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Say›n Baflkan,

Plan ve Bütçe Komisyonunun De¤erli Üyeleri,

K›ymetli Bas›n Mensuplar›, 

Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›m›z›n 2010 Y›l› faaliyetleri ile
2011 Y›l› Bütçe Tasar›s› hakk›nda bilgi sunmak üzere huzurlar›n›z-
day›m, hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

Say›n Baflkann, De¤erli Üyeler,

Bir ülkenin modernleflmesi ve kalk›nmas› bay›nd›rl›k ve iskân
faaliyetleri ile do¤rudan iliflkilidir. 

Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› 1848 y›l›ndan bu yana günün
de¤iflen flartlar›na göre Ülkemizin kalk›nmas›nda ve Cumhuriyeti-
mizin ça¤dafl medeniyet idealinin gerçekleflmesinde önemli sorum-
luluklar üstlenmifltir. 

Bakanl›¤›m›z günümüzde bilhassa ulusal ve bölgesel düzeyde
yerleflme, flehirleflme ve yap›laflmaya iliflkin görev, hizmet ve faali-
yetler icra etmekte, çok önemli sorumluluklar tafl›maktad›r. Bakan-
l›¤›m›z; Hükümetimiz döneminde 2003 y›l›ndan bu yana, Ülkemizin
ve Dünyan›n de¤iflen flartlar›n› da dikkate alarak, tarihi sorumluluk
bilinciyle büyük bir at›l›m sürecine girmifltir.

Dünyadaki ve Türkiye’deki yeni geliflmeler; Bakanl›¤›m›z hiz-
metlerinin, yeni bir misyon ve vizyon çerçevesinde verilmesini zaru-
rî k›lmaktad›r. Bakanl›¤›m›z, çok önemli yeni sorumluluklar üstlen-
mekte ve yeni yetkiler ile donanmaktad›r.
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De¤iflen flartlar, Bakanl›¤›m›z›n bir yandan baz› görev ve yet-

kilerini baflka kurumlara devrini gerekli k›larken, bir yandan da yeni

sorumluluklar ve yeni yetkiler ile donat›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu ha-

liyle Bakanl›¤›m›z›n, dünyadaki ça¤dafl uygulamalar da örnek al›na-

rak düzenleyici, denetleyici ve yol gösteren bir kurum olmas› hedef-

lenmektedir. 

Ayr›ca, ba¤l› kuruluflumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü

tapu ve kadastro hizmetlerini, ilgili kuruluflumuz ‹ller Bankas› Genel

Müdürlü¤ü de, yerel yönetimlerimizin harita, imar plan›, içme suyu,

kanalizasyon, ar›tma, kat› at›k, belediye hizmet binas›, terminal gibi

alt ve üst yap› projelerinin gerçekleflmesine teknik destek vermekte

ve bu projelerin finansman›n› temin etmektedir.

Say›n Baflkan, De¤erli Üyeler,

Bakanl›¤›ma ait 2011 Y›l› Bütçe Tasar› ödenekleri özetle flöy-

ledir:

Bakanl›¤›m›z için;

Cari Giderler 456 Milyon 805 Bin TL 

Cari Transferler 4 Milyon 031 Bin TL

Sermaye Giderleri 107 Milyon 219 Bin TL

Sermaye Transferleri 12 Milyon 000 Bin TL

Borç Verme 8 Milyon 500 Bin TL

Toplam   588 Milyon 555 Bin TL

Tapu ve Kadaastro Genel Müdürlü¤ü için:

Cari Giderler  419 Milyon 457 Bin TL

Cari Transferler 2 Milyon 500 Bin TL

Sermaye Giderleri 160 Milyon 000 Bin TL

Toplam 581 Milyon 957 Bin TL

olmak üzere Merkezi Yönetim Bütçesinden toplam 1 Milyar

170 Milyon 512 Bin TL ödenek öngörülmüfltür.
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Say›n Baflkan, De¤erli Üyeler,

Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü; Ülke gene-
linde sürdürülebilir mekânsal geliflmeyi sa¤lamak ve yaflam kalite-
sini yükseltmek amac›yla; yerel flartlar› ve ihtiyaçlar› gözeten, kat›-
l›mc› bir anlay›flla kentsel ve k›rsal alanlar›n imar›na iliflkin usul
esas ve standartlar› belirleyen, yerel yönetimlere yol gösteren, plan
yapan, bunlar›n uygulanmas›n› sa¤layan, Türkiye Co¤rafi Bilgi Sis-
teminin oluflturulmas›na, etkin ve yayg›n olarak kullan›lmas›na yö-
nelik strateji ve politika belirleyen,  kentsel ve k›rsal yerleflmelere
iliflkin konut politikalar›n› oluflturan, özel sektöre inflaat yapan yap›
müteahhitlerinin kay›tlar›n› tutan ve Bakanl›¤›m›z›n biliflim yat›r›m-
lar›n› gerçeklefltiren teknik bir ana hizmet birimimizdir.

Türkiye, kentleflme alan›nda geçmiflte yaflananlara göre farkl›
sorunlar yaflamaktad›r. Küreselleflme ve üretim dinamiklerinin dün-
ya ile etkileflimi, gümrük duvarlar›n›n kalkmas›, AB üyeli¤i hedefi ve
benzeri geliflmeler çok yönden kentsel hareketlili¤i ve öncelikleri
belirlemektedir. Öte yandan kentlerimizdeki ölçek büyümeleri, ka-
pasiteli ve ça¤dafl altyap›, ulafl›m ve haberleflme yat›r›mlar›n›n ya-
p›lmas›na, buna ba¤l› olarak kentsel alan ve tafl›nmaz kullan›m ve
de¤erleri da¤›l›mlar›nda farkl› süreçlerin bafl göstermesine yol aç-
maktad›r. 

De¤iflen planlama anlay›fl› planlar›n yerelde ve kat›l›mc› süreç-
lerle haz›rlanmas›n› gerekli k›lmakla beraber, kentlerin ve nüfusun
ülke mekân›nda dengeli da¤›l›m›n›n sa¤lanabilmesi, kaynaklar›n
rasyonel kullan›labilmesi, bölgeler aras› geliflmifllik farklar›n›n azal-
t›labilmesi, ülke mekân strateji belgesinin haz›rlanmas›n› zorunlu
k›lmaktad›r. 

Bu kapsamda, kentleflmenin yapp›sal sorunlar›n›n çözümüne,
sa¤l›kl›, dengeli ve yaflanabilir kentsel geliflmenin sa¤lanmas›na
yönelikk ilke, strateji ve eylemleri ortaya koyan, bunlar›n uygulama
esaslar›n› belirleyen ve bir eylem proggram›na ba¤layan ulusal bir
doküman olan Kentsel Geliflme Stratejisi (KENTGES)
haz›rlanm›flt›r. 
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KENTGES, ülkemizin mekânsal planlama, yerleflme ve yap›-
laflma konular›nda Cumhuriyetimizin 100. y›l› olan 2023 y›l›n› hedef
alan bir kentleflme ve imar vizyonudur.

Kentsel Geliflme Stratejisi Belgesinin elde edilmesi çal›flmalar›
2008 y›l›nda düzenlenen Kentleflme fiuras›  ile bafllam›flt›r. Kentlefl-
me fiuras› ve KENTGES çal›flmalar›na merkezi ve yerel olmak üze-
re, 151 farkl› kurum ve kurulufltan yaklafl›k 500 uzman katk› sa¤la-
m›flt›r.

KENTGES; yerleflme ve yap›laflma konular›nda kentleflme ve
imar için merkezde düzenleyici ve  denetleyici tek bir koordinasyon
birimini, yerelde ise daha güçlü ve donan›ml› kimli¤iyle icrac› yerrel
yönetimleri ve onlar›n hizmetlerini gelifltirmeyi hedef almaktad›r.

KENTGES, Ulusal düzeyde referans çerçeve belgesi niteli¤i
tafl›yan bir yol haritas›  olarak ele al›nmaktad›r. Bu strateji ve eylem
plan›nda, Bakanl›klar, merkezi kurum ve kurulufllar, yerel yönetim-
ler, üniversiteler, meslek örgütleri, özel sektör ve sivil toplum kuru-
lufllar› farkl› düzey ve sorumluluklarda yer almaktad›r.

Kentsel Geliflme Strateji Belgesi; yerel yönetimlere hizmet nok-
tas›nda  yol gösteren, onlara rehberler haz›rlayan, mevzuat ç›karan,
uygulamalar› yönlendiren bir Bakanl›k yaap›lanmas›n›, ayr›ca h›zl› ve
esnek hareket kabiliyeti olan yeni bir planlama anlay›fl›n›
önermektedirr.
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KENTGES; ulafl›m, altyap›, konut ve arsa sunumu, afetlere ha-
z›rl›k, koruma, iklim de¤iflikli¤i, yaflaam kalitesi, sosyal politikalar ve
kat›l›m konular›nda merkezi ve yerel düzeyde yap›lacak ifl ve ifllemm-
leri belirlemektedir.

Kentsel Geliflme Strateji Belgesi, Yüksek Planlama Kurulu’nun
25.10.2010 tarihli ve 2010/34 say›l› Karar› ile onaylanm›fl ve
04.11.2010 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl olup, hem Bakan-
l›¤›m›z hem de eylem program›nda sorumluluk verilen di¤er Bakan-
l›klar ve yerel yönetimler için ba¤lay›c› bir düzenleme olmufltur.

Say›n Baflkan, De¤erli Üyeler,

Kentlerimizde yaflanan sorunlar› çözüme kavuflturma amac›y-

la yürüttü¤ümüz projelerden biri de “Kentsel Gösteergeler K›lavuzu-

nun Pilot Yerleflme Uygulamas› Projesi” dir.

H›zla geliflen; uluslararas› ölçekte yaflanabilir “Yar›flan Kentler”

perspektifine ulaflmak, yat›r›mlar› do¤ru yönlendirebilmek, do¤ru ve

ulafl›labilir verilere dayal› olarak rehberlik edebilmek için yerleflme-

lerde Kentsel Göstergeler Sisteminin Uygulanmas› ve Kentsel Gös-

tergeler K›lavuzunun yenilenmesi çal›flmalar›na bafllanm›fl olup,

2011 y›l›nda bu çal›flmalara devam edilecektir.

Proje ile mekânsal, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve tek-

nik altyap› gibi farkl› yönleri itibariyle yerleflmelerin içinde bulunduk-
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lar› mevcut durumlar›n, sahip olduklar› sorunlar›n, risklerin, s›n›rla-

ma ve potansiyellerin, sunabbildikleri yaflam kalitesi düzeyinin tespit

edilmesi amaçlanmaktad›r.

Pilot proje uygulamas›, projenin ülke geneline yayg›nlaflt›r›lma-
s›nda ortaya ç›kabilecek sorun alanlar›n›n görülerek Kentsel Gös-
tergeler K›lavuzunun gelifltirilmesini sa¤layacakt›r. 

K›rsal yerleflmelerin kentlerden farkl› yaklafl›mlarla ele al››narak
yöresel doku ve yaflam biçimine uyumlu olarak planlanmas›na bu
alanlarda yeni planlama anlay›fl››n›n gelifltirilmesi için Bakanl›¤›m›z
K›rsal Yerleflme Planlamas›n›n usul ve esaslar›n› belirlemeye yööne-
lik çal›flmalara 2007 Y›l›nda bafllanm›flt›r. 

K›rsal yerleflmelerde yap›laflman›n güvenli ve yöresel özellikle-
re uygun bir biçimde sürdürülebilmesi amac›yla bafllat›lan pilot pro-
je çal›flmam›z tamamlanm›fl olup, 2010 y›l›nda da benzer projelen-
dirme çal›flmalar›na iki ‹lde devam edilmifltir. 

K›rsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimarii Özelliklerin Belirlen-
mesi ve Yayg›nlaflt›r›lmas› Projesi ile; fen ve sa¤l›k kurallar›na uy-
gun yap›llaflman›n sa¤lanmas›, do¤al afet risklerinin etkilerinin orta-
dan kald›r›lmas› veya en aza indirilmesi, yöresel doku ve mimarinin
tespit edilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›, yöresel malzemenin kullan›l-

10



mas›, k›rsal yerleflmelerin imar› ve modernlefltirilmesi, köy ve flehir
farkl›l›¤›n›n en aza indirilmesi, yeterli miktarda yap› projesinin Vali-
liklerce üretilerek bir proje havuzu oluflturulmas›, talep halinde ilgili-
lere ücretsiz olarak verilmesi hedeflenmektedir.

Avflar Sö¤ütlü Köyü Çevre Tanzimi
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Say›n Baflkan, De¤erli Üyeler,

Ülkemiz k›y› kaynaklar›n›n etkili ve verimli bir flekilde kullan›m›-
n› ve korunmas›n› sa¤lamak üzere 2007 Y›l›ndan beri Bütünleflik
K›y› Alanlar› Projeleri yürütülmekte olup, bu projelerde, k›y› alanla-
r›ndaki sorunlar yeni ve bütüncül bir planlama yaklafl›m› ile ele al›n-
maktad›r.  

Bütünleflik K›yy› Alanlar› Planlama Projeleri ile, k›y› alanlar›nda-
ki do¤al ve kültürel varl›klar›m›zda geri dönüflü olmayan kay›plar›n
önüne geçerek; Ül-
kemiz k›y› kaynakla-
r›n›n en yararl›, etkili
ve dengeli bir flekilde
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kullan›m›n› ve korunmas›n› belirleyecek, koordinasyonu sa¤layacak
bir hiyerarflik planlama anlay›fl›na ulafl›lmas› ve k›y› alanlar›n›n
sorunlar›na çözüm üretebilmesinin sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.

Bu kapsamda; ‹zmit ve ‹skenderun Körfezlerine iliflkin Bütünsel

Planlama ve Yönetim Projelerinin uygulamaya dönük planlama ça-

l›flmalar› tamamlanm›fl,

Samsun ve Antalya ‹lleri-

nin ise uygulamaya dönük

planlama çal›flmalar› de-

vam etmektedir. 

2010 y›l›nda Sinop ili-

ne ait Bütünsel Planlama

ve Yönetim Projesine ilifl-

kin çal›flmalar da devam

etmekte olup y›l içerisinde

tamamlanmas› planlan-

maktad›r.

Ülkemizdeki K›y› Uygulamalar›ndaki Sorunlar›n Çözümüne Yö-

nelik olarak, k›y› ve etkileflim alanlar›n› koruma, kullanma, planlama

ve denetimine yönelik bir dizi proje gerçeklefltirilerek tüm k›y›la-

r›m›z›n planlanmas›na iliflkin projelerin 2014 y›l›na kadar

tamamlanmas› hedeflenmektedir.

K›y›lar›m›za yönelik olarak yürüttü¤ümüz projelerrden biri de

“Türkiye K›y› Kenar ve Envanter Bilgi Sistemi Projesi”dir.

Bu proje ile ülkemiz genelinde deniz, göl ve akarsu k›y›lar›m›-

za ait k›y› kenar çizgisi tespitleri  ile ilgili tüm bilgilerin elektronik or-

tamda arflivlenmesi ve k›y› kenar çizgisi sorgulama sisteminnin olufl-

turulmas› amaçlanmakta-

d›r. 

Ülkemiz genelinde
deniz, göl ve akarsu k›y›la-
r›m›za ait k›y› kenar çizgisi
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tespiti yap›lm›fl ve yap›la-
cak alanlar›n belirlenmesi,
k›y› kenar çizgisi tespitleri-
ne iliflkin tüm bilgilerin tas-
nif edilerek sa¤l›kl› hale
getirilmesi, elde edilen sa¤l›kl› verilerin elektronik ortamda sak-
lanaca¤› say›sal bir k›y› kenar çizgisi arflivinin oluflturulmas›, ayr›ca
oluflturulacak k›y› kenar çizgisi sorgulama sistemi ile de k›y› kenar
çizgisine iliflkin bilgilerin kamuoyu ile paylafl›lmas› hedeflenmekte-
dir.

2010 y›l› Ekim ay› itibari ile proje çal›flmas› % 70 oran›nda
tamamlanm›fl, 2010 y›l›
sonuna kadar da projenin
tamam›n›n bitirilmesi
öngörülmektedir.

Ülkemiz genelinde
k›y› kenar çizgisi tespiti yap›lmayan alanlarda k›y› kenar çizgisi tes-
pit ifllemlerinin bir ann evvel tamamlanmas› amac›yla “K›y› Kenar
Çizgilerinin Tamamlanmas› Projesi” yürütülmektedir. Bu proje ile
Ülkemiz genelinde k›y› alanlar›n›n belirlenmesi, k›y› alanlar›nda
mevzuata ayyk›r› uygulamalar›n önüne geçilmesi, planlama ve k›y›
yat›r›mlar›nda zaman kay-
b›n›n ortadan kald›r››lmas›,
ayr›ca k›y› alanlar›nda
mülkiyet ile ilgili yaflanan
sorunlar›n giderilmesi he-
deflenmektedir. 

Proje amac› do¤rultu-
sunda ülkemiz deniz, göl
ve akarsu k›y›lar›n› da
kapsayan ortofoto haritalar
temin edilmifltir. 2014 y›l› sonuna kadar ülkemiz deniz k›y› kesimine
ait k›y› kenar çizgisi tespitlerinin tamamlanmas› öngörülmektedir.
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K›y›lar›m›za iliflkin ça-
l›flmalar›n tamamlanmas›
ile k›y›lar›m›z›n ve k›y›lar›-
m›zda yap›lacak yap››lar›n
korunarak kullan›lmas›
sa¤lanacakt›r. Yap›lan

projelerin uygulamas›na yönelik geri besleme yoluyla da bilgiler top-
lanarak ve uygulamalarda ortaya ç›kan veya ç›kabilecek sorunlar›n

çözümüne iliflkin çal›flma-
lar yap›lacak ve gerekirse
ilgili mevzuatta de¤ifliklik
yap›lacakt›r. 

Say›n Baflkan, De¤erli Üyeler,

3/6/2010 tarih ve 5983 say›l› Kooperatifler Kanunu ile Baz› Ka-
nun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Kanun uyar›nca, yap› kooperatifleri ve üst kurulufllar› ile ilgili ifl
ve ifllemler 2011 Y›l›ndan itibaren Bakanl›¤›m›zca yürütülecektir. Bu
sebeple Bakanl›¤›m›z “Bay›nd›rl›k ve ‹skâân Bakanl›¤› Yap› Koope-
ratifleri Otomasyonu ve Denetleme Projesi”ni bafllatm›fl olup, yap›
kooperatifleri ve üst kurulufllar› ile ilgili tüm ifl ve ifllemlerin, elektro-
nik ortamda yürütülmesi amaçlanmaktad›r.

E-devlet uygulamas› olarak tüm Yap› Kooperatiflerinin ifl ve ifl-
lemlerinin elektronik ortamda yürütüldü¤ü “Bay›nd›rl›k ve ‹skân Ba-
kannl›¤› Yap› Kooperatifleri Otomasyonu ve Denetleme Projesi” so-
nucunda oluflturulacak yaz›l›m program› kooperatifler ile üyelerinin
de hizmetine sunulacakt›r. 

Genel olarak Yap›
Kooperatiflerinin ifl ve ifl-
lemlerini yeni bir anlay›fl
ile kay›t alt›na almak, ifl
süreçlerini bir otomasyon
içerisine alarak iyilefltir-
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mek, süreçleri denetlemek ve fleffafl›k kazand›rmak, vatandafl›n ko-

nut edinmesinde kooperatiflerden kaynaklanan s›k›nt›lar›n en aza

indirilmesi hedeflenmektedir. 

Yap› kooperatiflerinin ekonomik ifllevlerinin sürdürülebilmesi

için, ortaklar›na kaliteli, zaman›nda ve ekonomik yap› üretebilmeleri

çerçevesinde her türlü tedbir Bakanl›¤›m›zca al›nacak ve yap›

kooperatiflerinin teknik, mali ve idari ifllevleri yeniden de¤erlendiri-

lecektir. 
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Say›n Baflkan, De¤erli Üyeler,

Günümüzde mahalli idarelere idari kapasite oluflturma ve onla-
ra rehberlik etme görevinin ihtiyaç haline gelmesi, mahalli idarelerin
teknik bilgi birikimlerinin art›r›lmas›, imar hizmetleri konusunda ye-
rel yönetimlere yol gösterilmesi gereklili¤inden hareketle Bakanl›¤›-
m›z, imar hizmetleri konusunda mahalli idarelerle iflbirli¤ini art-
t›rmak suretiyle onlara rehberlik etmeyi hedeflenmektedir. Bu
amaçla dört y›ldan beri “Yerel Yönetimlerin ‹mar Hizmetleri Projesi”
yürütülmektedir.

Bu proje ile imar ve yap› konular›nda yap›lan yasal ve idari
düzenlemeler hakk›nda yerel yönetimlerde görevli uygulay›c›lar›n
bilgilendirilmesi yoluyla mevzuat›n ülke genelinde uygulanabilirli¤i-
nin ve uygulama birli¤inin sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

‹l Özel ‹dareleri, Belediyelerde görevli Belediye Baflkanlar› ile ‹l
Özel ‹dare Genel Sekreterleri ve ilgili teknik personel projenin hedef
kesimleridir. Proje ile kapsam›nda verilen e¤itimlerle imar mevzuat›-
n›n uygulanmas›nda yerel yönetimlerin karfl›laflt›¤› sorunlar çözül-
mekte ve güçlük çekilen konular aç›kl›¤a kavuflturulmaktad›r

Bilindi¤i üzere “‹sstanbul Sismik Riskinin Azalt›lmas› ve Acil Du-
rum Haz›rl›k Projesi” (‹SMEP) ile acil durum ve afet yönetimi ko-
nusunda kurumsal ve teknik kapasitenin gelifltirilmesi, halk›n acil
durum ve afetlere karfl› haz›rl›k ve müdahale bilincinin artt›r›lmas›,
öncelikli kamu binalar›n›n sismik risk karfl›s›ndaki durumlar›n›n
incelenerek güçlendirilmesi veya y›k›l›p yeniden yap›lmas›, kültürel
ve tarihi miras kapsam›ndaki binalar›n sismik risk envanterinin
ç›kar›larak projelendirilmesi, imar ve yap› mevzuat›n›n daha etkin
uygulanabilmesine yönelik destekleyici önlemler al›nmas›
amaçlanmaktad›r.

Proje kapsam›nda Bakanl›¤›m›zca yürütülmekte olan Deprem
Bölgelerinde Yap›laccak Olan Binalar Hakk›nda Yönetmeli¤in uy-
gulanmas›na yönelik e¤itim çal›flmalar›na 2011 y›l›nda da devam
edilecektir. Bu e¤itimler ile 3000 ‹nflaat Mühendisinin e¤itimi
sa¤lanacakt›r.
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TAU Mekânsal Veri Arfliv Sistemi Altyap›s›n›n Gelifltirilmesi

Projesi kapsam›nda Bakanl›¤›m›z görev alan›na giren konularda

üretilen, ilk aflamada 12.000 adet paftan›n (K›y› Kenar Çizgisi, K›y›

Dolgu Planlar›, Patlay›c› Madde Depolama Alanlar›, v.b.) arflivlene-

bilmesi, sorgulanabilmesi, güncellenebilmesi ve Web servisleri ile

di¤er kurumlara ve Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemine sunulma-

s› çal›flmalar›m›z 2010 y›l› sonu kadar tamamlanacakt›r.

Teknik Araflt›rma Ve Uygulama Genel Müdürlü¤ümüzce 2011

Y›l›nda da irili ufakl› 20’ye yak›n proje gerçeklefltirilecektir.

Say›n Baflkan, De¤erli Üyeleer,

‹mar uygulamalar› kapsam›nda Bakanl›¤›m›zca, ‹mar Kanunu

ile iliflkili di¤er mevzuat aras›ndaki uyumu sa¤lamaya yönelik arafl-

t›rmalar ve çal›flmalar yap›lmakta, imar ile ilgili mevzuat›n oluflturul-

mas›na yönelik faaliyetler yürütülmektedir.
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‹mar planlama çal›flmalar› kapsam›nda; 3621 say›l› K›y›
Kanunu’nun 7. maddesi uyar›nca 2010 y›l›nda k›y› yap›, tesis ve
yat›r›mlar›na ait 49 adet, 3194 say›l› ‹mar Kanununun 9. maddesi
ve Bakanl›¤›m›za di¤er kanunlarla verilen yetkiler ile 111 adet imar
plan› onay› dâhil olmak üzere, toplam 160 adet imar plan› onay›
gerçeklefltirilmifltir.

4 Eylül 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü-
¤e giren “K›y› Yap› ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci-
ne ‹liflkin Tebli¤” ile yat›r›m ortam›n› iyilefltirme kapsam›nda ve ya-
t›r›mlar›n h›zl› bir flekilde hayata geçirilmesine yönelik kolayl›klar
sa¤lanm›flt›r. K›y› ve Enerji Yat›r›mlar› özellikleri gere¤i ekonomik
aç›dan yerleflmelere ivme kazand›ran ve farkl› sektörel yap›lar› da
harekete geçiren yat›r›mlard›r. Tebli¤ hükümleri ile iki y›l› aflan sü-
relere yay›lan plan onay süreçleri 90 günne kadar indirilmifl yat›r›m
ve yat›r›mc›n›n önündeki süreye dayal› engeller afl›lm›flt›r. Böyle-
likle, bir yandan yat›r›mlar›n ekonomik hayata bir an önce
kat›lmalar› sa¤lanm›fl biryandan da gerek yap›m gerekse iflletme
süresince istihdam yarat›larak iflsizlik sorununa çözüm getirilmesi
öngörülmüfltür. 

K›y› kenarr çizgisi tespit çal›fl-
malar› kapsam›nda; 2010 y›l› içe-
risinde 21 farkl› ilde toplam 110
Km lik k›y› kesimine ait k›y› kenar
çizgisi onamas› yap›lm›flt›r. 
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Köy yerleflik alan s›n›r tespitlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla,
köy yerleflik alan s›n›rlar›n›n tespit edilerek, köylerde yaflayan
vatandafllar›n ma¤duriyetlerinin en aza indirilmesi için yerleflik alan
s›n›r› tespitlerinin bir program dâhilinde tamamlat›lmas›na yönelik
çal›flmalar›m›z sürdürülmektedir. 

Mücavir alanlar kapsam›nda; belediyelerin ve yerleflmelerin
sa¤l›kl› ve düzenli geliflebilmesi için 2010 y›l› içinde 21 adet müca-
vir alan incelemesi yap›lm›fl ve onaylanm›flt›r. Ayr›ca Adrese Dayal›
Kay›t Sistemi(AKS) kapsam›nda yerel yönetimlerce yürütülen yap›
ruhsat› çal›flmalar›na katk› sa¤lamak amac›yla daha önce bafllan›l-
m›fl olan Ülke genelinde mücavir alanlar›n adres bilgi sistemiyle
bütünlefltirilmesi çal›flmalar›na devam edilmektedir.

Türkiye’de yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi reform program›
kapsam›nda oluflturulan “Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon
Kurulu” alt›nda çal›flan Yat›r›m Yeri Teknik Komitesi Baflkanl›¤› fa-
aliyetlerini Bakanl›¤›m›za ba¤l› olarak yürütmekte olup, planlama ve
yer seçimine iliflkin yat›r›mc›n›n karfl›laflt›¤› veya karfl›laflabilece¤i
sorunlara çözümler üretilmekte, inflaatlarda yap›m öncesi, yap›m
süreci ve yap›m sonras›ndaki ifllemlerin azalt›lmas› yönündeki
çal›flmalar devam etmekte, yat›r›m›n ve yat›r›mc›n›n önündeki
engeller bir bir kald›r›lmaktad›r. 

Yerel Yönetimlere Destek Faaliyetlerri kapsam›nda; 2010 y›l›n-
da köylere 1.335.000 TL, turizm öncelikli yöre belediyelerine
4.096.000 TL tahsis gerçekleflmifltir. Turizm öncelikli yöre
belediyelerinin yapacaklar› düzenleme ve kamulaflt›rma projelerine
katk› niteli¤inde yap›lan yard›m ve tahsisler 2010 y›l› bütçesi kapsa-
m›nda da sürdürülmektedir.

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme çal›flmalar› kapsam›nda,
yurt içinde ve yurtd›fl›nda taahhüt üstlenen müteahhitlerimize, 126
adet yurtiçi müteahhitlik belgesi, 63 adet yurtd›fl› müteahhitlik bel-
gesi, 71 adet yurtd›fl› geçici müteahhitlik belgesi ile 232 adet imar
plan› yap›m› yeterlilik belgesi düzenlenmifltir. 
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Say›n Baflkan De¤erli Milletvekilleri;

Hizmetlerin alan›nda ihtisaslaflm›fl uzman personel arac›l›¤›yla
yürütülmesi gereklili¤i, meslek aktörlerinin ehliyet ve/veya yeterlik
yönünden sertifikasyonu konusunda Bakanl›¤›m›z› yeni çal›flmalara
sevk etmifltir.

Ülkemizde, yap›lar›n yaklafl›k % 95’inin özel sektör taraf›ndan
üretildi¤i ve bu alan›n belgeli ve sertifikal› müteahhitler ile doldurul-
mad›¤› düflünüldü¤ünde, sertifikasyon konusu büyük önem arz
etmektedir. En son 08.12.2009 tarihinde TBMM Genel Kurulunda
görüflülüp kabul edilen “‹mar Kanunu ile Bay›nd›rl›k ve ‹skân
Bakanl›¤›n›n Teflkilaat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararnamede De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun” ile bahse konu
hususa iliflkin düzenlemeler için önemli bir ad›m at›lm›flt›r.

Kanuna göree özetle; ‹nflaat ve tesisat ifllerinde yetki belgesi ol-
mayan, usta çal›flt›ramayacakt›r. Müteahhitlerin s›n›fland›r›lmas› ve
yetki belgesi verilmesi gibi hususlar bir y›l içinde ç›kar›lacak yö-
netmelikle düzenlenecektir. Tasar›n›n, ‘’‹nflaat ve tesisat ifllerinde
yetki belgesi olmayan usta çal›flt›r›lmayaca¤›na’’  iliflkin hükmü 1
Ocak 2012 tarihinde yürürlü¤e girecektir. Bu süre içinde ustalara
geçici yetki belgesi verilecek. Geçici yetki belgeleri söz konusu tar-
ihte sürekli hale getirilecektir. 

5940 say›l› Kanuna dayan›larak haz›rlanmakta olan “Yap› Mü-
teahhitleri ile fiantiye fieflerinin Kay›tlar› ve Yetki Belgeli Ustalar
Hakk›ndda Yönetmelik Tasla¤›” yay›mlanma aflamas›na gelmifltir.
Ülkemizde yap› müteahhitli¤i hizmeti verebilmek için gereken
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asgarî flartlar belirlenmemifltir. Yap›la-
cak düzenlemeler ile, ruhsata tâbi
inflaat yapan yap› müteahhitlerinin
denetlenmesi amaçlanmakta; yap›
müteahhitli¤inin sertifikasyonu suretiy-
le, bu mesle¤in, teknik ve malî yeterli-
li¤i hâiz olanlar›n yapabilece¤i bir sek-
tör hâline getirilmesi hedeflenmekte-
dir. Ayr›ca oluflturulacak otomasyon

sistemi ile özel sektöre inflaat yapan yap› müteahhitlerinin kay›t
alt›na al›naca¤› ve kusurlu ifllem yapan müteahhitlerin ülke çap›nda
faaliyetlerinin durdurulabilece¤i Müteahhitlik Bilgi Sistemi devreye
al›nacakt›r.

Say›n Baflkan De¤erli Milletvekilleri;

Araflt›rma Gelifltirme çal›flmalar› kapsam›nda; hükümetimizin
Ar-Ge faaliyetlerini destekleme politikas› ile uyumlu olarak Bakanl›-
¤›m›z taraf›ndan; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 10 Mart
2005’te alm›fl oldu¤u “Kamu kurulufllar›n›n AR-GE’ye dayal› ihtiyaç-
lar›n›n karfl›lanmas›” Karar› do¤rultusunda, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Ba-
kanl›¤› Kamu Araflt›rma Program› (B‹KAP) haz›rlanm›flt›r. 
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B‹KAP Araflt›rma Program›; Türkiye’de mekânsal planlama,
yap›laflma, kentsel ve k›rsal yerleflmeler, k›y› alanlar›, afet, altyap›
ve imar uygulama konular›nda yaflanan sorunlar› çözmek üzere
önerilecek projeleri belirlemeyi hedeflemekte olup, program kapsa-
m›nda öncelikli çal›flma konular›m›za iliflkin AR-GE nitelikli proje ça-
l›flmalar› devam etmektedir. 

Biliflim çal›flmalar› kapsam›nda; 2010 y›l›nda etkin kaynak kul-
lan›m› ad›na biliflim yat›r›mlar›n› koordine etmek için Bakanl›k Bili-
flim ve Koordinasyon Kurulu kurulmufl yenilikçi bir anlay›fl ile proje-
lere yön verilmifltir. 2011 y›l›nda vatandafllar›m›za daha kaliteli hiz-
met vermek için Bakanl›¤›n en uç birimlerinin dahi biliflim altyap›la-
r› yenilenecek ve ifl süreci odakl› merkezi yönetime sahip yaz›l›mlar
devreye al›nacakt›r. 
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E¤itim Çal›flmalar› kapsam›nda; ‹stanbul Sismik Riskin Azalt›l-
mas› ve Acil Durum Haz›rl›k Projesi (‹SMEP) dâhilinde 3000 inflaat
mühendisine e¤itim verilmesi amaçlam›flt›r. 2010 y›l›na kadar 1650
inflaat mühendisine e¤itim verilmifl olup 2010 y›l›nda ise 1000
inflaat mühendisinin e¤itimi tamamlanacakt›r.

‹mar Hizmetleri Projesi dâhilinde Yerel Yönetimlere teknik
destek olarak ‹mar, K›y› ve Yap› Uygulamalar› Bölgesel Seminerleri
4 farkl› bölgede düzenlenerek 679 teknik personelin e¤itimi
sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca hizmet içi e¤itimler fasl›nda ise toplam 2860
personelin e¤itimi gerçeklefltirilmifltir. 
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Türkiye Co¤rafi Bilgi Sisteminin oluflturulmas› görevi kapsa-
m›nda; 09.12.2009 tarih ve 5940 say›l›, ‹mar Kanunu ile Bay›nd›rl›k
ve ‹skân Bakanl›¤›n›n Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Ka-
rarnamede De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanunun 5 inci maddesi ile
“Türkiye Co¤rafi Bilgi Sistemminin oluflturulmas›na, iyilefltirilmesine
ve iflletilmesine dair ifl ve ifllemleri yapmak, yapt›rmak, yayyg›n
olarak kullan›lmas›n› teflvik etmek” görevi Bakanl›¤›m›za verilmifl
bulunmaktad›r. 

Bakanl›¤›m›z sorumlulu¤unda olan ve Bilgi Toplumu Stratejisi
Eylem Plan›nda yer alan “Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemi
(TUCBS) Altyap›s›› Kurulumu 75 Nolu Eylem”inin gerçekleflmesi ile
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ülkemizdeki co¤rafi bilgi ve co¤rafi bilgi sistemlerinin uyumsuzlukla-
r›, verilerin yetersizli¤i, mükerrerli¤i ve parçalanmalar›, veri politika-
lar›n›n s›n›rlamalar›, telif ve eriflim haklar›, ücretlendirme konular›n-
daki sorunlar çözüme kavuflturulacak, e-devlet uygulamalar›n›n
konumsal bilefleni de tamamlanm›fl olacakt›r. 

Bu kapsamda öncelikli hedefimiz; tüm kullan›c›lara hizmet ve-
recek olan Türkiye Ulusal Co¤rafi Veri Portal›n›n 2011 y›l›nda hiz-
mmete girmesidir. Böylece kamu kurum ve kurulufllar›n›n sorumlusu
olduklar› co¤rafi bilgilerin, kullan›c› kurum ve sektörlerin ihtiyaçlar›-
na cevap verecek flekilde, içerik ve de¤iflim standartlar› belirlenerek
ortak altyap› üzerinden kullan›c›lara sunmalar› sa¤lanm›fl olacakt›r.
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Say›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ümüz; ülkemizin yap›m iflleri ile ilgili
faaliyetlerinde yetkili ve yol gösterici bir sorumluluk üstlenmifltir.
Devlete ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlar›n›n belirlenmesi,
proje, yaklafl›k maliyetlerinin haz›rlanmas›, bina inflaatlar›n›n ve
büyük onar›mlar›n›n yap›lmas› veya yapt›r›lmas›, Yap› Denetimi ve
Yap› Malzemeleri ile Enerji Verimlili¤i hizmetlerinin yerine getirilme-
si, ilgili standartlar›n belirlenmesi ile belgelendirilmesi ve bu hizmet-
lerin denetimi ile görevlidir.  

BAYINDIRLIK VE ‹SKÂN BAKANLI⁄I H‹ZMET B‹NASI (Proje Hizmeti Devam Eden ‹fller)

2010 y›l›nda, di¤er kamu kurum ve kurulufllar›na ait geçmifl y›l-
lardan devam eden ve yeni ifller olmak üzere Genel Bütçe yat›r›m-
lar› olarak 4 Milyar 645 Milyon TL proje bedelli ve y›l› ödene¤i 1 Mil-
yar 344 Milyon TL olan 636 yat›r›m projjesi üzerinde çal›fl›lmaktad›r.
2010 sonu itibariyle 920 Milyon 982 Bin TL proje maliyetli 350 Mil-
yon 641 Bin TL ödenekli 296 adet iflin bitirilmesi planlanm›flt›r.
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‹STANBUL ANADOLU YAKASI ADALET SARAYI B‹NASI (Yap›m› Devam Eden ‹fller)

Hükümetimiz döneminde ‹nflaat sektörünün canland›r›lmas›

Bakanl›¤›m›z Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ünce yürütülen Yap› Dene-

timine iliflkin çal›flmalara ayr› bir önem kazand›rm›flt›r. Yeryüzünün

en aktif deprem kuflaklar›ndan birisinin içerisinde bulunmas›, top-

raklar›n›n %96’s› farkl› oranlarda deprem tehlikesine sahip olmas›

ve nüfusunun %98’inin de bu bölgelerde yaflamas› sebebiyle Ülke-

mizde, etkili bir yap› denetim sisteminin uygulanmas› zorunlulu¤u

bulunmaktad›r. 

Halen Ülke topraklar›m›z›n % 24’üne ve nüfus olarak da %

50’sine tekabül eden bölgelerde Yap› Denetim çal›flmalar› devam

etmektedir. 01.01.2011 tarihinden itibaren de, Yap› Denetim Siste-

minin tüm Ülke genelinde 81 ilde uygulan›lmas›na bafllan›lacakt›r.

Yap› Denetim alan›nda görev alan firma say›s› 08.11.2010 ta-

rihi itibariyle 820’ye, sistemde görev alanlar›n say›s› ise denetçi,

mühendis/mimar, kontrolör ve yard›mc› kontrol eleman› ile birlikte

36.625’e ulaflm›flt›r. Denetim iflleri biten ve sertifika alarak sistem-

den ç›kart›lan inflaatlar hariç bugün itibariyle 131 Milyar TL bedelli

259 milyon m2 inflaat denetlenmektedir. Bu güne kadar yap›lan uy-

gulamalardan edinilen tecrübeler ›fl›¤›nda Yap› Denetimi Hakk›nda
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Kanun ve Yap› Denetim Uygulama Yönetmeli¤inin aksayan yönleri

ve eksiklikleri dikkate al›narak yeni bir “Yap› Denetimi Hakk›nda

Kanun Tasar›s› Tasla¤›” haz›rlanmaktad›r. 

Denetimde etkinli¤in sa¤lanmas› amac›n› güden “Özel Yap›lar

Denetim Sistemi Projesi” ile, 4708 say›l› Kanunun uyguland›¤›

illerde üretilen yap›lara iliflkin bilgilerin tek bir veritaban›nda topla-

narak takip edilebilmesi, denetlenebilmesi ve do¤ru flekilde veri üre-

tir hale getirilmesi öngörülmüfltür. 

Hâlihaz›rda, ‹l Özel ‹dareleri, Belediyeler, Organize Sanayi

Bölge Müdürlükleri ve Serbest Bölge Müdürlükleri taraf›ndan Yap›

Denetim Sistemi yaz›l›m› kullan›lmaktad›r. 

Pilot 19 il dâhilinde üretilen yap›lar›n ruhsat verilifl amac›ndan

bafllayarak tüm detaylar› halen sisteme ifllenmekte, dolay›s›yla an-

l›k olarak sorgulama yap›ld›¤›nda, girilmifl detay bilgi say›s› kadar

istatistik üretilebilmektedir. Yine, sisteme girdi olarak al›nan veriler-

den yararlan›larak, kullan›c›lar›n talebine uygun biçimde sorgula-

malar yapmak ve bilgi sunma imkân› da bulunmaktad›r. 

‹nfla edilen bina tipi, kat say›s›, toplam inflaat alan›, ruhsat bil-

gileri, ›s›nma tipi, yap› müteahhidi, kontrol eden kurulufl, ödenmifl

hak edifller, yap›lar›n o anki seviyeleri v.b. birçok bilgiden oluflan bu

veriler talep eden kurum kurulufl, planlamac› ya da araflt›rmac›lara

sunulabilmektedir. Ayr›ca sistemden yap›n›n, tafl›y›c› sistemi, ›s›n-

ma biçimi, inflaat alan›, tesisat tipi, yap› s›n›f›, seviyesi itibariyle o

anki durumu, yap›da kullan›lan malzemelere iliflkin laboratuar so-

nuçlar› gibi sorgular da yap›labilmektedir.

Yine yap› denetimi mevzuat›n›n uyguland›¤› iller için verilen ta-

rih aral›¤› için, yap› adedi, yap› maliyeti, malzeme maliyeti, hak edifl

bilgilerine ait istatistik haz›rlanabilmekte, istihdam rakamlar› ile ilgili

veriler istatisti¤e dönüfltürülebilmektedir.
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‹STANBUL AVRUPA YAKASI ADALET SARAYI B‹NASI (Yap›m› Devam Eden ‹fller)

Say›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ümüzün önemli di¤er bir faaliyeti de,
Yap› Malzemeleri ile ilgili olarak yürütülen çal›flmalard›r. AB’nin
Yap› Malzemeleri Direktifinin uyumlaflt›r›lmas› çal›flmalar›yla ilgili
olarak Bakanl›¤›m›z taraf›ndan haz›rlanan Yap› Malzemeleri
Yönetmeli¤i 01.01.2007 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygula-
maya girmifltir.

AB Mevzuat›n›n uyumlaflt›r›lmas› ve uygulanmas› için gerekli
olan 10 adet Tebli¤ yay›mlanm›fl olup, mevzuat uyumu tamamlan-
m›flt›r. Ayr›ca, Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i (89/106/EC) kapsa-
m›nda; bugünkü tarih itibariyle toplam on adet kurulufl onaylanm›fl
kurulufl olarak görevlendirilmifltir.

Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i (CE iflareti) kapsam› d›fl›ndaki
ürünlerin piyasaya arz koflullar› ve CE iflareti tafl›s›n tafl›mas›n tüm
ürünlerin yap›da kullan›m koflullar›n› belirleyen “Yap› Malzemeleri-
ninn Tabi Olaca¤› Kriterler Hakk›nda Yönetmelik” ise 01.07.2010 ta-
rihinden itibaren zorunlu olarak uygulamaya girmifltir. Yönetmelik,
yap› ve di¤er inflaat mühendisli¤i iflleri dâhil olmak üzere tüm yap›
ifllerinde daimi olarak kullan›lmak amac›yla üretilen yap› malzeme-
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lerinin uymas› gereken temel gerekleri, ilgili teknik flartnameleri, bu
malzemelerin tabi olmas› gereken uygunluk teyit sistemlerini ve pi-
yasa gözetimi ve denetimi ifllemleri ile ilgili usul ve esaslar› belirle-
mektedir. 

Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i’nin uygulanmas› kapsam›nda
yap›larda teknik flartnamesine uygun, güvenli yap› malzemelerinin
kullan›lmas›n›n sa¤lanmas› amac›yla Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Faaliyetlerinde rol alacak, halen 81 il müdürlü¤ümüzde görev yapan
“Yap› Malzemeleri Denetim Grubu’nun” bölgesel e¤itim çal›flmalar›
tamamlanm›fl olup, periyodik olarak e¤itimlere devam edilecektir.  

Bu y›l içerisinde, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinin
daha etkin bir flekilde ülke geneline yay›lmas›, yap› malzemeleri
alan›ndaki güncel geliflmelerin taflra birimlerimizdeki denetim ele-
manlar›na aktar›lmas› amac›yla hali haz›rdaki 329 adet kimlik bel-
geli denetim eleman›m›za ilave olacak yeni denetim elemanlar›m›z
belirlenmifltir. 3 grup halinde gerçeklefltirilen e¤itim semineri sonra-
s› baflar› gösteren personelimize Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kim-
lik belgeleri verilecektir.

Bakanl›¤›m›zca, 4703 Say›l› “Ürünlere ‹liflkin Teknik Mevzuat›n
Haz›rlanmas› ve Uygulanmas›na Dair Kanun” ve Yap› Malzemeleri
Yönetmeli¤i gere¤i, piyasaya güvenli yap› malzemelerinin arz edil-
mesinin, tüketicinin ve rekabetin korunmas›n›n temin edilmesi ad›-
na Ülke genelinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri gerçek-
lefltirilmektedir. 

Bilindi¤i üzere %96’s› farkl› oranlarda deprem bölgesinde yer
alan ülkemizde geç kal›nm›fl bir denetim mekanizmas› olan yap›
malzemeleri denetimi ve uygun olmayan üretim gerçeklefltiren
imalatç›lara öngörülen cezai müeyyide uygulamalar›n›n kesin hat-
larla ortaya konmas› daha sa¤lam yap›lara kavuflmam›z için bir za-
ruret haline gelmifltir.

Bakanl›¤›m›z Yap› Malzemeleri laboratuarlar›nda; gelen talep-

lere istinaden yap› malzemeleri kalite kontrol deneyleri ve malze-

menin standard›na uygunluk deneyleri yap›lmaktad›r. Denetim ele-
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manlar›m›z marifetiyle 2010 y›l› içerisinde yap› malzemeleri
alan›nda toplam 520 adet denetim faaliyeti gerçeklefltirilmifl olup,
bu say›n›n y›lsonuna kadar 600 civar›na yaklaflaca¤› tahmin
edilmektedir.

Bakanl›¤›m›z ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) aras›n-
da imzalanan “Yap› Malzemelerinin Uygunlu¤unun De¤erlendiril-
mesinde Rol Alacak Kurulufllar›n De¤erlendirilmesi ve Denetimi
Hakk›nda Protokol” çerçevesinde onaylanm›fl kurulufllar›n ve
uygunluk de¤erlendirme kurulufllar›n›n denetimlerine kat›l›m
sa¤lanmakta olup, 2011 y›l›nda bu denetimlere devam edilecektir.

2010 Mali y›l›nda Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Merkez Labo-
ratuvar›n cihaz ve alet bak›m›ndan iyilefltirilmesi ve ‹l Müdürlükleri
bünyesinde bulunan yap› malzemeleri laboratuvarlar›n›n cihaz
ihtiyaçlar› için yaklafl›k 3 milyon TL’lik al›m gerçeklefltirilmifl, merkez
ve il Müdürlüklerinin mevcut laboratuvarlar› alet ve cihaz
bak›m›ndan güçlendirilmifltir.

‹STANBUL GAZ‹OSMANPAfiA 300 YATAKLI DEVLET HASTANES‹
(Yap›m› Devam Eden ‹fller)
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Say›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

5627 say›l› Enerji Verimlili¤i Kanunu binalarda enerji verimlili-

¤ini sa¤lamaya yönelik ifl ve ifllemleri yürütme görevini Bakanl›¤›m›-

za vermifltir. Kanunun haz›rlama ve yürürlü¤e koyma yetkisini Ba-

kanl›¤›m›za verdi¤i Yönetmelikler haz›rlanarak yürürlü¤e konulmufl-

tur. Bu kapsamda ilk yasal düzenlememiz Binalarda ›s› enerji kay›p-

lar›n› düzenlemek üzere yürürlü¤e konulan Binalarda Enerji Perfor-

mans› Yönetmeli¤idir. Bu düzenleme binalarda enerji verimlili¤inin

artt›r›lmas› yönünde son derece önemli bir ad›m olmufltur.

2000 öncesi yap›lm›fl bina stoku sadece geçerli inflaat stan-

dartlar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda bile bugünkü Yönetmeli¤e gö-

re en az iki misli enerji harcamaktad›r. TÜ‹K’in 2000 y›l› bina say›-

m›na göre; bina say›s› 1984 y›l›nda 4,3 milyon iken %78 art›flla

2000 y›l›nda 7,8 milyona, konut say›s› ise ayn› y›l›n verilerine göre

%129 art›flla 16,2 milyona ulaflm›flt›r. 2000-2008 y›llar› aras›nda al›-

nan inflaat izinlerine göre konut, ticari ve kamu binalar›n›n alan ba-

k›m›ndan %56 oran›nda artarak 1.524 milyon m2’ye ulafl›rken, say›

bak›m›ndan ise %7 oran›nda artt›¤› görülmektedir. Daha genifl kul-

lan›m alanlar›na do¤ru talep art›fl›, binalarda enerji verimlili¤i

önlemlerinin ivedilikle al›nmas› gerekti¤ini göstermektedir.

Yap›lan araflt›rmalar Binalar›m›zdaki enerji verimlili¤i potansi-

yelini %35 olarak aç›klarken, 2023 y›l›na kadar 10 milyon konuta ›s›

yal›t›m› ile 2.400 GWh so¤utma ve 2,3 milyon TEP yak›t tasarrufu

tahmini yapmaktad›r. 

Öte yandan, Ülkemizde 2007 y›l›nda sektör 34 milyon ton CO2

emisyonuna sebep olan sektörün enerji tüketimi 2008 de 28,3 mily-

on TEP den 2020 y›l›nda 47,5 milyon TEP’e ulaflaca¤› tahmin

edilmektedir, bu da CO2 emisyonunun iki misli olaca¤›n›

göstermektedir.
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Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i, binalara Enerji Kim-
lik Belgesi verilmesini öngörmektedir. Enerji Verimlili¤i Kanunu Ve
Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i gere¤i mevcut binalarda
Kanun gere¤i 2017 y›l›na kadar, yeni yap›lacak binalarda ise
01.01.2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi al›nmas› zorun-
lu hale gelmifltir. Ayr›ca, Yönetmelikle, yeni yap›lan binalarda top-
lam kullan›m alan›n›n 2.000 m2’den büyük olmas› halinde merkezi
›s›tma sisteminin kullan›lmas›n› zorunlu hale getirilerek, binalar›n
enerji performans›n›n etkinli¤i artt›r›lm›flt›r. Bu kapsamda, Merkezi
sistem ›s›tmas› olan binalar›n münferit sisteme geçmesi Kat Mülki-
yeti Kanunun 42. Maddesi çerçevesinde zorlaflt›r›lm›flt›r

Ülkemiz, tüketti¤i enerjinin %75’ini ithal eden bir ülke durumun-
dad›r. Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklafl›k %40’l›k k›sm›n›n bina-
larda kullan›ld›¤› dikkate al›nd›¤›nda, enerjiyi verimli kullanma ad›-
na bütün tedbirleri almak durumunday›z. Enerji Performans Yönet-
meli¤inin uygulanmas›yla binalar›m›zda hem %45-50 oran›nda
enerji tasarrufu sa¤lanacak hem de sera gaz› emisyonlar›n›n önem-
li ölçüde azalt›m› sa¤lanacakt›r. 

Binay› en baflta enerji etkin tasarlamak, pasif enerji kaynaklar›
kullanmak, daha sonra ise enerji etkin sistemleri kurmak çok büyük
önem arz etmektedir. binan›n yal›t›ml› olarak inflas›n›n maliyeti, y›l-
lara sari yak›t masraf›n›n ancak % 10 ‘unu seviyelerindedir. Bu sü-
reçte artacak maliyet % 10 ilâ 20 seviyelerinde olmakla birlikte,
enerji tüketim maliyetleri göz önüne al›nd›¤›nda böyle bir yat›r›m›n
çok yüksek karl› bir yat›r›m oldu¤u ortadad›r.

ANTALYA SAH‹L GÜVENL‹K E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M KOMUTANLI⁄I (Yap›m› Devam Eden ‹fller)
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Yapt›¤›m›z düzenlemelerle yeni binalar da mevzuat›n etkin uy-
gulamas›n› kontrol alt›na alma çal›flmalar›m›z da devam etmekte-
dir. Ancak Ülkemizde binalar sektöründe henüz enerji verimlili¤ini
teflvik etmeye yönelik teflvik mekanizmalar› bulunmamaktad›r. Bina
sto¤unda, bireyleri yal›t›m uygulamas›na yönlendirmek ve
yayg›nlaflt›rmak amac›yla, teflviklerin oluflturulmas›ndan bilgi ve bil-
inç düzeyinin gelifltirilmesine kadar çok yönlü çal›flmalara ihtiyaç
vard›r. Bu düzenlemeler birçok dünya ülkesinde ve Avrupa
Birli¤inde mevcuttur. 

Teflvik mekanizmalar›n›n da yard›m›yla, AB’de 2020 y›l›na ka-
dar sera gaz› emisyonlar›n›n %20 oran›nda azalt›lmas› ve yenilene-
bilir enerji pay›n› %20’lere ç›kar›lmas› hedef olarak konulmufltur.
2007 y›l›ndaki toplam enerji tüketiminde AB ülkelerinde konut, yak-
lafl›k %37 ile en yüksek paya sahiptir. AB bu kapsamda, maliyet et-
kin tasarruf önlemlerinin uygulanmas›na bafllam›fl ve 2020 y›l›na
kadar konutlardan %27, ticari binalardan ise %30 oran›nda tasarruf
potansiyelinin geri kazan›lmas› yönünde politikalar› uygulamaya
bafllam›flt›r.

Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i ayn› zamanda ülke-
mizin uluslar aras› yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde çok
önemli bir araçt›r. Yönetmelik, AB mevzuat uyumu kapsam›nda
uyumlaflt›r›lm›fl bir yasal düzenleme olup Birleflmifl Milletler ‹klim
müzakereleri kapsam›nda haz›rlanan, Ulusal ‹klim De¤iflikli¤i Stra-
teji Belgesinin de, binalardan kaynaklanan karbon emisyonlar›n›n
azalt›lmas›na yönelik bir tedbiri olarak yer almaktad›r. 

Yal›t›m faaliyetlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve tüm yap› sto¤unu
kapsar hale gelmesi, bir yandan enerji ithalat› ve tüketimiyle oluflan
bütçe yükünü hafifletecek, öte yandan reel ekonomide inflaat sek-
törü ve malzeme üretiminde kapasite ve üretim  art›fl›yla eko-
nomimize dinamizm kazand›racak, istihdam art›fl› ve KOB‹’lerin
büyümesi ve ço¤almas› ile makro ekonomik etkiler yaratacakt›r. 

Binalar›m›z› enerji verimli hale getirerek, bina sahipleri daha az
enerji faturas› ödeyecek, malzeme üreten yerli üreticimizin üretim
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kapasitesi artacak, yeni ifl imkânlar› ortaya ç›kacak, devlet olarak
enerji ithali için d›flar›ya vermifl oldu¤umuz para da Ülke ekonomi-
sine kazand›r›lm›fl olacakt›r. 

TRABZON 1500+1000 K‹fi‹L‹K Ö⁄RENC‹ YURDU (Yap›m› Devam Eden ‹fller)

Say›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

Ülkemizde deprem riski yüksek bölgelerde bulunan önemli ka-
mmu binalar›n›n deprem dayan›mlar›n›n araflt›r›lmas›na yönelik ola-
rak çal›flmalar yürütülmüfltür.

Bu kapsamda 2010 y›l› içerisinde Maliye Bakanl›¤›na ait 38 bi-
nada Bakanl›¤›m›z teknik elemanlar›nca incelemeler yap›lm›flt›r.
Ayn› flekilde envanter ç›kar›lmas› ve önceliklerin belirlenmesi
amac›na yönelik olarak Kredi Yurtlar Kurumu 137 yurt binas› Genel
Müdürlü¤ümüz ekiplerince yerinde incelenmifltir. Bu binalardan bir
k›sm›n›n güçlendirme projeleri yapt›r›lm›fl, bir k›sm›n›n proje
çal›flmalar› devam etmektedir.

Benzer flekilde sa¤l›k ve emniyet tesisleri ile okul binalar›n›n
Valilikler kanal›yla yürütülen deprem güçlendirme proje çal›flma-
lar›na proje tetkiki yönünden teknik destek verilmifltir. Di¤er taraftan
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kamu binalar›n›n deprem dayan›mlar›n›n iyilefltirilmesine yönelik
olarak yürütülen çal›flmalarda Milli E¤itim Bakanl›¤›, Milli ‹stihbarat
Teflkilat› ve Emniyet Genel Müdürlü¤üne ait binalardan de¤iflik bi-
rimlerce yapt›r›lan inceleme ve güçlendirme rapor ve projeleri tetkik
edilerek teknik destek verilmektedir. Bu flekilde 2010 y›l› içerisinde
incelenen projelerde bina alan› 450.000 m2 civar›ndad›r.

ERZURUM 1500  K‹fi‹L‹K Ö⁄RENC‹ YURDU (Yap›m› Devam Eden ‹fller)

Say›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

Genel Müdürlü¤ümüz taraf›ndan 2010 y›l›nda merkez ihalesi
olarak 39 adet iflin ihalesi yap›lm›flt›r. Bu ifllerden 23 adedi Yurt Bi-
nas›, 2 adedi Hastane, 6 adedi ‹skan Projesi ve 8 adedi de Hizmet
Binas› yap›m›d›r. Bunlar›n d›fl›nda 11 adet projenin ihalesi ilan afla-
mas›ndad›r.

2010 y›l›nda; A¤r› Tutak Jandarma ‹lçe Hizmet Binas›, Çanak-
kale Sahil Güvenlik Komutanl›¤› Grup Binas› ve Tesisi inflaat›, Gi-
resun Jandarma Subay Astsubay Lojman›, Giresun Ya¤l›dere, Urfa
Merkez, Karabük Yenice, Tunceli Pülümür Hükümet Konaklar› iflle-
ri bitirilmifl ve yat›r›mc› kurulufllar›na teslim edilmifltir.

2010 Y›l› sonuna kadar bitirilmesi planlanan önemli projeleri-
miz ise; 328 bin m2 inflaat alanl› 282 Milyon TL sözleflme bedelli ‹s-
tanbul Avrupa Yakas› Adalet Binas›, 
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Ordu Çaybafl› Hükümet Kona¤›, Trabzon Çarfl›bafl› Hükümet
Kona¤›, Aksaray Merkez Hükümet Kona¤›, Rize Güneysu Hükümet
Kona¤›, ‹stanbul 1. K›s›m 1000 kiflilik Ö¤renci Yurdu, Denizli 1000
kiflilik Ö¤renci Yurdu, Zonguldak 1000 kiflilik Ö¤renci Yurdu, Trab-
zon 1 K›s›m 1000 kiflilik Ö¤renci Yurdu, Erzurum 1. ve 2. K›s›m
1000 kiflilik Ö¤renci Yurdu projeleridir.

‹ZM‹R ADALET B‹NASI (Yap›m› Tamamlanan ‹fller)

Bu ifllerin d›fl›nda iskân faaliyetleri kapsam›nda baraj alt›nda
kalan 317 hak sahibi ailenin, 28 hak sahibi göçebe ailenin konutla-
r› tamamlanm›fl 725 adet hak sahibi ailenin 214 adedinin k›rsal
alanda fiziksel yerlefliminin düzenlenmesi kapsam›nda kredi verile-
rek konutlar›n›n tamamlanmas› sa¤lanm›flt›r. 

2011 Y›l›nda 1780 ailenin iskân›n›n sa¤lanmas› planlanm›flt›r.
Etüt-proje çal›flmas› yap›lan yerler yat›r›m program›na al›narak iha-
leleri yap›lacak ve h›zla iskânlar› sa¤lanacakt›r. K›rsal alanda fizik-
sel yerleflimin düzenlenmesi kapsam›nda yaklafl›k 1000 ailenin kre-
di verilerek iskânlar›n›n sa¤lanmas› planlanm›flt›r.

Yozgat - Çekerek 224 Konut ve altyap› inflaat›
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Proje çal›flmalar› devam eden ifllerimiz; Bay›nd›rl›k ve ‹skân
Bakanl›¤› Hizmet Binas›, Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaflkanl›¤›
Senfoni Orkestras› binalar›, Adana, Batman, Elaz›¤, ‹stanbul 1000
kiflilik, Mardin 750 kiflilik, Çanakkale Gökçeada 300 kiflilik Ö¤renci
Yurdu ve sosyal tesis binalar›d›r. 

Ayd›n 75 Konut ‹nflaat›

2011 y›l›nda; Yap› iflleri Genel Müdürlü¤ümüze 70 Milyon 700
Bin TL ödenek tahsis edilmifl olup, çal›flmalar›m›z bu ödenek
do¤rultusunda yap›lacakt›r. 

2011 y›l›nda bitirilmesi planlanan ifller; baflta 360 bin m2 inflaat
alanl› 231 Milyon TL sözleflme bedelli ‹stanbul Anadolu Yakas›
Adalet Binas› olmak üzere,

D›fliflflleri Bakanl›¤› Arfliv ve Haberleflme Binas›, Dan›fltay Bafl-
kanl›¤› Hizmet Binas›, Ankara Etimesgut Hükkümet Binas›, ‹stanbul
Üsküdar Hükümet Binas›, Trabzon 2. K›s›m 2500 kiflilik Ö¤renci
Yurdu, Manisa 10000 kiflilik Ö¤renci Yurdu, Sivas 1000 kiflilik Ö¤-
renci Yurdu, Malatya 1000 kiflilik Ö¤renci Yurdu, Haatay 1000 kiflilik
Ö¤renci Yurdu, Konya Onkoloji Hastanesi (200 Yatak), Konya Fizik
Tedavi ve Rehabiliitasyon Merkezi (100 Yatak), ‹stanbul
Gaziosmanpafla Devlet Hastanesi (300 Yatak) inflaatlar›d›r.
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2011 Y›l›nda devam edecek projelerimiz ise; ‹fl-Kur Genel
Müdürlü¤ü Hizmet Binas›, Bitlis Hükümet Konna¤›, fi›rnak Tar›m il
Müdürlü¤ü Hizmet Binas›, Trabzon Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
Lojman ‹nflaatlar›d››r. 

BOLU GÖYNÜK HÜKÜMET KONA⁄I(Yap›m› Tamamlanan ‹fller)

Say›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ümüzce yürütülen yaz›l›m projeleri;;

Özel Yap›lar Denetim Sistemi: Denetimde etkinli¤in sa¤lanma-
s› amac›n› güden “Özel Yap›lar Denetim Sistemi Projesi” ile, 4708
say›l› Kanunun uyguland›¤› illerde üretilen yap›lara iliflkin bilgilerin
tek bir veritaban›nda toplanarak takip edilebilmesi, denetlene-
bilmesi ve do¤ru flekilde veri üretir hale getirilmesi öngörülmüfltür. 

Hâlihaz›rda, ‹l Özel ‹dareleri, Belediyeler, Organize Sanayi Böl-
ge Müdürlükleri ve Serbest Bölge Müdürlükleri taraf›ndan Yap› De-
netim Sistemi yaz›l›m› kullan›lmaktad›r. 

Pilot 19 il dâhilinde üretilen yap›lar›n ruhsat verilifl amac›ndan
bafllayarak tüm detaylar› halen sisteme ifllenmekte, dolay›s›yla
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anl›k olarak sorgulama yap›ld›¤›nda, girilmifl detay bilgi say›s› kadar
istatistik üretilebilmektedir. Yine, sisteme girdi olarak al›nan veriler-
den yararlan›larak, kullan›c›lar›n talebine uygun biçimde sorgula-
malar yapmak ve bilgi sunma imkân› da bulunmaktad›r. 

DIfi‹fiLER‹ BAKANLI⁄I ARfi‹V B‹NASI (Yap›m› Devam Eden ‹fller)

‹nfla edilen bina tipi, kat say›s›, toplam inflaat alan›, ruhsat bil-
gileri, ›s›nma tipi, yap› müteahhidi, kontrol eden kurulufl, ödenmifl
hak edifller, yap›lar›n o anki seviyeleri v.b. birçok bilgiden oluflan bu
veriler talep eden kurum kurulufl, planlamac› ya da araflt›rmac›lara
sunulabilmektedir. Ayr›ca sistemden yap›n›n, tafl›y›c› sistemi, ›s›n-
ma biçimi, inflaat alan›, tesisat tipi, yap› s›n›f›, seviyesi itibariyle o
anki durumu, yap›da kullan›lan malzemelere iliflkin laboratuar so-
nuçlar› gibi sorgular da yap›labilmektedir.

Yine yap› denetimi mevzuat›n›n uyguland›¤› iller için verilen ta-
rih aral›¤› için, yap› adedi, yap› maliyeti, malzeme maliyeti, hak edifl
bilgilerine ait istatistik haz›rlanabilmekte, istihdam rakamlar› ile ilgili
veriler istatisti¤e dönüfltürülebilmektedir.

Kamu Yap›lar› Denetim Sistemi: Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan yürütülen ve Yat›r›m Program›nda yer alan projelerin tak-
ibi için haz›rlanm›fl bir uygulamad›r. Denetim süreci, yat›r›mc› kuru-
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luflun yapt›rmak istedi¤i yap›n›n Yat›r›m Program›na al›nmas› için
Proje De¤erlendirme Formu ile baflvurmas›ndan itibaren bafllay›p
inflaat›n›n tamamlanmas› ve kesin kabulüne kadar geçirdi¤i dönemi
kapsamaktad›r.

Yap› Malzemeleri Denetim Sistemi: Piyasaya arz edilen yap›
malzemelerinin uygunlu¤unun tespit edilmesi için, gerekli paramet-
relerin belirlenmesi suretiyle, imalatç›lar›n ve kullan›c›lar›n bilgilen-
dirilmesi ve bu sürecin Bakanl›¤›m›z›n ilgili birimlerince kontrolünün
yap›labilmesi ve piyasaya güvenli ürün arz edilmesi amac›yla Yap›
Malzemeleri Denetim Sistemi Projesi gerçeklefltirilmekte olup, test
veri girifli devam etmektedir.

Veri taban›na; üreticiler taraf›ndan ürün bilgileri, Bakanl›¤›m›z
taraf›ndan ilgili teknik flartnameler ve komisyon kararlar›, onaylan-
m›fl kurulufllar taraf›ndan ise kapsam bilgileri girilmesi suretiyle, Ya-
p› Malzemeleri Yönetmeli¤i kapsam›nda rol alan tüm taraflar›n ayn›
platform üzerinde bilgi paylafl›m› mümkün olacakt›r.

DANIfiTAY BAfiKANLI⁄I H‹ZMET B‹NASI (Yap›m› Devam Eden ‹fller)

Kamu ve Özel Yap›lar Bilgi Sistemi Projesi: Ülke genelinde ka-
mu ve özel yap›lar›n tek elden takip edilebilmesini, denetlenebil-
mesini ve yönetilebilmesini mümkün k›lacak bu projenin en temel
hedefi, kamu ve özel yap›lar›n envanter bilgilerinin (yap›n›n konu-

42



mu, tafl›y›c› tipi, kat say›s›, kat yüksekli¤i, inflaat alan›, ›s›nma biçi-
mi, maliyeti v.b.) tek bir veritaban›nda toplanarak, takibinin
yap›labilmesi ve karar mekanizmalar› için h›zl›, do¤ru ve fleffaf bir
flekilde veri üretir hale getirilebilmesidir. 

DANIfiTAY BAfiKANLI⁄I H‹ZMET B‹NASI (Yap›m› Devam Eden ‹fller)

Say›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

Bakanl›¤›m›z›n ilgili kuruluflu olan ‹ller Bankas› Genel Müdürlü-
¤ümüz; 2.955 Belediye, 16 Su ve Kanal ‹daresi, 81 ‹l Özel ‹daresi
ve 2 ‹lçe Özel ‹daresi olmak üzere toplam 3.054 mahalli idare biri-
mine hizmet üretmektedir.

‹ller Bankas›; harita, imar plan›, jeolojik ve jeoteknik etüt, içme-
suyu, kanalizasyon, her türlü ar›tma, kat› at›k, deniz deflarj›, jeoter-
mal enerji uygulamalar›, belediye hizmet binalar›, so¤uk hava depo-
su, terminal ve peyzaj projeleri gibi genifl bir alanda belediyelerimi-
ze yat›r›m hizmetleri vermekte ve her türlü finansman ihtiyaçlar›n›
orta ve uzun vadeli olarak temin etmektedir.

2009 y›l›nda belediyelerimize çeflitli ifller için 1 MMilyar 083 Mil-
yon TL tutar›nda kredi kulland›r›lm›flt›r.

‹ller Bankas›n›n 2010 y›l› Bütçe Dönemi Yat›r›m ve Finansman
Faaliyetlerine  bakt›¤›m›zda;

43



2010 y›l›nda kredi talebinde bulunan belediyelerden, flartlar›
uygun olanlara kredi sa¤lanm›flt›r. Bu çerçevede ‹ller Bankas›’ndan
talepte bulunan belediyelerimize 1.198 adet çeflitli ifller için 1 Milyar
183 Milyon TL kredi tahsis edilmifltir.

Ekim ay› itibar› ile 2010 y›l›nda yap›m› sürdürülen 1.0511 adet
ifl için 737 Milyon 503 Bin TL kaynak yerel yönetimlere
kulland›r›lm›flt›r.

Y›lsonuna kadar kulland›r›lacak kaynak miktar›n›n 1 Milyar
TL’nin üzerine ç›kaca¤› tahmin edilmektedir.

Bankaca 2010 y›l›nda yap›m› tamamlanan;

• 61 adet harita,

• 21 adet imar plan›,

• 5 adet içmesuyu tesisi,

• 18 adet at›ksu flebeke tesisi,

• 3 adet at›ksu ar›tma tesisi,

• 96 adet çeflitli kentsel üstyap› tesisi,

belediyelerimizin hizmetine sunulmufltur.
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Bankac›l›k Harita ‹mar Planlama

‹çmesuyu Ar›tma At›ksu Ar›tma Kat› At›k

Üstyap› Kentsel Dönüflüm ‹çmesuyu

Daha ziyade küçük ölçekli belediyelere malzeme ve ekipman
kredisi vermek sureti ile ihtiyaç duyulan malzeme ve her türlü ekip-
man› temin etmeleri sa¤lanarak, yerel yönetimlerin altyap› projeleri-
ni ihalesiz kendi imkanlar› ile oldukça ekonomik yoldan yapmmalar›na
imkan veren bir model uygulamaya konmufltur. Bu suretle çok
say›da belediyenin kanalizasyon ve içmesuyu niteli¤indeki projeleri-
ni gerçeklefltirmeleri sa¤lanm›flt›r.

Say›n Baflkan,  Dee¤erli Milletvekilleri;

‹ller Bankas›, son y›llarda belediyelerin yan›nda ‹l Özel
‹dareleri’nin yat›r›m projelerine de önemli ölçüde finansman temin
etmektedir. Yol yap›m›, köprülü kavflak yap›m›, okul, içmesuyu
tesisleri, araç gereç ve malzeme al›mlar› bunlar›n bafl›nda
gelmektedir.

45



2010 y›l›nda il özel idarelerine 18 adet ifl için 57 Milyon TL kredi
tahsis edilmifltir.

‹ller Bankas› son y›llarda çevre projelerine özel önem vermek-
tedir. Bu y›l; 

271 adet at›ksu flebeke ve ar›tma tesisinin etüt çal›flmalar› ya-
p›lm›fl, 32 adet at›ksu flebeke ve ar›tma tesisinin proje çal›flmalar›
tamamlanm›flt›r. 126 adet at›ksu flebeke ve ar›tma tesisinin proje
çal›flmalar› ise devam etmektedir.

Mali kayna¤› yetersiz  olan belediyelerin kentsel altyap› ihtiyaç-
lar›n›n karfl›lanmas›na finansal destek sa¤lanmas› amac› ile Genel
Bütçe’den ‹ller Bankas›’na aktar›lan ödenekten katk› sa¤lanarak; 46
adet kanalizasyon ve ar›tma tesisi ile 12 adet içmesuyu ve ar›tma
tesisinin yap›m çal›flmalar› devam etmekte olup, 2010 y›l›nda 7
adet kanalizasyon flebeke inflaat›n›n yap›m› tamamlanm›flt›r.

‹ller Bankas›, belediyelere teknik dan›flmanl›k ve müflavirlik
hizmetleri vermekte ve kendi imkânlar› ile yapm›fl oldu¤u ifller kar-
fl›l›¤›nda bir bedel almamaktad›r. Bu ifllerin bafl›nda; Hâlihaz›r Hari-
ta, ‹mar Planlar› ve Projelendirme çal›flmalar› gelmektedir.

Son y›llarda devletin birçok kurumunda oldu¤u gibi ‹ller
Bankas›’nda da önemli de¤iflimler yaflanm›flt›r. Öncelikle, ‹ller
Bankas› “kâr” amac› güden bir kurum olmaktan ç›kart›l›p, “hizmet”

amaçl› kurum haline getirilmifltir.

Belediyelerimizin sorunlar›n›n çözümüne katk› sa¤lamak ve
daha iyi hizmet sunmak amac›yla kredilerin faiz oranlar› düflürül-
müfl ve vadeleri uzat›lm›flt›r. Uzun vvadeli yat›r›m kredilerinin vadesi
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5 y›ldan 15 y›la kadar ç›kar›lm›fl, faiz oran› %35’ten %6’ya indiril-
mifltir. Ayr›ca, 3 y›la kadar geeri ödemesiz dönem uygulamas›
bafllat›lm›flt›r.

2010 y›l›nda belediyelerimizin araç, gereç ve malzeme ihtiyaç-
lar›n›n karfl›lanmas› için verilen krediler de dâhil her türlü yat›r›m
projesi kredilerinde faiz oran› %6 olarak uygulanmaktad›r.

Ayr›ca 2010 y›l›nda, belediyelerimize personelin k›dem tazmi-
natlar›n›n ödenmesine iliflkin olarak %7 faiz oranl› ve 5 y›la kadar
vadeli “Nakit Destek Kredisi” verilmesine bafllanm›flt›r.

Sayy›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

Belediyelerin Altyap›s›n›n Desteklenmesi (BELDES) Projesi;

‹ller Bankas› taraf›ndan gerçeklefltirilmekte olan önemli icraat-
lardan birisi de BELDES Projesi kapsam›nda yürütülen ifllerdir.

2007 ve 2008 y›llar›nda Yüksek Planlama Kurulu Kararlar› ile
bafllat›lan Belediyelerin Altyap›s›n›n Desteklenmesi (BELDES) Pro-
jesi ile nüfusu 10.000’in alt›nda bulunan, flebekeli içmesuyu olma-
yan veya çok yetersiz olan belediyelerin içmesuyu tesisleri ‹ller
Bankas›’nca projelendirilmekte ve hibe olarak yap›lmaktad›r. BBu
kapsamda Genel Bütçe’den ‹ller Bankas›’na tahsis edilen 74 Milyon
650 Bin TL ödenek ile 69 adet beelediyenin içmesuyu tesisi

47



yap›lmakta olup, projeleri olmayan belediyeler için öncelikle etüt
çal›flmalar› yap›lm›fl, daha sonra  proje yap›m›na ve inflaatlar›na
bafllanm›flt›r.

BELDES Projesi ile 2010 y›l›nda toplam 17 Milyon 653 Bin TL
harcama yap›larak 13 adet belediyenin içmesuyu inflaat›n›n yap›m›
tamamlanm›flt›r. Proje kapsam›nda bugüne kadar yap›m› tamamla-
nan içmesuyu tesisi say›s› ise 35 adettir.

2010 Y›l›nda Bafllat›lan Yeni Uygulama;

‹ller Bankas› Kanunu’nda 2009 y›l›nda yap›lan de¤ifliklik ile
Bankan›n y›ll›k kâr›n›n %60’›n›n köyler ve nüfusu 100.000’e kadar
olan belediyelerin kentsel altyap› tesislerinin projelendirilmesinde,
köyler ve nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerin kentsel altyap›
tesislerinin yap›m›nda kullan›lmas› imkân› getirilmifltir.

2010 y›l›ndan itibaren bafllat›lan bu uygulama ile ‹ller
Bankas›’n›n y›ll›k kâr›ndan ayr›lan ödenek, nüfuslar› esas al›narak
köylerin ve belediyelerin altyap› proje ve yap›m ifllerinde
kulland›r›lmaktad›r.

07.04.2010 tarihinde yap›lan ‹ller Bankas› Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›nda köyler için ayr›lan 111.693.130 TL’nin Türkiye
genelinde toplam 1500 köye da¤›t›lmas›na karar verilmifl, illere ait
köy ödene¤i her bir ilin sahip oldu¤u köy say›s› baz al›narak belir-
lenmifltir. 

Say›n Baaflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

Belediyeler için ayr›lan ödenek ile nüfusu 100.000’e kadar olan
beleediyelerin kentsel altyap› tesislerinin etüt ve projelerinin haz›rlan-
mas›nda proje bedelinin %75’i  oran›nda, nüfusu 10.000’in alt›nda
olan belediyelerin kentsel altyap› tesislerinin yap›m›na yat›r›m  mali-
yetinin %50’si oran›nda hibe katk› sa¤lanmaktad›r.

‹ller Bankas›’n›n y›ll›k kâr›ndan belediyeler için ayr›lan ödenek,
Banka Yönetim Kurulu’nca kabul edilen “‹ller Bankas› Y›ll›k Kâr›n-
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dan Ayr›lan Ödene¤in Köyler ve Belediyelerin Altyap› Proje ve
Yap›m ifllerinde Kulland›r›lmas›na ‹liflkin Yönerge” ve eki
De¤erlendirme Kriterleri çerçevesinde, belediyelerin altyap› tesis-
lerinin projelendirilmesi ve yap›m›nda kulland›r›lmaktad›r. Söz
konusu yönerge çerçevesinde ‹ller Bankas›’ndan talepte bulunan
belediyeler için toplam proje tutar› 380 Milyon 640 Bin TL olan 75
adet içmesuyu flebeke ve 69 adet at›ksu flebeke, 17 adet içmesuyu
ar›tma ve at›ksu ar›tma olmak üzere 161 adet projenin ihale ve
yap›m çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.

Uluslararas› Finans Kurulufllar› ‹le Yürütülen Projeler;

Yerel yönetimlere ait projelerin kredilendirilmesinde banka kay-
naklar›n›n yan› s›ra uluslararas› finans kaynaklar›ndan da faydala-
n›lmaktad›r. 2006 y›l›nda bafllat›lan Belediye Hizmetleri Projesi kap-
sam›nda Dünya Bankas›’ndan temin edilen 212,9 Miilyon Euro tuta-
r›nda kredi ile 9 belediye ve 2 belediye su ve kanalizasyon idaresi-
nin su, at›ksu  ve kat› at›k tesislerinin yap›m› gerçeklefltirilmektedir.

Proje kapsam›nda Mu¤la, Ödemifl, Bergama, Denizli, Polatl›,
Gelibolu, Kütahya, Il›ca, Elbistan belediyeleri, MESK‹ ve ASAT ida-
relerine Ekim 2010 tarihi itibariyle toplam 154 Milyon Euro tutar›nda
kredi kulland›r›lm›flt›r. Polatl› (Ankara) Belediyesi ‹çmesuyu Ar›tma
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Tesisi, Kütahya Belediyesi ‹çmesuyu fiebeke Rehabilitasyon
Projesi, Il›ca Belediyesi ‹çmesuyu ve Kanalizasyon Projesi,
Gelibolu ve Bergama Belediyeleri Düzenli Kat› At›k Depolama
Tesisi Projeleri ile Elbistan Belediyesi ‹çmesuyu fiebeke
Rehabilitasyon Projesi tamamlanm›flt›r. Di¤er projelerin inflaat
çal›flmalar› devam etmektedir. 

Dünya Bankas› ile yürütülen Belediye Hizmetleri Projesinde
ikinci paket kapsam›nda 7 belediyeye 178,2 Milyon Euro tutar›nda
ek kredi kulland›r›lmas›na iliflkin anlaflma 2010 y›l› Haaziran ay›nda
yap›lm›flt›r. Bu kapsamda Kayseri Büyükflehir, Denizli (Merkez),
K›rflehir (Merkez), Beypazar› (Ankara) Belediyeleri, ASAT (Antalya)
ve MESK‹ (Mersin) ‹dareleri ile alt kredi anlaflmalar› imzalanm›flt›r.

Say›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

Küçük ve orta ölçekli belediyelerin altyap› ihtiyaçlar›n›n (içme-
suyu, kanalizasyon, ar›tma) karfl›lanmas› amac› ile Japonya Ulus-
lararas› ‹flbirli¤i Ajans› (JICA) ve Avrupa Yat›r›m Bankas› (AYB) ile
kredi görüflmeleri devam etmektedir.

Avrupa Birli¤i ‹le ‹lgili Çall›flmalar;

‹ller Bankas›, Avrupa Birli¤i’nden sa¤lanan imkânlar›n kullan›l-
mas› ve belediyelerimizin çevre altyap› projelerinin yürütülmesinde
proje haz›rlama, teknik yard›m sa¤lama ve ulusal katk› pay›n›n kre-
dilendirilmesinde önemli fonksiyonlar icra etmektedir.

Kat›l›m Öncesi Mali Yard›m Arac› (IPA) kapsam›nda finanse
edilen Çanakkale, Kufladas›, Kütahya, Amasya ve Bitlis Bölgesel
Kat› At›k Yönetim Projeleri ile Tokat ve Nevflehir At›ksu Ar›tma Te-
sisi Projelerinin ulusal katk› paylar› belediyeler ad›na ‹ller Bankas›
taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.

Söz konusu AB katk›l› çevre altyap› projelerinin efl finansman
ödemelerinde kullan›lmak üzere bu belediyelerimize ‹ller Banka-
s›’nca 60.528.000 TL tutar›nda kredi aç›lm›fl ve Ekim 2010 tarihi iti-
bariyle Ulusal Fona 48.878.000 TL ödenmifltir.
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‹ller Bankas› bu projelerin Proje Yönlendirme Komitesi

üyesidir.

AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri (SEI)

2005 Mali Arac› kapsam›nda finanse edilen “Türkiye’de 15 belediye

için at›ksu flebeke ve ar›tma tesisi, 8 belediye için içmesuyu temini

projelerinin haz›rlanmas›na yönelik teknik yard›m” çal›flmalar›na ‹l-

ler Bankas›’nca destek verilmifltir.

Söz konusu projeler, Seydiflehir, Siverek, Ceyhan, Soma, Lü-

leburgaz, Merzifon, Polatl›, Çarflamba, Diyarbak›r, Erdemli, Erzu-

rum, Ad›yaman, Aksaray, Akflehir, Bart›n, Erzincan, Nizip, Akçaa-

bat, Manavgat, Silvan, Ercifl, Do¤ubayaz›t ve Bulancak Belediyele-

rini kapsamaktad›r. Bu projeler IPA Programlamas›na sunum afla-

mas›ndad›r. IPA program› alt›nda finanse edilmelerinin uygun gö-

rülmesi halinde, bu projelerin efl finansman› belediyelerimize kredi

aç›lmak sureti ile ‹ller Bankas›’nca karfl›lanacakt›r.

2011 y›l›nda, ‹ller Bankas› Genel Müdürlü¤ü’nün Yat›r›m ve Fi-

nansman Program› 1 Milyar 400 Milyon TL olarak planlanmaktad›r.
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Say›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

Önümüzdeki Y›llarda ‹ller Bankas›;

- Mahalli idarelerin mahalli durumlar›na ve ihtiyaçlar›na uygun
projeler gelifltiren,

- Projelere uygun kaynaklar›n temini konusunda mahalli idare-
lere yard›mc› olan ve piyasa flartlar›na göre iç ve d›fl kaynaklardan
en uygun finansman› sa¤layan,

- Proje gelifltirmede yard›mc› ve yol gösterici olan, projelere
uygunluk veren, kontrollük ve müflavirlik yapan,

- Projelerin her safhas›n› mahalli idareler ile birlikte ele alan,
projelerin zaman›nda ve ekonomik olarak gerçekleflmesini temin
eden,

- Kaynaklar›n etkin flekilde da¤›l›m› ve kullan›m›n› yürüten,

bir kurum olarak faaliyetlerini devam ettirecektir.

‹ller Bankas›, geliflen ve büyüyen flehirlerimizin nitelikli, uzun
ömürlü, sa¤l›kl› bir alt ve üstyap›ya kavuflturulmas›, flehirleflmenin
ortaya ç›kard›¤› çevre kirlenmesinin önlenmesi, sürdürülebilir -
yaflanabilir flehirleflme için, verimli ve kaliteli hizmet üretiminde
dünya standartlar›n› yakalamay› hedeflemektedir.

Say›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

Ülkemizin tapu ve kadastro hizmetlerini hazine sorumlulu¤u al-
t›nda gerçeklefltiren Bakanl›¤›m›z ba¤l› kuruluflu Tapu vee Kadastro
Genel Müdürlü¤ü devletin en temel kurumlar›ndan biridir.

Hizmetlerini 22 Bölge Müdürlü¤ü, 957 Tapu Sicil Müdürlü¤ü ve
325 Kadastro Müdürlü¤ü ile ba¤l› 133 Kadastro fiefli¤inde, yaklafl›k
17.000 personel ile sürdürmekte olan Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü y›lda yaklafl›k 20 milyon vatandafl›m›za hizmet vermek-
tedir. Vatandafl›n devletle en önemli temas noktas›d›r.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ümüzün önemli projelerin-
den baz›lar›na de¤inmek gerekirse;
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Kadastronun Tamamlanmas› Projesi: Cumhuriyetin kurulu-

flundan bu yana tamamlanamayan tesis kadastrosu befl y›l içinde

sonuçlanma aflamas›na gelmifltir. Bu, Hükümetimizin çok önemli bir

baflar›s›d›r.

Önceki dönemlerde Ülke genelinde y›ll›k ortalama 350

köy/mah.’de kadastro çal›flmalar› yap›l›rken, iyi bir organizasyon ve

mevzuat de¤iflikli¤i sonras› ilk kez özel sektörden de hizmet sat›n

al›nmak suretiyle bu miktar (10) kat art›r›lm›fl, sorunlu birimler

d›fl›nda kadastrosu yap›lmayan yer kalmam›flt›r.

Bugün itibariyle sorunsuz tüm birimlerin kadastro çal›flmalar›

sonuçland›r›lm›flt›r. Sorunlu birim say›s› ise yak›n bir zamana kadar

yaklafl›k 1.500 iken yo¤un çal›flmalar neticesinde 400 civar›na indi-

rilmifltir. Mevcut sorunlar›n giderilmesini müteakip bu birimlerde de

çal›flmalara bafllanacakt›r.

Özel sektörden hizmet sat›n al›nmas› yöntemi ile parsel

maliyeti ortalama 65 TL’den 50 TL’ye düflürülmüfltür. 
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Çal›flmalardaki üretim art›-
fl›na paralel olarak kadastronun
sonuçland›r›lmas› ile harç ve
vergi gelirlerinde y›ll›k ortalama
140 milyon TL gelir aart›fl› sa¤-
lanm›flt›r.

Bunun yan› s›ra; ihtilaflar›n
giderilmesi, Devlete ve vatan-
dafla ait gayrimenkul envanter-
lerinin elde edilmesi, vergi ka-
y›plar›n›n önlenmesi, düzenli kentleflme, yat›r›m ortam›n›n iyileflti-
rilmesi, AB sürecinde “iflleyen bir arazi kay›t sisteminin oluflturul-
mas›, e-Devlet Mekânsal Bilgi Sistemleri altl›¤›n›n oluflturulmas›,
çiftçimize yap›lan do¤rudan gelir deste¤i ödemelerinde meydana
gelebilecek mükerrerliklerin önlenmesi gibi çok olumlu sonuçlar da
al›nm›flt›r.

Say›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

2/B Tescili Ve ‹flgalcilerin
Bellirlenmesi Uygulamalar›: Milli
Emlak Genel Müdürlü¤ü ta-
raf›ndan intikal ettirilen 39 ilde,
orman d›fl›na ç›kar›lan alanlar›n
tescili ve iflgalcilerinin belirlen-
mesi çal›flmalar› bitirilmifltir. Di¤er alanlarda ise çal›flmalar devam
etmektedir.

Tapu ve Kadastro Moder-
nizasyon Projesi: Tapu-Kadas-
tro bilgilerini, Kadastro Kanu-
nunda öngörüldü¤ü gibi Mekân-
sal Bilgi Sistemlerinin Altl›¤›n›
Oluflturacak flekilde ve yap›da
güncellemek, tüm hata ve nok-
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sanl›klardan ar›nd›rmak, say›sal ve hukuksal formda bilgisayar
ortam›na aktararak kullan›ma sunmak, bu amaçla kurumsal kapa-
site ve altyap›y› gelifltirmek, gayrimenkul de¤erleme alan›nda huku-
ki, teknik ve idari yap›n›n oluflturulmas› çerçevesini ve politikas›n›
belirlemek amac› ile planlanan bir çerçeve çal›flmas›d›r. 

2008 y›l›nda bafllanan bu proje ile befl y›lda yaklafl›k sekiz mil-
yon kadastro parselinin güncel, güvenilir, sorunsuz ve standardize
edilmifl, hukuken geçerli hale getirilmesi amaçlanmaktad›r.

Tapu - Kadastro Bilgi Sistemi (TAKB‹S): Ülke genelinde tapu
ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortam›na aktar›lmas› ile bu bilgiler
üzerinden her türlü sorgulama ve ifllemin elektronik ortamda anl›k
olarak (on-line) yap›labilmesini amaçlayan en temel e-Devlet proje-
lerinden birisidir. 

2000 y›l›nda çal›flmalar›na bafllan›lan TAKB‹S Projesinin 1.
aflamas› 2005 y›l›nda, 2. aflamas› ise 2009 y›l›nda sonuçland›r›l-
m›flt›r. 2010 y›l›nda proje tüm yönleri ile yeniden ele al›narak 3. ve
son aflamas› için Türksat A.fi. ile 21.03.2010 tarihinde sözleflme
yap›lm›fl ve 09.08.2010 tarihinde de bu projenin dan›flmanl›k hiz-
meti Tübitak’a verilmifltir.

Proje, tapu ifllemleri yönü ile 2011 y›l›nda, bütünü itibariyle ise
2013 y›l›nda sonuçland›r›lm›fl olacakt›r.

Halen sistem içinde olan birimlerde e-Devlet kap›s› üzerinden
ifl sahibi vatandafllara hizmet verilmekte olup, birçok kurum ve ku-
ruluflla veri paylafl›m› on-line sistem üzerinden gerçeklefltirilmekte-
dir.

Projenin sonuçland›r›lmas› ile;

• Tapu ve kadastro bilgilerinin tamam›n› kapsayan ve sorunsuz
çal›flan,

• Kurumsal Bilgi Teknoloji altyap›s› her yönüyle tamamlanm›fl,

• e-Devlet kap›s›ndan tüm müflterilerine kaliteli hizmet veren,

• Karar destek sistemleri için do¤ru ve güncel verileri üreten,
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• TUCBS temel altl›¤›n› oluflturan,

• Dünya ülkeleri ile alan›nda bilgi birikimini ve teknolojisini pay-
laflan ve yönlendiren bir sistem oluflturulmufl olacakt›r.

Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemleri Projesi (TUCBS):

TUCBS, Ulusal düzeyde teknolojik geliflmelere uygun, dünya
standartlar›nda Co¤rafi Bilgi Sistemi altyap›s› kurulmas›n›, kamu
kurum ve kurulufllar›n›n sorumlusu olduklar› co¤rafi bilgileri ortak
altyap› üzerinden kullan›c›lara sunmalar› amac›yla bir web portal›
oluflturulmas›n›, co¤rafi verile-
rin tüm kullan›c› kurumlar›n
ihtiyaçlar›na cevap verecek
flekilde içerik standartlar›n›n
oluflturulmas›n› ve co¤rafi veri
de¤iflim standartlar›n›n belir-
lenmesini amaçlayan bir e-
devlet projedir.
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Projenin Fizibilite Etüdünün çal›flmalar› için yüklenici ile söz-
leflme yap›lm›flt›r. Fizibilite etüdü çal›flmalar›nda 11 Bakanl›k,
50’den fazla kurum ve kurulufl ile belediyeler ve üniversitelerin
katk›s› sa¤lanm›flt›r. 

Fizibilite Etüdünün tamamlanmas›n› müteakip TUCBS web
portal› oluflturulmas› çal›flmalar›na bafllanacakt›r.

TUSAGA-Aktif Projesi: TUSAGA-Aktif Sistemi Tapu ve Kadas-
tro Genel Müdürlü¤ü ve Harita Genel Komutanl›¤›n›n müflterek
müflteri kurumlar olarak yer ald›¤›, ‹stanbul Kültür Üniversitesinin
Yürütücüsü oldu¤u ve May›s 2006’da bafllay›p fiilen May›s 2009’da
resmen Temmuz 2010’da sona eren bir TÜB‹TAK Kamu ARGE pro-
jesidir.

Projenin amac›; Tüm Ülke ve K.K.T.C. genelinde 24 saat
gerçek zamanda co¤rafi konumu santimetre duyarl›l›¤›nda belir-
lemek ve mevcut haritalar› Uluslararas› Koordinat Sistemine
dönüfltürmektir.

Proje ile Türkiye ve KKTC genelinde 146 adet TUSAGA-Aktif
‹stasyonu kurulmufltur. Ayr›ca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü
ve Harita Genel Komutanl›¤›nda TUSAGA-Aktif Kontrol Merkezleri
kurulmufltur. 
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Bakanl›klar, kamu kurum ve kurulufllar›, belediyeler, harita
kadastro sektöründe faaliyet gösteren bütün istekliler oluflturulan
internet adresinde, TUSAGA-Aktif istasyonlar›ndan gerçek zamanl›
koordinat belirleme çal›flmalar›nda ücretsiz faydalanmaktad›rlar. 

Say›n Baflkan,  De¤erli Milletvekilleri;

Proje sayesinde; Birçok e-devlet uygulamas›nda (e-belediye,
e-ulaflt›rma, TAKB‹S, vb.) yer alan veri toplama faaliyetlerinde ma-
liyet ve zaman tasarrufu sa¤lanmaktad›r. Harita ve kadastro iflleri-
nin zaman ve maliyet olarak %%30’ unu oluflturan nirengi/poligon te-
sis ve ölçümüne ihtiyaç olmamakta, y›lda yaklafl›k 250 milyon TTL
kaynak ayr›lan harita ifllerinde y›ll›k yaklafl›k 75 milyon TL tasarruf
sa¤lanmas› öngörülmektedir.  

fiu an 3000’e yak›n kullan›c›s› olan Türkiye Ulusal Sabit GPS
‹stasyonlar› A¤›-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi, Harita Genel Komu-
tanl›¤› ile yap›lan protokol çerçevesinde Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan iflletilmeye bafllanm›flt›r. 

Halen yürütülmekte olan bu projelerin d›fl›nda, yak›n geçmiflte
baflar›yla tamamlanm›fl önemli projeler de mevcuttur. Bunlar; 

Marmara Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sistemi (MERL‹S): Mar-
mara Depremi Acil Yeniden Yap›land›rma (MEER) Projesinin Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünce yürütülen “Kadastro Yenilemesi
ve Arazi Yönetimi” alt bilefleninin temel hedefi, Marmara Deprem
Bölgesinin yeniden yap›land›r›lmas› ve geliflimi için bir araç olarak
Marmara Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sisteminin kurulmas›d›r.
Böylece Marmara Deprem bölgesinde, tapu ve kadastro bilgilerinin
yenilenerek çok amaçl› bir arazi bilgi sistemine dönüfltürülmesi
amaçlanm›flt›r. 

Harita Bilgi Bankas›n›n Kurulmas› Projeesi: Büyük Ölçekli Harita
ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i, Ülke kaynaklar›n›n uygun kul-
lan›m› ve tekrarl› harita üretiminin önlenmesi, harita ve harita bilgi-
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lerinin üretimlerinin izlenmesi amac›yla
haz›rlanm›fl, web ortam›nda online ola-
rak hizmete sunulmufltur.

Harita Bilgi Bankas›na Bakanl›klar, kamu kurum ve kurulufllar›
ile belediyeler taraf›ndan web tabanl› metaveri girifli yap›lmakta
olup Harita, Kadastro ve Co¤rafi Bilgi sektörü taraf›ndan da aktif
olarak kullan›lmaktad›r.

Tapu Arfliv Bilgi Sistemi (TARB‹S): Osmanl› döneminden beri
korunan ve o gün için Osmanl› co¤rafya-
s› içinde kalan flu an ba¤›ms›zl›¤›n› ka-
zanm›fl 24 ülkenin tarihi ve stratejik öne-
mi haiz tafl›nmaz mal kay›tlar›n›n yok ol-
maktan kurtar›l›p bilgisayar ortam›nda
her türlü sorgulamalar›n yap›lmas›n›
amaçlayan bir projedir. Proje 2009 y›l›n-
da tamamlanm›flt›r.

Say›n Baflkan, De¤erli Milletvekilleri; 

Yine 2011 Y›l›nda Tapu - Kadastro Bilgi Sisteminin Ülke gene-
linde tüm birimlerde yayg›nlaflt›r›lmas›yla tapu bilgilerinin bilgisayar
ortam›na aktar›lmas› sa¤lanacak, bu bilgiler üzerinden her türlü sor-
gulama ve ifllem, elektronik ortamda anl›k olarak (on-line) yap›labi-
lecektir.

Ayr›ca tapu-kadastro bilgilerini Mekânsal Bilgi Sistemlerinin
Altl›¤›n› Oluflturacak flekilde ve yap›da güncellemek, tüm hata ve
noksanl›klardan ar›nd›rmak, say›sal ve hukuksal formda bilgisayar
ortam›na aktararak kullan›ma sunmak, gayrimenkul de¤erleme ala-
n›nda hukuki, teknik ve idari yap›y› oluflturmak üzere Tapu ve Ka-
dastro Modernizasyon Projesi kapsam›nda yenileme çal›flmalar›na
devam edilecektir.

Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemleri Projesinde (TUCBS) Fi-
zibilite Etüdü tamamlanarak TUCBS web portal› oluflturulacakt›r.
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Tafl›nmazlara iliflkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi al-
t›nda muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmakla görevli
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünün nihai hedefi, tafl›nmazlara
yönelik politikalar› belirleyen ve yöneten bir mülkiyet bankas› gibi
hizmet vermek ve alan›nda lider bir kurum olmakt›r.

Say›n Baflkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun De¤erli Üyeleri,

Sizleri k›saca bilgilendirmeye çal›flt›¤›m faaliyetler, 60. Hükü-
met Program›m›zda yer alan öncelikleri hayata geçirecek kapsaml›
ve etkili bir uygulama arac› olacakt›r. 

Gerek Bakanl›¤›m›z›n gerekse di¤er kurumlar›m›z›n baflar›l›
çal›flmalar›na devam ederek, öngördü¤ümüz bu hedeflerin de ger-
çekleflece¤ine ve aflaca¤›na yönelik inanc›m› ifade ederek, 2011
Y›l› bütçemizin ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyor,

De¤erli komisyonunuza, bütçemize kattk›lar›ndan dolay› teflek-
kür ediyor, hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

Mustafa DEM‹R
Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakan›
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