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Aşağıdaki sözlü sorumun Bayındırlık ve iskân Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delalet
lerini saygı ile arz ederim.
Ömer Faruk Ekinci
Ankara
Soru : Mamak İlçesi H. Gazi ve Altınağaç Mahallelerindeki heyelan tespit çalışmaları hangi
safhadadır?
BAŞKAN - Sayın Bakan, suali aldınız; buyurun efendim.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Sayın Başkanım, de
ğerli milletvekilleri; tekrar, hepinizi selamlıyorum.
.
Sayın Milletvekilimizin "Mamak İlçesi, Hüseyingazi ve Altınağaç Mahallelerindeki heyelan
tespit çalışmaları hangi safhadadır" sorusuna ilgili yanıtı vermek üzere huzurlarınızdayım.
Anılan yerdeki heyelan olayıyla ilgili olarak, gerekli etüt raporları düzenlenmek suretiyle, he
yelanh bölgenin sınırları tespit edilmiştir. Bu sınırlar içerisinde kalan alan için, 7269 sayılı Yasa
nın 2 nci maddesine istinaden, 21.10.1981 gün ve 8/3753 sayılı -Bakanlar Kurulunca- afete maruz
bölge kararı alınmıştır. Söz konusu heyelan bölgesinde değişik zamanlarda yapılan hasar tespitle
rinde, 215 -yıkık- ağır, 119 orta, 105 az derecede hasarlı ve 116 sağlam olmak üzere, toplam 555
konutun olduğu belirlenmiştir. Heyelan bölgesi içerisinde yer alan konut sayısının çok fazla olma
sı nedeniyle, ilk aşamada, yıkık ve ağır hasarlı olan 215 konutun nakliyle ilgili işlemler sürdürül
müş; yapılan incelemeler sonucunda, 132 hak sahibi belirlenmiştir. Bunlardan, borçlanmasını ya
pan 55 kişiye -Bakanlığımızca- konutları, yapılarak teslim edilmiştir. Bunun dışında çeşitli neden
lerle, hak sahibi olmadığı halde borçlanma işlemlerini tamamlayan 160 afetzedenin, konut yardı
mından yararlandırılması mümkün olamamıştır.
Ayrıca, bu bölgede zaman zaman yapılan kontrol etütlerinde, yıkık, ağır derecede hasar gören
konuta rastlanmamasına rağmen, daha sonra, Valilikçe heyelan olayının geliştiğinin bildirilmesi
üzerine, tekrar, mahallinde incelemeler yapılmış ve pis sular ile şebeke suyu kaçaklarının fazlalaş
ması sonucunda, heyelanın hız kazandığı görülmüştür. Bu arada, daha önce, yıkık ve ağır derece
de hasarlı olduğu belirlenen ve konut alamayan 160 kişiden çoğunun, konutlarını onararak oturdu
ğu; konut alan 55 kişiden birkısmının ise, 7269 sayılı Yasanın 14 üncü maddesine göre konutunu
yıkmayarak, bu konutların ikinci şahıslarca kullanıldığı; diğer taraftan, yapılan kontrol etütlerinde,
3'ii daha önce konut alan, ancak, yıkılmayarak ikinci şahıslar tarafından kullanılan, 25'i daha önce
yıkık, ağır derecede hasarlı olarak belirlenen ve çeşitli nedenlerle hak sahibi olmayan veya bu hak
kını kaybeden, 17'si ise, yeni olmak üzere, 45 ağır derecede hasarlı konut tespit edilmiştir. Bu du
rum da, heyelanın henüz durmadığı ve zaman zaman, aktivitesinin devam ettiğini göstermektedir.
Bakanlar Kurulu kararıyla, afete maruz bölge ilan edilen alanın, kısmen veya tümüyle iskâna
açılmasına yönelik talepler üzerine, heyelanh bölgenin, alınabilecek önlemlerle iskâna açılıp açıl
mayacağının saptanması için, 7269 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi gereğince, bu durum, Hacette
pe Üniversitesine incelettirilmiştir. Bu inceleme sonucunda, Hüseyingazi ve Altınağaç Mahallele
rindeki heyelanh sahalarla ilgili olarak, Haziran 1993 tarihinde, üniversitece jeolojik ve jeoteknik
etüt raporu düzenlenmiş olup, raporda ise, iskâna açılacak kapalı, kontrol altında bulunacak alan
lara ilişkin, belediyesince ve yöre halkınca alınması gereken önlemler belirtilmiştir, belirlenmiştir.
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