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Murat Kurum: “2 ay içinde 11 ilimizde 309 bin konutun 

yap m sürecini ba lataca z” 
 
Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i Bakan  Murat Kurum Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde Koordinasyon Toplant s nda yapt  
konu mada deprem bölgesinde 7 Mart 2023 tarihine kadar yap lan çal malar  özetledi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde 651 bin 416 ba ms z 
bölüm olan 232 bin 632 binan n da y k k, acil y k lacak veya a r hasarl  oldu unun, 629 konutun sözle melerini imzalad klar n  ve 9 Mart 2023 
tarihi itibar  ile 27 bin 849 konutun yap m na sahada fiilen ba lam  olacaklar n  bildirdi. Kurum, 2 ay içinde 11 ilde 244 bin 343 konut ve 50 bin 
civar nda köy konutunun in aat sürecine ba layacaklar n  söyledi.. 
 

 
 
Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i Bakan  Murat Kurum, 
Malatya’da yap m na ba lanan ve devam eden proje alanlar na 
yönelik Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde Koordinasyon 
Toplant s na kat ld . Bakan Kurum, “Cumhuriyet tarihinin en 
büyük afet konut yap m seferberli i kapsam nda da afet 
konutlar n  yapma sürecini ba latt k, ilk kazmalar m z  ellerimizle 
vurduk. Deprem bölgesini ihya edene kadar burada olaca z, 
vatanda m zla el ele olaca z. Gaziantep, Kahramanmara , 
Ad yaman Osmaniye ve Kilis'imizde 5 ilimizde hasar tespit 
çal malar n  bugün itibariyle tamamlam  durumday z. n allah 
bir kaç gün içerisinde 6 ilimizde de hasar tespit çal malar n  
tamamlam  olaca z. 21 ubat'ta ba lad m z yap m 
seferberli ine 9 Mart'a kadar toplamda 27 bin 849 konutumuzun 
yap m n  ba latm  olaca z, 85 milyon vatanda m z tek yürek bir 
ve beraber olaca z ve hep birlikte bu süreci atlataca z. 2 ay 
içerisinde 11 ilimizde 244 bin 343 konutumuzu, 50 bin civar nda 
köy konutumuzla birlikte 309 bin konutumuzun yap m sürecini 
ba latm  olaca z.” Dedi. 
232 B N 632 B NA YIKIK, AC L YIKILACAK veya A IR 
HASARLI 
Konu mas n n devam nda kullan lamaz durumda olan konut 
say lar n  bildiren Kurum: “Tüm Türkiye'de depremden etkilenen 
illerin hasar tespit çal malar  çerçevesinde Gaziantep, 
Kahramanmara , Ad yaman Osmaniye ve Kilis'imizde 5 ilde hasar 
tespit çal malar n  bugün itibariyle tamamlanm  oldu unun alt n  
çizen Bakan Kurum sözlerine öyle devam etti: “Depremden 
etkilenen illerimizde 5 milyon 117 bin ba ms z bölümden olu an 
1 milyon 712 bin binada inceleme yapt k ve içerisinde 651 bin 416 
ba ms z bölüm olan 232 bin 632 binan n da y k k, acil y k lacak 
veya a r hasarl  oldu unun tespitini yapt k. “ dedi. 

9 MART 2023 TAR H NE KADAR 27 B N 849 KONUTUN 
YAPIMINA BA LAMI  OLACA IZ 
Temeli at lan ve in aat çal malar na ba lanan konut say lar n  da 
bildiren Kurum: “Bu kapsamda 21 ubat'ta ba latt m z ihale 
süreçlerimizde Gaziantep'imizde 7 bin 890 konut, Ad yaman'da 
bin 161 konut,  Kilis'te 645, Hatay'da 1677, Kahramanmara 'ta 5 
bin 630, anl urfa'da 897, Malatya'da 2 bin 420, Adana'da 590, 
Osmaniye'de 152 olmak üzere 21 bin 62 konutumuzun yap m na 
sahada fiilen ba lam  olduk. 21 ubat'ta ba lad m z yap m 
seferberli ine 9 Mart'a kadar toplamda 27 bin 849 konutumuzun 
yap m n  ba latm  olaca z”  
629 KONUTUN SÖZLE MELER N  YAPTIK ve 2 AY 
Ç NDE 11 L M ZDE 244 B N 343 KONUT ve 50 B N 

C VARINDA KÖY KONUTUNUN YAPIM SÜREC N  
BA LATMI  OLACA IZ 
Kahramanmara  Af in'de 588, Göksun'da 499, Malatya 
Ye ilyurt'ta 1542 olmak üzere 2 bin 629 konutumuzun 
sözle melerini yapt klar n  dile getiren Bakan Kurum, “Bugün de 
Ad yaman Tut’ta 431, Gaziantep slahiye'de 427, Nurda 'nda 479, 
Kahramanmara  Göksun'da 605, Türko lu'nda 525 konut ve 
toplamda 2 bin 468 konutumuzun sözle melerine imzal yoruz. 
Yar n Malatya Battalgazi'de 681 konut, Akçada 'da 333 
konutumuzu 9 Mart'ta da yine Akçada 'da 676 konutumuzun 
ihalelerini yapaca z. Ve 21 ubat'ta ba lad m z yap m 
seferberli ine 9 Mart'a kadar toplamda 27 bin 849 konutumuzun 
yap m n  ba latm  olaca z. 2 ay içerisinde de 11 ilimizde 244 bin 
343 konutumuzu, 50 bin civar nda köy konutumuzla birlikte 309 
bin konutumuzun yap m sürecini ba latm  olaca z” eklinde 
konu tu. 
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