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Terimler 
Fiziksel olarak 
yerinden edilme 

Projeden etkilenen kişi/kişilerin başka bir yere taşınmalarını gerektiren proje ile ilişkili 
arazi edinimi oluşan yerleşim alanı veya barınak ve mal kaybı. 

Ekonomik olarak 
yerinden edilme 

Bir projenin veya ilgili tesislerin inşa edilmesinden ya da işletilmesinden kaynaklanan 
arazi edinimi veya kaynaklara (arazi, su ya da orman) erişimin engellenmesinden doğan 
gelir akışları veya geçim kaynakları kaybı. 

Ödenek Taşınmaz varlıkların kaybı haricindeki kayıplar veya yeniden yerleşimle ilgili giderler ile 
ilgili olarak ödenen nakit. Örneğin, kiracılara alternatif konut sağlamaya yönelik 
girişimlerini desteklemek amacıyla nakit ödenek sağlanabilir. Proje arazi erişiminin bir 
sonucu olarak yer değiştirmek zorunda kalan kişilere taşınma ödeneği verilebilir. Ödenek, 
bir taşınmaz varlığın kaybını karşılamayı amaçlayan tazminattan ayırt edilmelidir.  

Yeniden yerleşim Gerçek yer değiştirme, arazi, barınma, varlıklar, ekonomik olarak yerinden edilme veya 
geçim kaynağı araçlarının kaybını kapsayan veya Projenin PEK’in mülkiyet ve/veya geçim 
kaynakları üzerindeki tüm olumsuz etkilerini hafifletmek için tazminat, yer değiştirme 
(ilgili yerlerde) ve iyileştirme de dahil olmak üzere alınan tüm tedbirleri içeren arazi 
edinimi ve varlık kaybının tazminatı hakkındaki tüm durumlar ile ilişkilidir. 

Gönülsüz yeniden 
yerleşim  

Dünya Bankası ÇSS5, projeyle ilgili arazi ediniminin ve arazi kullanımı üzerindeki 
kısıtlamaların topluluklar ve kişiler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği kabul 
etmektedir. Projeyle ilgili arazi edinimi ve arazi kullanımıyla ilgili kısıtlamalar, fiziksel yer 
değişimine (başka yere yerleşme, konut arazisi kaybı veya barınma kaybı), ekonomik yer 
değiştirme (gelir veya geçim kaynaklarının kaybedilmesine yol açan arazi, varlık veya 
varlığa erişim kaybı) veya her ikisine birden neden olabilir. "Gönülsüz Yeniden Yerleşim" 
terimi bu etkileri ifade eder. Etkilenen kişi veya toplulukların arazi edinimini veya yer 
değişimine neden olan arazi kullanım kısıtlamalarını reddetme hakkına sahip 
olmadığında yeniden yerleşimin gönülsüz olduğu kabul edilir. Bu, alıcının kamulaştırmaya 
başvurabileceği kamulaştırma veya edinim hakkına ve müzakere yoluyla çözümlere 
dayalı arazi kullanımı üzerindeki kısıtlama durumlarında ortaya çıkar. Bir tazminat önlemi 
olarak anlaşılan yeniden yerleşim, yalnızca konuta fiziksel olarak yer değiştirmeyi zorunlu 
kılanları değil, tüm tazminat biçimlerini kapsayan geniş bir anlamda kullanılmaktadır. 

Arazi “Arazi'', mahsüller, binalar ve diğer iyileştirmeler ve bağlı su kaynakları gibi arazi üzerinde 
yetiştirilen veya kalıcı olarak eklenen herhangi bir şeyi içerir. 

Arazi Edinimi “Arazi Edinimi”, proje amaçları için arazi edinmeye yönelik tüm yöntemlere işaret 
etmekte olup, bu yöntemler kesin alımı, mülkün kamulaştırılmasını ve irtifak hakkı ya da 
geçiş hakkı gibi erişim haklarının edinimini de içerebilmektedir. Arazi edinimi ayrıca; (a) 
arazi sahibi gelir elde etmek ya da geçim sağlamak amacıyla bu arazilere ihtiyaç duysun 
ya da duymasın, işgal edilmemiş ya da kullanılmayan arazinin edinimini; (b) bireyler ya da 
hane halkı tarafından kullanılan ya da işgal edilen kamusal arazinin tekrar elde edilmesini 
ve (c) arazinin su altında kalması veya başka şekilde kullanılamaz ya da erişilemez hale 
gelmesi ile sonuçlanan proje etkilerini de içerebilir.   

Arazi Erişimi Arazi ve diğer doğal kaynakları kullanma, kaynakları kontrol etme ve hakları araziye 
devretme ve diğer fırsatlardan yararlanma gücü. 

Arazi Kullanımına 
İlişkin Kısıtlamalar 

Projenin bir parçası olarak doğrudan getirilen ve yürürlüğe konulan tarımsal, konut, ticari 
veya diğer arazi kullanımına ilişkin sınırlamalar veya yasaklar anlamına gelir. Bunlar, yasal 
olarak belirlenmiş parklara ve koruma alanlarına erişim kısıtlamalarını, topluma ait diğer 
kaynaklara erişim kısıtlamalarını ve hizmet irtifakları veya güvenlik bölgeleri dahilindeki 
arazi kullanımına ilişkin kısıtlamaları içerebilir. 

Geçim Kaynağı Ücret temelli gelir, tarım, balıkçılık, toplayıcılık, diğer doğal kaynak temelli geçim 
kaynakları, küçük ticaret ve takas gibi, bireylerin, ailelerin ve toplulukların geçimini 
sağlamak için kullandıkları tüm araçları ifade eder. 

Geçim 
Kaynaklarının Eski 
Haline Getirilmesi 

Bu terim, fiziksel veya ekonomik yer değiştirmeden etkilenen PEK'lerin geçim 
kaynaklarını ve yaşam standartlarını iyileştirmelerine veya hangisi daha yüksekse, en 
azından yerinden edilmeden önceki seviyeye veya proje uygulamasının başlangıcından 
önceki seviyeye geri dönmelerine yardımcı olmak için gerçekleştirilen tüm çalışmaları 
içerir. 

Zorla tahliye bireylerin, ailelerin ve/veya toplulukların, bu ÇSS’de bulunan prosedür ve ilkeler de dahil 
olmak üzere uygun yasal ve diğer koruma biçimleri sağlanmadan ve bunlara erişim 
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sağlanmadan bulundukları evlerinden ve/veya arazilerinden iradeleri dışında kalıcı veya 
geçici olarak uzaklaştırılması. 

Yenileme Maliyeti Yenileme maliyeti, varlıkları yenilemek için yeterli tazminat ve ayrıca varlık yenilemeyle 
ilgili gerekli işlem maliyetlerini sağlayan bir değerleme yöntemi olarak tanımlanır. İşleyen 
piyasaların mevcut olduğu durumlarda, yenileme maliyeti; bağımsız ve yetkin 
gayrimenkul değerlemesi artı işlem maliyetleri ile belirlenen piyasa değeridir. İşleyen 
piyasaların mevcut olmadığı durumlarda ise, yenileme maliyeti; arazi veya üretimde 
kullanılan varlıkların çıktı değerinin hesaplanması veya yapıların veya diğer sabit 
varlıkların inşası için gerekli ikame malzemesi ve işgücünün amortismana tabi tutulmamış 
değeri artı işlem maliyetleri gibi alternatif yollarla belirlenebilir.  

Kullanım Hakkı “Kullanım hakkı", yeniden yerleştirilen bireylerin veya toplulukların yasal olarak işgal 
edebilecekleri, tahliye riskine karşı korundukları ve kendilerine sağlanan kullanım 
haklarının sosyal ve kültürel açıdan uygun olduğu bir yere yerleştirilmeleri anlamına gelir. 

Hak Sahipliği Belirli bir uygunluk kategorisi ile ilgili olarak yeniden yerleşim hakları, ilgili uygunluk 
kategorisinde yerinden edilmiş kişilere sağlanan tazminat ve diğer yardım türlerinin 
toplamıdır. [3] 

Son Tespit Tarihi  Arazi edinimi ile ilgili tazminat ve diğer faydalara ilişkin uygunluğu belirleyen tarihtir. 
Tarih, Projeden etkilenen kişilerin sayımının ve varlık envanterinin tamamlandığı tarihtir. 
Kişi/kişilerin son tespit tarihinden sonra proje alanını işgal etmesi durumunda, bu 
kişi/kişiler, tazminat ve/veya yeniden yerleşim yardımı almaya hak kazanamazlar. Buna 
benzer olarak, son tespit tarihinden sonra inşa edilmiş sabit varlıklar (inşaa edilmiş 
yapılar, mahsuller, meyve ağaçları ve ağaçlık alanlar) tazmin edilmeyecektir. Borçlu, 
uygunluk için son tespit tarihi belirleyecektir. Son tespit tarihi ile ilgili bilgiler detaylı 
olarak hazırlanacak ve proje alanı genelinde düzenli aralıklarla yazılı ve (uygun görüldüğü 
şekilde) yazılı olmayan formatlarda ve ilgili yerel dillerde dağıtılacaktır. Bu, son tespit 
tarihinden sonra proje alanına yerleşen kişilerin uzaklaştırılmaya tabi olabileceğine dair 
yayınlanan uyarıları içerecektir. 

Çevresel ve Sosyal 
Çerçeve 

Borçlu ve Uygulayıcı Kurumların, Dünya Bankası standartlarını karşılamak amacıyla 
uygulamak zorunda olacakları Ç&S faaliyetlerini tanımlayan çerçevedir.  

Arazi Temelli "Arazi temelli" terimi, doğal kaynakların hasadının yanı sıra, dönüşümlü ürün 
yetiştirilmesi ve çiftlik hayvanlarının otlatılması gibi geçim kaynağı faaliyetlerini içerir. 

Uygunluk “Uygunluk”, etkilenen kişilerin hangilerinin yeniden yerleşim sonucunda tazminat, 
yeniden yerleşim yardımı ve/veya diğer yardımları almaya hak kazandığını belirleyen 
kriterleri ifade eder. Genellikle yasalarla veya politikalarla oluşturulur. 

Ayak izi Projeden doğrudan etkilenen ve edinilmesi gereken arazi (bu sözlükteki arazi edinimi 
tanımına göre). 

Gayriresmi 
Kullanıcı 

Bir varlık veya kaynak üzerinde belirli mülkiyet veya intifa haklarına sahip olduğu 
gelenek, yazılı olmayan kurallar veya diğer sosyal olarak kabul edilen süreçler tarafından 
tanınan, ancak bu intifa hakları unvan gibi yasal bir belgede resmileştirilmemiş veya 
resmi olarak tescil edilmemiş olan kişi veya kişiler grubu.  
Tarım arazilerinin gayri resmi mülkiyeti veya işgali, yazılı kanunda belirli bir düzeyde 
tanımaya sahip olabilir veya olmayabilir. Bazı yargı alanlarındaki arazi mülkiyeti mevzuatı, 
arazi veya diğer kaynaklar üzerindeki geleneksel topluluk haklarını tanır ve geleneksel 
kurumlara bu kaynakları gayri resmi olarak yönetmeleri için resmi olarak yetki verir. 
Diğer yargı bölgeleri, geleneksel hakları tamamen göz ardı eder.  
İşgal etme veya mülkiyetin kayıt dışılığı net bir şekilde belirlenmiş bir durum değildir: 
gayri resmi kullanıcılar, bazı yetkililer açısından yasa dışı ve diğerleri için yasal veya hatta 
teşvik edilebilir olabilir (yukarıdakilerin her ikisi de yol kenarındaki işletmeler için geçerli 
olabilir). 
Gayri resmi kullanıcıların aksine: Resmi kullanıcılar, resmi arazi ve/veya diğer taşınmaz 
varlıklara (genel anlamda, kayıtlı bir mülkiyet tapusu) sahip olan kişileri içerir. 
Gecekondu sahipleri, işgal durumları ne kanunla ne de sosyal olarak kabul edilen 
süreçlerle tanınmayan kişileri içerir: örneğin, bir bölgeye yerleşmek için yasal ve genel 
olarak yasak olduğu ilan edildikten sonra taşınan fırsatçı yerleşimciler.  

Etkilenen Kişiler Fiziksel veya ekonomik olarak yerinden edilmiş (gerçek veya tüzel) kişi. Ayrıca bkz. 
projeden etkilenen kişi. 
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Projeden Etkilenen 
Kişiler (PEK) 

Etkilenen Kişiler ile aynıdır. 

Yeniden Yerleşim 
Eylem Planı (YYEP) 
 

ÇSS5 ilke ve hedeflerine ve Yeniden Yerleşim Çerçevesine uygun belgeleri ifade eder.  

Hassas Gruplar Hassas veya risk altındaki gruplar, cinsiyet, entik köken, yaş, fiziksel veya zihinsel engel, 
ekonomik dezavantaj veya sosyal statüden dolayı, diğerlerine göre yeniden yerleşimden 
daha fazla etkilenebilen veya hak talebinde bulunma ya da yeniden yerleşim yardımı ve 
ilgili gelişim faydalarından yararlanma konusunda yeterli becerisi olamayan kişileri içerir. 
Yeniden yerleşim bağlamındaki hassas gruplar, yoksulluk sınırı altında yaşayan insanlar, 
topraksızlar, yaşlılar, kadınların ve çocukların hane resisi olduğu haneler, etnik azınlıklar, 
doğal kaynak doğal kaynaklara bağımlı topluluklar veya ulusal arazi tazmini veya tapu 
düzenlemeleri ile korunmayan diğer yerinden edilmiş kişileri de içerir.  

Tazminat Projeden etkilenen veya proje tarafından edinilen bir kaynak veya taşınmaz varlığın kaybı 
için yapılan nakdi veya ayni ödeme. Genel olarak, ikame arazi ve konut sağlanması da 
dahil olmak üzere her türlü tazminatı kapsadığı anlaşılmaktadır. Bazı yargı bölgelerinde, 
nakit tazminata, diğer tazminat biçimlerinden ayırt edilmesi için zararın ödenmesi 
denmektedir. Daha iyi anlaşılması için, tazminat yalnızca taşınmaz bir varlığın kaybı 
bağlamında kullanılmalıdır. Taşınmaz bir varlığın kaybı veya hasar görebilirliği ile 
doğrudan ilgili olmayan çeşitli aksaklıklar için ödenen veya sağlanan ödenekleri 
içermediği gibi, geçim kaynağı iyileştirme ödeneklerini veya faaliyetlerini de 
içermemelidir. 

Etki Alanı Proje etki alanı, uygun görüldüğü şekilde şunları kapsar: (i) projeden ve müşterinin 
doğrudan sahip olduğu, işletilen veya yönetilen (yükleniciler de dahil) ve projenin bir 
bileşeni olan müşteri faaliyetleri ve tesislerinden, (ii) daha sonra veya farklı bir 
lokasyonda meydana gelebilecek, projenin neden olduğu planlanmamış ancak 
öngörülebilir gelişmelerin etkilerinden; veya (iii) Etkilenen Toplulukların geçim 
kaynaklarının bağlı olduğu biyoçeşitlilik veya ekosistem hizmetleri üzerindeki dolaylı 
proje etkilerinden etkilenmesi muhtemel alan. 

Kamulaştırma “Kamulaştırma”, mülkün piyasa değerine göre tazminat ile mülkiyet haklarının 
kamulaştırılması veya kısıtlandırılması anlamına gelir. 

Arazi Kullanımına 
İlişkin Kısıtlamalar: 

“Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar”, projenin bir parçası olarak doğrudan getirilen ve 
yürürlüğe konulan tarımsal, konut, ticari veya diğer arazi kullanımına ilişkin sınırlamalar 
veya yasaklar anlamına gelir. Bunlar, yasal olarak belirlenmiş parklara ve koruma 
alanlarına erişim kısıtlamalarını, diğer topluma ait kaynaklara erişim kısıtlamalarını ve 
hizmet irtifakları veya güvenlik bölgeleri dahilindeki arazi kullanımına ilişkin kısıtlamaları 
içerebilir. 
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Yönetici Özeti  
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1. Giriş 
Bu Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ), Türkiye Hükümeti adına Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından 

yürütülen ve Dünya Bankası (DB) tarafından finanse edilen Türkiye Tarımsal Gıda Değer Zincirlerinde İklim 

Dostu Akıllı ve Rekabetçi Büyüme projesi için hazırlanmıştır.  

a. Proje ile ilgili Açıklamalar 
Proje geliştirme hedefi, bir dizi tarımsal gıda değer zincirinde iklim dostu yaklaşımların kullanımını desteklemek 

ve Türkiye'de tarımsal arazi kullanım planlaması kapasitesini güçlendirmektir. 

Önerilen proje, çiftlik işletmeleri ve diğer değer zinciri paydaşları için geçim kaynağı fırsatlarındaki iyileştirmeler 

ve ulusal çevre politikası hedeflerine katkılar yoluyla iyileştirilmiş verimlilik ve iklim direnci, daha yüksek kaynak 

kullanım verimliliği ve iyileştirilmiş çevresel performans elde etmek amacıyla Türkiye Hükümetine destek 

sunacaktır. 

Proje, aşağıda belirtilenlere odaklanan müdaheleler vasıtasıyla bu hususları ele alacaktır: (i) arazi kullanım 

planlaması ve toprak sağlığının desteklenmesi için kapasitelerin güçlendirilmesi; (ii) tarımsal verilerin 

iyileştirilmesi; (iii) iklime dayanıklı verimli altyapının desteklenmesi; (iv) çiftlik işletmeleri ve diğer değer zinciri 

aktörleri için mevcut iklim dostu akıllı teknolojiler ve uygulamaların (dijital teknolojiler dahil) gerçeliliğinin 

desteklenmesi ve farkındalık yaratılması; (v) çiftçiler ve paydaşlar tarafından karar verme sürecini iyileştirmek 

için veri toplama ve analizinin desteklenmesi; (vi) teknolojinin kabulü ve geliştirilmiş pazar erişimine yönelik 

kamu-özel sektör ortaklıklarının desteklenmesi; (vii) Türkiye'de tarımda hizmet sunumunun ve genel dijital ağ 

ekosisteminin güçlendirilmesi; ve (viii) iklim dostu akıllı teknolojilerin/uygulamaların etkisini ve faydalarını 

değerlendirmek için izleme kapasitelerinin güçlendirilmesi. 

Proje, üç bileşen ve bunların alt bileşenleri üzerinden uygulanacaktır:  

 Bileşen 1: İklim Dostu Akıllı-Tarım Gıda Politikası, Planlaması ve Yatırımları için Kurumsal Kapasitenin 

Güçlendirilmesi. . 

o Alt Bileşen 1.1: Geliştirilmiş sektörel arazi kullanım planlaması 

o Alt Bileşen 1.2: Sektörel bilgi toplama ve yönetimine yönelik TOB dijital planı.  

 Bileşen 2: Geliştirilmiş Verimlilik, Kaynak Etkinliği ve İklim Direncine ilişkin Yatırımlar 

o Alt Bileşen 2.1: Sebze değer zincirlerinde iklim direnci, verimlilik ve kaynak kullanım 

etkinliğinin güçlendirilmesi 

 Alt Bileşen 2.1a: Küçük ölçekli örtü altı yetiştiriciliğinin modernizasyonu 

 Alt Bileşen 2.1b: Örtü altı yetiştiriciliğini verimli bir enerji kaynağı (jeotermal enerji) 

etrafında toplamaya yönelik pilot model 

o Alt Bileşen 2.2: Tarımsal gıda değer zincirlerinde iklim dostu akıllı tarımsal 

teknolojilerinin/uygulamalarının benimsenmesinin teşvik edilmesi 

o Alt Bileşen 2.3: Türkiye’de süt ürünleri değer zinciri verimliliğinin ve yeşil profilinin artırılması 

(sığıra odaklı) 

o Alt Bileşen 2.4: İklim Dostu Akıllı Tarımı (CSA) desteklemeye yönelik araştırma ve yenilikler  

 Alt Bileşen 2.4a: PFS-İklim eylem araştırması girişiminin uygulanması  

 Alt Bileşen 2.4b: Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerindeki hayvansal üretim 

baskılarının azaltılması. 

 Bileşen 3: Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme 

Yukarıda belirtilen proje bileşenleri arasında arazi edinimi, yalnızca alt bileşen 2.1b'nin altyapı yatırımları ve 

2.4b'nin gübre ve biyogaz tesisleri için gerekli olabilir ve bu, araziye erişim, irtifak hakkı ve araziden varlık ve 

yapıların kaldırılması konusunda kalıcı veya geçici kısıtlama(lar) getirebilir. İnsanların fiziksel olarak yerinden 

edilmesi beklenmemektedir.  

Proje bileşenleri, alt bileşenleri, önerilen faaliyetler, destekler, işin türü, lokasyonları ve faaliyetlerin arazi 

edinimini gerektirip gerektirmediğine dair özet aşağıda bulunan Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Proje faaliyetlerinin özeti 

Bileşenler Alt Bileşenler Uygulayıcı 
Kurum 

Önerilen Faaliyetler Destekler  İşin Türü Lokasyon Arazi Edinimi 

Bileşen 1: 
İklim Dostu Akıllı-Tarım 
Gıda Politikası, Planlaması 
ve Yatırımları için Kurumsal 
Kapasitenin 
Güçlendirilmesi.  

Alt Bileşen 1.1: 
Geliştirilmiş sektörel arazi 
kullanım planlaması 
 

TRGM  Toprak etütlerinin uygulanmasını  

 Toprak laboratuvar analizlerinin  
Desteklenmesi 

Danışmanlık dışı hizmetler  Saha çalışması 

 Laboratuvar çalışması 

Ülke 
genelinde 

UYGULANMAZ 

Entegre dijital ulusal toprak ve arazi 
bilgi sisteminin kurulması ve 
güçlendirilmesi (tematik haritaların 
üretimi dahil) 

 Uzman danışmanlık 
hizmetleri 

 Yazılım/donanım/ekipman 
alımı 

 Eğitim 

Ofis çalışması Ankara UYGULANMAZ 

Alt Bileşen 1.2: 
Sektörel bilgi toplama ve 
yönetimine yönelik TOB 
dijital planı 

TRGM 
 

Tarımsal veri toplama altyapısının 
güçlendirilmesi 
 
Tarım istatistiklerini iyileştirmek için 
kapsayıcı bir stratejinin geliştirilmesi ve 
uygulanmasının desteklenmesi 

 Uzman danışmanlık 
hizmetleri 

 Yazılım/donanım/ekipman 
alımı 

 Eğitim 

Ofis çalışması Ankara 
merkezli 

UYGULANMAZ 

Bileşen 2: 
Geliştirilmiş Verimlilik, 
Kaynak Etkinliği ve İklim 
Direncine ilişkin Yatırımlar 

Alt Bileşen 2.1: 
Sebze değer zincirlerinde 
iklim direnci, verimlilik ve 
kaynak kullanım 
etkinliğinin 
güçlendirilmesi 

BÜGEM a. Küçük ölçekli sera üretiminin 
modernizasyonu 

 Altyapı yatırımları 

 malzeme/ekipman (çatı, 
klima, havalandırma vb.), 
alımı  

 Eğitim  

 İnşaat işi 
o sera altyapısının 

iyileştirilmesi 

 Ofis çalışması 

Adana, 
Antalya, 
Aydın ve 
belirlenece
k olan 
diğer alt 
bölgelerde 

UYGULANMAZ 

BÜGEM b. Örtü altı yetiştiriciliğini jeotermal 
enerji etrafında toplamaya yönelik pilot 
model 

 Bölge planlaması 

 Jeolojik etütler 

 Temel kolaylaştırıcı altyapı 

 Seraların modernizasyonu 
veya yenilerinin inşası 

 Ofis çalışması  

 Saha çalışması 

 İnşaat işleri (Grup 1) 
o sondaj kuyuları, 
o pompa istasyonları, 
o jeotermal enerji iletim 

boru hatları 
o elektrik şebekesi ve 

yedek güç hatları 
o su temini ve 

sanitasyon ağı 
o BT altyapısı 
o temel drenaj bağlantı 

hatları 

 İnşaat işleri (2. Grup)  
o yeni seraların 

modernizasyonu ya da 
inşası 

14 saha 
arasından 
seçilecek 2 
saha 

Evet  
(grup 1 
kapsamındaki 
inşaat işleri için) 
 



 

10 
 

Bileşenler Alt Bileşenler Uygulayıcı 
Kurum 

Önerilen Faaliyetler Destekler  İşin Türü Lokasyon Arazi Edinimi 

Alt Bileşen 2.2: 
Tarım-gıda değer 
zincirlerinde iklim dostu 
akıllı tarımsal 
teknolojilerinin/uygulamal
arının benimsenmesinin 
teşvik edilmesi 

TRGM Dijital destekli teknolojiler ve 
çözümlerin benimsenmesi 

 Ekipman/makine ve ilgili mal 
alımı, 

 Uzaktan algılama ve bulut 
tabanlı analitik hizmetlere 
yönelik lisans ücretleri 

 Özel laboratuvar 
ekipmanlarının kurulumuyla 
ilgili işler 

 Eğitim 

Ofis çalışması  Ülke 
genelinde 

UYGULANMAZ 

Alt Bileşen 2.3: 
Türkiye’de süt ürünleri 
değer zinciri verimliliğinin 
ve yeşil profilinin 
artırılması 
 

HAYGEM Hassas Hayvancılık (PLF) programının 
uygulanmasının desteklenmesi 

 Süt çiftlikleri için ekipman 
alımı ve ilgili veri analizleri 

 Teknik destek (danışmanlık 
hizmetleri, eğitim) 

Ofis çalışması Ülke 
genelinde 

UYGULANMAZ 

Alt Bileşen 2.4: 
İklim Dostu Akıllı Tarımı 
(CSA) desteklemeye 
yönelik araştırma ve 
yenilikler 

TAGEM  
 

a.PFS-İklim eylem araştırması 
girişiminin uygulanması  
 

   UYGULANMAZ 

TRGM b. Su kirliliği ve sera gazı emisyonları 
üzerindeki hayvansal üretim 
baskılarının azaltılması 

 Ofis çalışması 
İnşaat işleri 

 Gübre toplama 
sistemi 

 Biyogaz üretim 
sistemi 

 Evet  
(grup 1 

kapsamındaki 

inşaat işleri için) 

 

Bileşen 3: 
Proje Yönetimi, İzleme ve 
Değerlendirme 

 ABDGM Proje yönetimi, izleme ve 
değerlendirme (İ&D) fonksiyonlarının 
yerine getirilmesi 

Kapasite Geliştirme Ofis çalışması Ankara UYGULANMAZ 
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b. Projeye yönelik Arazi Edinimi 
 

Yukarıda belirtilen proje bileşenleri arasında arazi edinimi, yalnızca alt bileşen 2.1b'nin altyapı yatırımları ve 

2.4b'nin gübre ve biyogaz tesisleri için gerekli olabilir ve bu, araziye erişim, irtifak hakkı ve araziden varlık ve 

yapıların kaldırılması konusunda kalıcı veya geçici kısıtlama(lar) getirebilir.  

Ancak, büyük bir olasılıkla arazi edinimiyle sonuçlanan alt projeler için arazilerin alanı, lokasyonu ve mülkiyet 

durumu gibi belirli ayrıntılar, bu Yeniden Yerleşim Çerçevesi taslağı hazırlandığı sırada bilinmemektedir. Bu 

nedenle, alt bileşenler kapsamında arazi alımının gerekli olup olmadığının tespiti açısından, ilk dahili görüşmeler 

ve Proje Değerlendirme Belgesinde (PDB) sağlanan kapsam dikkate alınmıştır. İnsanların fiziksel olarak yerinden 

edilmesi beklenmemektedir. 

Bu Yeniden Yerleşim Çerçevesi; öngörülen proje etkilerini, kamulaştırmaya ilişkin hukuki çerçeveyi, projeden 

etkilenen insan gruplarının türlerini, hak sahiplikleri ve tazminat ile ilgili hususları ve gerekli görülmesi 

durumunda XX’in arazi edinimi ve arazi alımını gerçekleştireceği XX’in faaliyetlerini koordine edecek olan ve 

Dünya Bankası ÇSS5 ile uyumlu olarak uygulama sürecinde Yeniden Yerleşim Planının (YYP) geliştirilmesini 

garanti altına alacak olan adımları tanımlamaktadır. Önceki arazi alımları ve miras konularının 

değerlendirmesine yönelik olarak, Geçmişe Dönük Sosyal Denetimlerin de YYÇ’ye uygun olarak 

gerçekleştirilmesi gerekebilir. YYÇ, geçerli olan Türk kanunları ve Dünya Bankası ÇSS5 esas alınarak 

hazırlanmıştır. Ulusal mevzuat ile YYÇ/ÇSS5 hükümleri arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda, 

ÇSS5 hükümleri geçerli olacaktır. Bu çerçeve, konumların ve belirli etkilerin tanımlanmasından sonra her bir 

Proje bileşeninin arazi temelli etkilerini ele alacak YYP(ler)'in hazırlanmasında bir kılavuz görevi görecek ve 

ayrıca geçmiş arazi edinimi davaları için hazırlanabilecek Geçmişe Dönük Sosyal Denetimler için de rehberlik 

sunacaktır.  

Proje bileşenleri ve alt projelere göre beklenen arazi edinimi durumu, ÇSS5'e göre ilgili YYP'yi belirterek 

aşağıdaki şekilde öngörülmektedir. 

Tablo 2. Olası Arazi Edinimi/Erişim Kısıtlamaları ve YYP Gereklilikleri 

Proje Bileşenleri Olası arazi edinimi/erişim kısıtlaması 
etkileri 

ÇSS5’e göre YYP Gerekliliği 

   

 

c. YYÇ Amaçları 
Projenin uygulanması sırasında, ÇSS5 doğrultusunda gönülsüz yeniden yerleşimden kaçınılacaktır. 

Kaçınılmasının mümkün olmadığı durumlarda, en aza indirgenecek ve yerinden edilmiş kişiler (ve yerinden 

edilmiş kişilere ev sahipliği yapan topluluklar) üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla uygun 

önlemler dikkatli bir şekilde planlanacak ve uygulanacaktır.  

ÇSS5’e göre, alt projeler tanımlandığında, Uygulayıcı Kurumlar (UK) olası risk ve etkilerle orantılı olarak alt 

projeye özel Yeniden Yerleşim Planı geliştirmek amacıyla bu çerçeveyi kullanacaktır. Fiziksel ve/veya ekonomik 

olarak yerinden edilmeye sebep olabilecek UK’ların alt proje faaliyetleri, bu tür planlar Dünya Bankası 

tarafından neticelendirilene ve onaylanana kadar başlatılmayacaktır.  

Bu YYÇ, Dünya Bankasının (DB) Çevresel ve Sosyal Çerçevesinin (ÇSÇ) Çevresel ve Sosyal Standardı 5 (ÇSS5) 

“Arazi Edinimi, Arazi Kullanım Kısıtlamaları ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim”’ uyarınca hazırlanmıştır. Bu YYÇ’nin 

temel amacı, özellikle alt projelerin arazi alım gerekliliklerine ilişkin olarak, çevresel ve sosyal değerlendirmede 

tespit edilen olası arazi temelli sosyal riskleri ve etkileri ele almaktır. Alt proje detayları tanımlanıp gerekli 

bilgiler mevcut olduğunda, bu çerçeve genişletilerek alt projeye özgü yeniden yerleşim planı/planlarına 

dönüştürülecektir.  

YYÇ'nin belirli hedefleri şunlardır: 

 Arazi kamulaştırmasını düzenleyen ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar hakkında bilgi sağlamak; 
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 Arazi temelli potansiyel etkileri ve bunların büyüklüğünü, hassas durumdaki gruplar dahil olmak üzere 

etkilenen tarafları tanımlamak; 

 Arazi edinim süreci ve kurumsal düzenlemelerin adımlarını belirlemek; 

 Potansiyel hak sahiplerini tanımlamak ve yeniden yerleşim/arazi edinimi hedeflerine ulaşmak için bir 

strateji hazırlamak; 

 Varlıkların zamanında edinilmesini, tazminatın ödenmesini ve projeden etkilenen kişilere (PEK'ler) diğer 

faydaların sunulmasını sağlamak için bir çerçeve uygulaması sağlamak; 

 Proje planlamasında ve uygulamasında danışma, katılım ve şikayet mekanizmaları hakkında bilgi 

sağlamak; 

 Yeniden Yerleşim Planının uygulanması için gerekli kaynakları sağlamak; 

 Şikayetlerin iletilmesi için erişilebilir bir mekanizma ve alınan şikayetlerin yönetimi için bir sistem 

sağlamak; 

 Yeniden yerleşim uygulamasının denetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir çerçeve sağlamak; 

 Yeniden yerleşim bütçesi hazırlamak için rehberlik sağlamak. 
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2. Politika, Yasal ve Düzenleyici Çerçeve 
Türkiye Hükümetinde arazi edinimini düzenleyen ana kanun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunudur. Bu kanun; 

“kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz 

malların, Devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak usul ve yöntemlerini düzenler. (…) Özel 

kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun 

hükümleri uygulanır.” 

2942 sayılı Kanuna ek olarak, aşağıda belirtilen yönetmelikler de Proje bağlamında arazi edinimi hususunda 

uygulanacaktır. 

 Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik 
1
 

 İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik 
2
 

a. Ülke Yasal Çerçevesi ile Dünya Bankası ÇSÇ Arasındaki Boşluk Analizi 
Bu bölümde, Türk yasal çerçevesi, ÇSS5 “Arazi Edinimi, Arazi Kullanım Kısıtlamaları ve Gönülsüz Yeniden 

Yerleşim” gereklilikleri bakımından analiz edilecektir. Ulusal mevzuata uygun olan ve/veya diğer paragraflar 

kapsamında ele alınan paragraflar ayrı yazılmamıştır. 

Boşlukları gösteren yasal mevzuat ve Dünya Bankasının gereklilikleri hakkındaki incelemenin özeti ve önlemler 

Tablo 3’de sunulmuştur. Önlemlerin temel amacı, yerinden edilmiş kişilerin kamulaştırma, irtifak hakkı veya 

arazi kısıtlaması öncesinde bulundukları aynı veya daha iyi standartlarda yaşamaya devam etmelerini 

sağlamaktır. Proje tarafından kabul edilen yeniden yerleşim politikası, ülkenin arazi edinimi ve yeniden yerleşim 

kanunlarına ve Dünya Bankası ÇSS5’e bağlı kalacaktır.  Ülke kanunları ile Dünya Bankası ÇSS5 arasında 

boşlukların olması durumunda, bu YYÇ’de sağlanan boşluk doldurma önlemleri geçerli olacaktır.  

Tablo 3: Mevzuat çerçevesine ilişkin boşluk analizi ve önlemler 

Konu ÇSS5 Ulusal Politika ve Belirlenen 
Boşluklar 

Boşluğun Giderilmesine ilişkin Önlem 

Uygunluk 
Sınıflandırması 

Sadece tapu 
sahipleri değil, aynı 
zamanda mutat 
sahipleri, kiracılar, 
kamu arazisi 
kullanıcıları ve 
gecekondu sahipleri 
de tazminat hakkına 
sahiptir. 

Varlığın yasal sahibi olmak, 
kamulaştırma aracılığıyla 
parasal tazminatın alınması 
açısından uygunluk kriteridir.  
 
Kamu ve özel mülkiyet 
üzerindeki kullanıcı hakları ve 
geleneksel haklar (kullanıcı 
haklarını tanımayan orman 
alanları hariç), Türk yasal 
çerçevesindeki son değişiklikleri 
takiben tanınmaktadır. 

İşgal ettikleri veya kullandıkları arazi 
veya varlıklar üzerinde tanınabilir bir 
yasal hakkı veya hak talebi olmayan 
ancak geçim kaynakları mevsimlik 
kaynak kullanıcıları (çobanlar, 
otlakçılar, balıkçılar veya avcılar vb.) 
gibi araziye bağlı olan kişiler tazminat 
almaya uygun olarak kabul edilmelidir.  

                                                                 
1
 Resmî Gazete Tarihi: 06.01.2017 Resmî Gazete Sayısı: 29940 

2
 Resmî Gazete Tarihi: 12.10.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30208 
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Konu ÇSS5 Ulusal Politika ve Belirlenen 
Boşluklar 

Boşluğun Giderilmesine ilişkin Önlem 

Proje Tasarımı Proje tasarımları, 
özellikle yoksul ve 
hassas olanlara 
ağırlık verilerek, 
çevresel, sosyal ve 
finansal maliyetleri 
göz önünde 
bulundurmalıdır. 
Proje tasarımları,  
etki azaltma 
hiyerarşisini 
uygulamalıdır. 
Gönülsüz yeniden 
yerleşimden 
kaçınılmalı veya 
uygun olduğu 
yerlerde asgariye 
indirilmelidir. 

Yoksul/hassas olanlar üzerindeki 
sosyal maliyetler ve etkiler, göz 
önünde bulundurulması 
gereken belirli kriterler değildir.  
 
Yeniden yerleşimden kaçınma 
veya asgariye indirilmesine 
ilişkin herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır.  

Arazi edinimi veya arazi kullanımına 
ilişkin kısıtlama talepleri, Proje 
gereklilikleri ile gerekçelendirilmelidir. 
 
Arazi kullanımına ilişkin bir kısıtlama 
olması durumunda, süre açıkça 
belirtilmelidir.  
 
Araziye sahip olsunlar veya olmasınlar, 
projenin meydana getirdiği toplumsal 
cinsiyet etkileri ve yoksul ve hassas 
olanlar üzerindeki etkiler ayrıntılı 
olarak belgelendirilmelidir. 
 
Projeye özel tüm alternatifler 
değerlendirilecek ve asgari düzeyde 
yeniden yerleşim ile sonuçlanacak 
alternatif seçilecektir. 

Etkilenen Kişiler 
için Tazminat 
ve Yardımlar 

Tazminat yenileme 
maliyeti üzerinden 
hesaplanır. 

Kamulaştırma bedeli piyasa 
değerinden hesaplanır ve 
kamulaştırma bedelinden 
amortisman bedeli düşülür. 
 
Tescil ve intikal vergileri 
kamulaştırma bedeline dahil 
değildir. 

Tazminat, yenileme maliyeti ile 
kamulaştırma maliyeti arasındaki fark 
olarak hesaplanacak ve etkilenen 
taraflara transfer edilecektir. 
 
Yeniden yerleşim maliyeti, etkilenen 
tarafların hayatlarını; kamulaştırma, 
irtifak hakkı veya arazi kısıtlaması 
öncesinde bulundukları aynı veya 
daha iyi bir seviyeye getirmeye yönelik 
her türlü maliyeti içerecektir. Bunlar, 
taşınma yardımları, geçim kaynağı 
destekleri, intikal vergileri vb. olabilir.  

Prosedürlerin 
şeffaflığı 

Tazminat 
hesaplaması, şeffaf 
bir şekilde 
belgelendirilecek ve 
dağıtılacaktır.  

Kamulaştırmaya ilişkin tahmini 
değer, satın alma 
müzakerelerinde etkilenen 
tarafa açıklanmaz. 

Tazminatın satın alma yoluyla mı 
yoksa mahkeme kararıyla mı 
yapılacağına bakılmaksızın, hesaplama 
yöntemi, tazminat faktörlerinin değeri 
ve oranı etkilenen kişiye 
açıklanmalıdır. 

Arazi değişimi Etkilenen kişinin 
geçiminin araziye 
bağlı olması 
durumunda, aynı 
veya daha iyi 
özelliklere sahip bir 
ikame arazi teklif 
edilecektir (teklifler, 
uygunluk 
sınıflandırmasına 
göre farklılık 
gösterecektir).  

İkame arazi, kamulaştırma 
ödemesi yerine teklif edilebilir 
ancak mal sahibinin geçiminin 
araziye bağlı olması durumunda, 
bu öncelikli yöntem olarak 
belirlenmemiştir. 

Yerinden edilen kişinin geçiminin 
araziye bağlı olması durumunda, ilk 
önce arazi değişimi (verimlilik, 
hizmetler vb. dahil olmak üzere tüm 
açılardan mevcut araziyle aynı veya 
daha iyi durumda olan) teklif 
edilmelidir.  Eşdeğer bir arazinin 
olmaması durumunda bu, belgelerle 
gerekçelendirilmelidir

3
. Yerinden 

edilen kişilerin sosyoekonomik açıdan 
hassas oldukları durumlarda, ayni 
tazminatlar veya ayni ve nakdi 
tazminatın birleştirilmesi de göz 
önünde bulundurulacaktır.  

                                                                 
3
 Bununla birlikte, yerinden edilmiş kişi arazi ikamesi ile nakit tazminat arasında seçim yapmakta özgürdür. 
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Konu ÇSS5 Ulusal Politika ve Belirlenen 
Boşluklar 

Boşluğun Giderilmesine ilişkin Önlem 

Edinilen 
arazinin 
mülkiyeti 

İdare, edinilen arazi 
ve ilgili varlıkların 
mülkiyetini, ancak 
yerinden edilen 
taraflar yeniden 
yerleştirildikten ve 
tüm tazminat, 
ödenek ve 
yardımlar 
yapıldıktan sonra 
alacaktır. 

İdare, kamulaştırma bedeli 
yerinden edilen kişiye peşin 
ödendikten sonra araziye sahip 
olur ve 2942 sayılı Kanunun 3. 
Maddesinde belirtilen özel 
projeler durumunda 
taksitlendirme 
yapılabilmektedir. 

Projenin türü ne olursa olsun, idare 
kamulaştırma bedelini peşin ödeyecek 
olup, ancak yeniden yerleşim 
maliyetleri yerinden edilmiş kişilere 
ödendikten sonra araziyi kullanabilir. 

Emanet 
hesapları 

Emanet hesapları, 
mal sahiplerinin 
gelmemesi, arazinin 
mülkiyeti ile ilgili 
anlaşmazlıklar 
nedeniyle uzun 
süren yasal işlemler 
ve makul bir 
gerekçe olmaksızın 
tazminatların 
sürekli olarak 
reddedilmesi 
durumunda 
Bankanın önceden 
mutabakatı ile 
kullanılabilir. 

Emanet hesapları, mahkeme 
kararıyla kullanılabilir; ancak 
ihtiyati bir tutar ayrılmaz.  

Emanet hesabının kullanılması 
durumunda, tazminat maliyetine ek 
olarak, Banka ile birlikte belirlenecek 
ihtiyati bir tutar yatırılacaktır.  

Topluluk 
katılımı 

Arazi ediniminden 
etkilenen tüm 
kişiler ve diğer kilit 
paydaşlar ile istişare 
edilmeli ve bunlar 
yeniden yerleştirme 
planlamasına dahil 
edilmelidir.  
 

Topluluk katılımına ilişkin 
herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

Proje boyunca tüm istişarelerin 
uygulanması için Paydaş Katılım Planı 
hazırlanmıştır. İdare, PKP’na uygun 
olarak yerinden edilen topluluklar ve 
ev sahini topluluklar ile paydaş 
katılımlarını gerçekleştirecektir.   

Cinsiyet etkileri ÇSS5, cinsiyete 
duyarlı istişare 
süreçlerinin yanı 
sıra, etki ve 
fırsatların cinsiyete 
göre farklılaşmış 
yönlerini ele 
almaktadır.  
Kadınların yeniden 
yerleşim 
planlamasına ilişkin 
görüşleri 
alınmalıdır.  

Cinsiyet etkilerine ilişkin 
herhangi bir değerlendirme 
bulunmamaktadır. 

Projenin istişare süreci, gerektiği 
takdirde ayrı forumlar veya katılımlar 
vasıtasıyla hem erkeklerin hem de 
kadınların görüşlerini alacaktır.  
 
Kadınların yeniden yerleşim 
planlamasına ilişkin görüşleri 
alınmalıdır. Malikin evli olması ve eşin 
(koca) malik olması durumunda, eşinin 
(karı) görüşleri de dikkate alınacaktır.   
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Konu ÇSS5 Ulusal Politika ve Belirlenen 
Boşluklar 

Boşluğun Giderilmesine ilişkin Önlem 

Şikayet 
mekanizması 

Projeye özgü 
şikayet 
mekanizması, 
etkilenen kişiler 
tarafından dile 
getirilen tüm 
hususları 
kapsayacaktır.  

Bir şikayet mekanizması 
kullanımı ile ilgili bir hüküm 
yoktur. 
 

Projeye özgü şikayet mekanizması, 
etkilenen kişiler tarafından dile 
getirilen tüm hususları kapsayacaktır. 

Planlama ve 
Uygulama 

Tüm etkilenen 
kişileri ve varlıkları 
belirlemek amacıyla 
bir nüfus sayımı ve 
varlık envanteri 
gerçekleştirilecektir.  

Varlık envanteri, ulusal kanuna 
göre zorunludur. Kamulaştırma 
yoluyla arazi edinimi, etkilenen 
taşınmaz varlıkların sayımının ve 
bunların maliklerinin listesinin 
hazırlanmasını 
gerektirmektedir.  
 
Ancak, herhangi bir anket veya 
istişare gerekli değildir. 
Kamulaştırma Kanununun 8. 
Maddesine göre, pazarlık 
yoluyla taşınmaz varlıkların satın 
alınmasına ilişkin istişareler 
zorunludur.  

Uygunluk sınıflandırması, bu Proje 
kapsamında değerlendirileceğinden, 
yasal hakların yanı sıra;  

 etkilenen kişilerin ve varlıkların 
belirlenmesi için bir nüfus sayımı 
yapılması ve 

 uygunluk için son tespit tarihinin 
belirlenmesi yoluyla uygunluk 
talepleri dikkate alınmalıdır. 
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3. Uygunluk ve Etkilenen Kişilerin Kategorileri  
ÇSS5, etkilenen kişileri Proje kapsamında tazminat hesaplamalarında kullanılacak üç kategoride 

sınıflandırmaktadır.   

Arazi veya varlıklar üzerinde resmi olarak yasal haklara sahip olanlar: Arazilerin tapu sahipleri ve arazi 

üzerinde kira sözleşmesi bulunan kişiler bu kategoride sınıflandırılan kişiler arasındadır.  

Arazi veya varlıklar üzerinde resmi yasal hakları olmayan ancak ulusal hukuk kapsamında arazi veya varlıklar 

üzerinde tanınmış veya tanınabilir hak talebi bulunan kişiler: Türkiye’deki arazilerin %99.48’inin kadastrosu 

tamamlanmıştır
4
. Bu nedenle, bu kategorinin bulunma olasılığı çok düşük olsa da, bulunduğu durumlarda, hak 

talepleri, Proje kapsamında değerlendirilmelidir.  

İşgal ettikleri veya kullandıkları arazi veya varlıklar üzerinde tanınabilir bir yasal hakkı olmayanlar veya hak 

talebinde bulunmayanlar: Kira sözleşmesine sahip olmadıkları sürece çobanlar, otlakçılar, balıkçılar veya avcılar 

gibi mevsimlik kaynak kullanıcıları ve yürürlükteki yasaları ihlal ederek araziyi işgal eden kişiler bu kategoride 

sınıflandırılır. Bu kategorideki kişileri belirlemek amacıyla, net, eksiksiz bir şekilde açıklanmış ve ilan edilmiş bir 

son tespit tarihine sahip bir nüfus sayımı gerçekleştirilecektir. Projede alanındaki kişiler, son tespit tarihinden 

sonra yapılacak hak taleplerinin dikkate alınmayacağı konusunda eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmelidir.   

Statülerine veya resmi tapu, yasal haklarının olup olmadığına bakılmaksızın, projeden etkilenen bütün kişiler, 

hak sahipliği son tespit tarihinden önce araziyi işgal etmişlerse tazminat ve/veya yardım için uygun olacaktır.  

a. Projeden Etkilenen Kişilerin (PEK) Kategorileri  
 

Proje ile ilgili Açıklamalar bölümünde belirtildiği üzere, sadece alt bileşen 2.1b ve 2.4b, ÇSS5 “Arazi Edinimi, 

Arazi Kullanım Kısıtlamaları ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim” kapsamında değerlendirilmesi gereken faaliyetlere 

sahiptir ve bunlar aşağıdaki gibidir; 

 Alt Bileşen 2.1b: Örtü altı yetiştiriciliğini verimli bir enerji kaynağı (jeotermal enerji) etrafında 

toplamaya yönelik pilot model 

o sondaj kuyuları, 

o pompa istasyonları, 

o jeotermal enerji iletim boru hatları, 

o elektrik şebekesi ve yedek güç hatları, 

o su temini ve sanitasyon ağı,   

o BT altyapısı, ve 

o temel drenaj bağlantı hatları  

altyapılarının etkinleştirilmesine yönelik inşaat faaliyetleri. 

 Alt Bileşen 2.4b: Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerindeki hayvansal üretim baskılarının azaltılması  

o Gübre toplama ve  

o Biyogaz üretim sisteminin inşaat faaliyetleri.  

Bu faaliyetlerin tümü muhtemelen arazi edinimini gerektirecek olup kaçınılmaz olarak geçici veya kalıcı arazi 

kullanım kısıtlamaları, irtifak hakları, geçim kaynakları üzerindeki etkileri veya araziden varlık ve yapıların 

kaldırılmasını beraberinde getirecektir. Ancak, insanların fiziksel olarak yerinden edilmesi beklenmemektedir.  

Bu projenin projeden etkilenen kişileri (PEK), (önceki bölümde tanımlanan şekilde) uygun olan ve ekonomik 

veya sosyal olarak faaliyetlerden doğrudan etkilenen ve arazi, varlık, gelir, geçim kaynağı araçlarını veya bunlara 

erişimi kaybeden herhangi bir kişidir.  

                                                                 
4
 https://www.tkgm.gov.tr/kadastro-db/turkiye%27nin-guncel-kadastro-durumu. Erişim tarihi: 12.10.2021 

https://www.tkgm.gov.tr/kadastro-db/turkiye%27nin-guncel-kadastro-durumu
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PEK ve potansiyel yer değiştirme alanlarının sayısı bu Yeniden Yerleşim Çerçevesi taslağı hazırlandığı sırada 

bilinmemektedir.  Alt proje detayları tanımlanıp gerekli bilgiler mevcut olduğunda, bu bilgiler YYP’lere dahil 

edilecektir.  

b. Hassas Gruplar 
Uygulayıcı Kurumlar, arazi edinimi faaliyetleri boyunca yürütülen istişareler ve saha ziyaretleri aracılığıyla her 

bir yatırımda var olabilecek hassas durumdaki grupları belirleyecektir. Bu tür bir tanımlama, sosyal 

değerlendirme (nüfus sayımı uygulaması) sırasında yapılacaktır. Kadın çiftçiler, mevsimlik işçiler (mülteciler 

dahil), topraksız çiftçiler ve kamu arazilerinin kullanıcıları belirlenecek ve proje ve projeden etkilenmeleri 

halinde sahip olacakları haklar konusunda bilgilendirileceklerdir. Uygulayıcı Kurumlar, hak sahipliği matrisinin 

uygulanması yoluyla, hassas durumdaki grupların projeyle ilgili kayıplarını gidermek için belirli önlemlerin 

alınmasını sağlayacaktır. 

Projenin etkilerinden olumsuz etkilenme olasılığı daha yüksek ve/veya bir proje faydalarından yararlanma 

becerileri diğerlerinden daha sınırlı olabilecek potansiyel hassas gruplar; 

 gecekondu sahipleri, 

 mülteciler,  

 göçmen işçiler,  

 genel olarak çiftçiler ve özel olarak  

o genç çiftçiler ve, 

o yaşlı çiftçiler,  

 engelli kişiler 

 kadınlar, veya 

 yoksullar olarak öngörülmektedir. 

Hassas gruplara yönelik özel önlemler hak sahipliği matrisinde tanımlanmıştır. Ancak, yerinden edilen kişiye 

farklı türde tazminatların teklif edilecek olması ve yerinden edilen kişinin evli olması durumunda, nihai kararın 

eşlerin karşılıklı kararı olmasını sağlamak amacıyla gerekli katılım yöntemleri uygulanmalıdır. 

Ek olarak, YYP’lerde toplumsal cinsiyet konularına, yoksulların ve hassas kişilerin ihtiyaçlarına özel önem 

verilecektir. 

c. Son Tespit Tarihi 
Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, edinilecek etkilenmiş varlıkları, bunların kullanım ve mülkiyet statülerini ve 

resmi/gayriresmi kullanıcıları, hassassiyetlerini ve uygun tarafları belirlemek amacıyla nüfus sayımı ve varlık 

envanteri çalışması yürütülecektir. Tazminat ve/veya yeniden yerleşim yardımına yönelik uygunluk durumunun 

tespiti için esas alınacak son tespit tarihi, nüfus sayımının/varlık envanterinin tamamlandığı son gündür. 

Sorumlu kurumlar, topluluğun yaşça önde gelen kişileri ve liderleri tarafından son tespit tarihi ile ilgili topluluğa 

yeterli bir bilgilendirme sağlanacaktır. 

Türkiye’de, arazi ediniminin bir yıldan fazla sürdüğü büyük ölçekli projeler için “kamu yararı kararı” ilanı, 

muhtarlıkta 15 gün süreyle asılı kalmaktadır. Bu bildirim süresinin sona ermesinin ardından, söz konusu tarihten 

sonra inşa edilen yapıların ve dikilen ağaçların bedelleri hesaba katılmamaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin yeniden 

yerleşim çerçevesi, hak sahipliği başvurusu ve uygunluğuna ilişkin özel son tespit tarihleri içermektedir. Son 

tespit tarihine ilişkin bilgilendirme, yerel gazetelerde, yerel topluluklardaki ve ilgili belediyelerdeki duyuru 

panolarında ve istişare toplantılarında yayınlanacak ve buna kamulaştırma sürecinin başlatılması hakkında tüm 

mal sahiplerini ve kullanıcıları bilgilendiren bir açıklama da eklenecektir. 
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4. Hak Sahipliği 

a. Tazminat Stratejisine ilişkin İlkeler  
Proje tarafından ÇSS5’e uygun olarak tazminat ve yardımlar için kabul edilen ilkeler aşağıda belirtilmiştir [2];  

 Tazminat zamanında sağlanmalıdır. Proje tarafından arazi, ancak tazminat sağlandıktan ve uygun 

olduğu durumlarda yerinden edilmiş kişiler yeniden yerleştirildikten ve yerinden edilmiş kişilere 

tazminata ek olarak taşınma ödenekleri sağlandıktan sonra edinilebilir. 

 Tazminat maliyetleri, işlem maliyetlerini içeren yenileme maliyeti üzerinden hesaplanmalıdır.  

 Tazminat, yoksullaştırmaya katkıda bulunmamalı; yer değiştirmenin tüm etkilerini kapsamalıdır.  

 Tazminat, geçim kaynaklarının iyileştirilmesini veya eski durumlarına getirilmesini ele alan hükümler ile 

birlikte uygulanmalıdır.  

 Arazi ve sabit varlık kategorilerine yönelik standartlar, formüller ve tazminat oranları etkilenen kişilere 

bildirilmeli, sağlanmalı ve açıklanmalı ve şeffaf prosedürlerle tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. 

b. Hak Sahipliği Matrisi  
3. Bölümde tanımlanan kategorilerin tamamı, hak sahipliği matrisinde belirlenen şekilde kategorilerine göre 

değişiklik gösteren tazminat veya yardım almaya hak kazanmıştır. Hak sahibi kişiler, istedikleri tazmintı seçme 

konusunda özgür iradeye sahiptir. Ancak, genel ve özel hususlar, araziyi alacak kuruluş tarafından göz önünde 

tutulmalıdır.   

Tablo 4: Hak Sahipliği Matrisi 

Etki Türü Hak 
Sahipleri5 

Hak Sahipliği (Tazminat, 
Yardım, Destek ) 

Genel Hususlar Hassas Gruplara yönelik Hususlar 

Fiziksel olarak yerinden edilme 

Konut arazisinin 
kaybı 

A, B  Ayni tazminat (ikame 
mülk), veya 

 Nakit tazminat, veya 

 Yerinde arazi geliştirme 
düzenlemeleri 

Teklif edilen ikame mülk, alınan mülke 
eşdeğerde veya daha yüksek değerde, 
eşdeğer veya daha iyi özelliklerde ve 
konum avantajlarında olmalıdır. 
 
 

Ayni tazminat seçilmesi ve yerinden 
edilen kişinin evli olması durumunda 
tapu, eşlerin (karı-koca) arazi 
üzerinde hak sahibi olacakları şekilde 
hazırlanmalıdır. 

Yeniden 
yerleştirme 

C  Arazi için tazminat 
yoktur 

 Yeniden yerleştirme 
yardımı 

 Yeniden yerleştirme 
sırasında hassas gruplar 
için ek destek 
(ihtiyaçlarına bağlı 
olarak)  

Yeniden yerleştirme yardımı, uygun 
alternatif bir bölgedeki yaşam 
standartlarını eski haline getirmeleri 
konusunda yeterli olmalıdır. 

Fiziksel yeniden yerleştirme sırasında 
özellikle hamile kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar ve engelliler gibi hassas 
gruplar için ek önlemler gerekli 
olabilir. 

Konut kaybı A, B, C  Ayni tazminat (ikame 
mülk), veya 

 Etkilenen mülke yönelik 
nakit tazminat 
(tamamlanmamış 
üretim ve amortisman 
maliyetleri de dahil 
olmak üzere) nakliye 
masrafları, işlem 
maliyetleri/yasal 
ücretler 

Teklif edilen ikame mülk, alınan mülke 
eşdeğerde veya daha yüksek değerde 
eşdeğer veya daha iyi özelliklerde ve 
konum avantajlarında olmalıdır.  
 
Nakit yerine ayni tazminat dikkate 
alınmalıdır. 

Nakit tazminatın kısa vadeli tüketimi 
bazen geçim temelli ekonomiler veya 
daha yoksul haneler açısından 
sıkıntılara neden olabileceğinden, 
nakit yerine ayni tazminat dikkate 
alınmalıdır.  
 
Nakit tazminatın sağlanması 
durumunda, aldıkları şeyi etkili bir 
şekilde kullanmaları açısından 
eğitilmeli ve yönlendirilmelidirler.  
 
Uygun görüldüğü şekilde, tasarımlar, 
konut ve fiziksel olarak erişilebilir 
diğer tesislere sahip olmak için 
engellilerin ve yaşlıların özel 
ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. 

                                                                 
5
 A: Arazi veya varlıklar üzerinde resmi yasal haklara sahip olanlar 

B: Arazi veya varlıklar üzerinde resmi yasal haklara sahip olmayan, ancak ulusal hukuk kapsamında tanınan veya tanınabilir 
arazi veya varlıklar üzerinde hak iddiasında bulunanlar 
C: İşgal ettikleri veya kullandıkları arazi veya varlıklar üzerinde tanınabilir yasal hakkı veya hak talebi olmayanlar 
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Etki Türü Hak 
Sahipleri5 

Hak Sahipliği (Tazminat, 
Yardım, Destek ) 

Genel Hususlar Hassas Gruplara yönelik Hususlar 

 
Ayni tazminat seçilmesi ve yerinden 
edilen kişinin evli olması durumunda, 
tapu eşlerin (karı-koca) arazi 
üzerinde hak sahibi olacakları şekilde 
hazırlanmalıdır. 

Ekonomik olarak yerinden edilme 

İş kaybı ve 
konut dışı 
taşınmaz işyeri 
yapılarının kaybı 

Ticari 
işletmeler6 

 Yaşanabilir alternatif bir 
yer belirleme maliyeti, 

 Geçiş döneminde net 
gelir kaybı, 

 Tesis, makine veya diğer 
ekipmanın devri ve 
yeniden kurulumu, 

 Ticari faaliyetlerin 
yeniden kurulması için 
nakit tazminat 

  

Çalışanlar7  Geçici ücret kaybı için 
nakit tazminat ve 

 Alternatif istihdam 
fırsatlarının 
belirlenmesinde yardım 

  

Tarım 
arazilerinin 
kaybı / Arazi 
temelli geçim 
kaynaklarının 
kaybı 

A, B  Ayni tazminat (ikame 
mülk), veya 

 Nakit tazminat 

İkame arazisinin teklif edilmesi 
durumunda, üretim potansiyeli, 
konum avantajları ve kullanım hakkı 
gibi arazinin birleşik özellikleri ve 
ayrıca arazi tapusu veya kullanım 
haklarının yasal niteliği, en azından 
orijinal alanınkilere eşdeğerdir. 
 
İkame mülkün mevcut olmadığı 
durumlarda, bu potansiyel ikame 
arazisi seçeneklerinin yeterli derecede 
değerlendirildiği biçimde 
belgelendirilmelidir.   
 
Yerinden edilmiş kişiler (i) arazi temelli 
geçimlerini sürdürmek istemedikleri 
zaman veya (ii) araziyi kendi başlarına 
satın almayı tercih ettiklerinde, veya 
(iii) proje için alınan arazi, etkilenen 
varlığın küçük bir kısmı olduğunda ve 
kalan arazi ekonomik olarak 
yaşanabilir olduğunda arazi için 
tazminat yerine nakit tazminat 
anlamlıdır. 

Nakit tazminatın kısa vadeli tüketimi 
bazen geçimlik ekonomiler veya 
daha yoksul haneler açısından 
sıkıntılara neden olabileceğinden, 
nakit yerine ayni tazminat dikkate 
alınmalıdır.  
 
Nakit tazminatın sağlanması 
durumunda, aldıkları şeyi etkili bir 
şekilde kullanmaları açısından 
eğitilmeli ve yönlendirilmelidirler.  
 
Ayni tazminat seçilmesi ve yerinden 
edilen kişinin mal sahibi ve evli 
olması durumunda, tapu eşlerin 
(karı-koca) arazi üzerinde hak sahibi 
olacakları şekilde hazırlanmalıdır. 

C  Erişime olanak 
sağlayacak önlemler 
uygulamak veya  

 Alternatif kaynak 
sağlamak, veya  

 Geçim kaynaklarının eski 
haline getirilmesi, ve   

 Nakit yardım (gerekirse) 
 
Arazi için tazminat yoktur 

Geçim kaynaklarının eski hale 
getirilmesi; kredi olanakları, beceri 
eğitimi, iş başlatma yardımı, istihdam 
fırsatları veya varlıkların tazminatına 
ek nakit yardımı gibi alternatif kazanç 
elde etme fırsatlarına yönelik teklifleri 
içerir. 

 

Arazi dışındaki 
varlıkların kaybı 

A, B, C Varlıkların kaybına yönelik 
tazminat 

Mahsuller, ağaçlar, sulama altyapısı ve 
arazideki iyileştirmeler, tazmin 
edilmesi gereken varlıklar arasındadır. 

Hasat mevsiminde arazi 
edinilmesinden veya arazi 
kısıtlamaları getirilmesinden 
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 

Varlıklara erişim 
kaybı 

C  Erişime olanak 
sağlayacak önlemler 

Geçim kaynaklarının eski hale 
getirilmesi; kredi olanakları, beceri 

 

                                                                 
6
 Büyüklüğüne ve ruhsatlı veya ruhsatsız olmasına bakılmaksızın, mağazalar, restoranlar, hizmetler, üretim tesisleri ve diğer 

işletmeler. 
7
 Yasal olarak istihdam edilip edilmedikleri 
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Etki Türü Hak 
Sahipleri5 

Hak Sahipliği (Tazminat, 
Yardım, Destek ) 

Genel Hususlar Hassas Gruplara yönelik Hususlar 

uygulamak veya 

 Alternatif kaynak 
sağlamak, veya  

 Geçim kaynaklarının eski 
haline getirilmesi, ve  

 Nakit yardım (gerekirse) 

eğitimi, iş başlatma yardımı, istihdam 
fırsatları veya varlıkların tazminatına 
ek nakit yardımı gibi alternatif kazanç 
elde etme fırsatlarına yönelik teklifleri 
içerir. 

 

c. Tazminat Ödemelerinin Hesaplanması 
2942 sayılı Kanunun "Kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin esaslar" başlıklı 11. maddesine göre kamulaştırma 

bedeli belirlenirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınır; 

 Taşınmaz mülkün veya kaynağın niteliği, 

 Taşınmaz mülkün veya kaynağın boyutu,  

 Her bir unsurun bireysel değeri de dahil olmak üzere, taşınmaz mülkün veya kaynağın değerini 

etkileyebilecek tüm özellikler ve unsurlar,  

 Varsa, vergi beyanını, 

 Taşınmaz mülkün resmi makamlarca kamulaştırma tarihinde belirlenmiş önceki kıymet takdirlerini, 

 Araziler için, taşınmaz mülk ya da kaynaktan elde edilebilecek net gelir (herhangi bir değişiklik 

yapmadan, mülk veya kaynağı kamulaştırma tarihi itibariyle aynı koşullarda kullanmak),  

 Ev parselleri için kamulaştırma tarihinden önce herhangi bir özel amaç gözetilmeksizin, eşit (benzer) 

konut parsellerinin satıldığı tutar, 

 Yapılar için (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yıllık olarak yayınladığı) kamulaştırma tarihinde inşaat 

maliyetlerinin hesaplanması ve eskime ve yıpranma amortisman oranları kapsamındaki resmi birim 

fiyatları, ve 

 Mülkün ya da kaynağın değerini etkileyebilecek herhangi başka bir kriter, 

 Ağaçlar için, meyve bahçesi olup olmama kriterleri bulunmaktadır. Bir arazideki ağaçlar meyve bahçesi 

olma kriterlerini karşılıyorsa, o arazinin değerleme yöntemi arazinin meyve bahçesi olarak 

değerlendirilmesi olacaktır, aksi takdirde her ağacın değeri arazinin değerine eklenecektir. 

İrtifak hakkı tesisine ilişkin tazminat değeri, bu kamulaştırma sebebiyle varlığın veya kaynağın değerinde 

meydana gelen azalmaya tekabül eder. Arazinin irtifak bedeli (tazminat) gelir kayıplarını da içerir. Bu tazminat 

sorumlu idarenin kamulaştırma uzmanları tarafından belirlenir. 

PUB’lar, varlık değerlemesinin ÇSS5’e uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla, yukarıda belirtilen Türk 

mevzuatı şartlarına ek olarak, projeden etkilenen kişilerin maruz kalabileceği tüm zarar tipleriyle ilgili hakların 

ayrıntılı olarak verildiği Hak Sahipliği Matrisine göre hareket edecektir. 

Proje sonucunda arazide, varlıkta, işletmede, ticarette kayıp veya zarara veya üretim kaynaklarına erişim 

kaybına uğrayan herhangi bir kişi, tazminat ve/veya yeniden yerleşim yardımı almaya hak kazanacaktır. 

Projede yasal olarak tanımlanmış bu kriterler kullanılacak ve hak sahipliği matrisinde tanımlanan tam tazminat 

ödemelerine ulaşmak için ek olarak aşağıdaki faktörler dikkate alınacaktır. 

 Vergi beyannamesi, varlığın satın alınacağı andaki gerçek değeri yansıtmayabilir. 

 Kamulaştırma tarihinde resmi makamlarca yapılan kıymet takdirleri gerçek piyasa değerinden daha 

düşük olabilir. 

 Net gelir, özellikle tarım arazilerinde, uygun üretim yöntemleri ile değişebilir. 

 Binalarda resmi birim fiyatları ve bina maliyet hesaplamaları piyasa değerlerinden daha düşük olabilir 

ve piyasa değerlerinin çoğunda amortisman bir faktör değildir. 

5. Kurumsal Düzenleme 
Projenin genel kurumsal düzenlemesi Şekil 1’de verilmiştir.  
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Dünya Bankası Teknik Koordinasyon 

Komitesi 

BY Proje Yürütme komitesi  

PKB 

GMY GMY GMY GMY GMY GMY 

PUB 

(TRGM) 

PUB 

(BÜGEM) 

PUB 

(TAGEM) 

PUB  

(HAYGEM) 

PUB 

(GKGM) 

PKB 

(AB&Dİ) 

İK  Arazi Değerlendirmesi İK  Tarla ve 
Bahçe 

Bitkileri 

İK  Toprak ve Su 
Kaynakları 

Araştırmaları 

İK  Büyükbaş ve 
Küçükbaş 

Hayvancılık 

Dairesi 

İK  Hayvan Sağlığı ve Karantina 
Daire Başkanlığı 

İK  Uluslararası 
Kuruluşlar Daire 

Başkanlığı 

İK Tarım Teknolojileri ve 

Mekanizasyon  

  İK Bitki Sağlığı 

Araştırmaları Daire 

Başkanlığı 

   Veteriner Sağlık Ürünleri ve 

Halk Sağlığı Daire 

Başkanlığı 

  

İK Entegre İdare ve 
Kontrol Sistemleri  

BY: Bakan Yardımcısı 
GMY: Genel Müdür Yardımcısı 

PKB: Proje Koordinasyon Birimi 

PUB: Proje Uygulama Birimi 
İK: İrtibat Kişisi 

   

İK Tarımsal Çevre    

 

Şekil 1: Kurumsal Düzenleme 

Kurumların yeniden yerleşim faaliyetlerindeki rolü şöyledir; 

 PUB’lar 

o alt projeye özgü YYP’leri hazırlayacaktır, 

o YYP faaliyetlerine yönelik istişare süreçleri gerçekleştirecektir, 

o onaylanan gerekli arazi edinim, irtifak hakkı, arazi kısıtlama faaliyetlerini yürütecektir, 

o YYP’lerin uygulanmasının izleme faaliyetlerini yürütecektir. 

o Geçim kaynaklarının eski haline getirilmesine yönelik önlemlerin uygulandığını doğrulayacak 

ve etkinliklerinin değerlendirecektir, ve  

o PKB’ye altı aylık raporlar hazırlayacaktır. 

 PKB’ler, 

o PUB’ların YYÇ, YYP’ler ve Geçmişe Dönük Sosyal Denetimlerin gereklilikleri konusundaki 

farkındalığını geliştirecek ve ilgili belgelerin gözden geçirilmesinden ve sunulmasından 

sorumlu olacaktır,  
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o YYÇ ve YYP’(ler)de belirtildiği şekilde Projenin tüm yeniden yerleşim faaliyetlerini izleyecek ve 

taahhütlere uygunluğu doğrulamak için rapor verecek, uygulamada sorunlu alanları 

belirleyecek ve bunlar için çözüm yolları önerecektir, 

o önceki arazi alım faaliyetleri ile ilgili geçmişe dönük sosyal denetimler gerçekleştirecektir,  

o miras sorunları olabilecek yakın zamanda tamamlanan arazi ediniminin yanı sıra gelecekteki 

arazi alım gereklilikleri ile ilgili alt projeleri tarayacaktır, 

o ÇSS5 kapsamına girecek arazi edinimi sorunları olup olmadığını belirleyecektir, 

o arazi edinimini gerekçelendiren Kamu Yararı kararının belgelerinin yanı sıra arazi sahipliği ve 

arazi ediniminin öngörülen maliyetleri hakkında detaylı bilgi sağlayacaktır, ve  

o PUB'lar tarafından hazırlanan yeniden yerleşim planlarının ÇSS5'e uygun olmasını 

sağlayacaktır. 

 

 Dünya Bankası, 

o belgeleri inceleyecek ve herhangi bir itirazda bulunmayacaktır.  

PUB’lar ve PKB’ler, gerektiğinde nitelikli sosyal ve arazi edinim uzmanlarını görevlendirecektir.  

Bu genel kurumsal düzenlemeye dayalı olarak, yeniden yerleşim planlarındaki iş akışı   
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Şekil 2’deki gibi olacaktır.   
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Şekil 2: Yeniden yerleşim faaliyetlerine ilişkin iş akışı 

 

Alt projenin hazırlanması 

(PUB) 

Sosyal taramanın yapılması 
(PUB) 

Alt proje belgeleri ve sosyal taramanın 

incelenmesi  
(PKB) 

Arazi edinimine, irtifak 

hakkına veya arazi üzerinde 
kısıtlama gerekli olacak mı? 

(DB) 

Hayır 14.07.2021 tarihinden sonra 

herhangi bir arazi edinimi mevcut 
mu? 

Hayır YYP 

gerekli 
değil 

DB tarafından yapılacak 

 inceleme 

  Evet       Evet  

14.07.2021 tarihinden sonra herhangi bir arazi edinimi mevcut mu? Evet Geçmişe dönük sosyal 

denetimin 
gerçekleştirilmesi  

(PUB) 

ÇSS5’e ilişkin olarak herhangi bir 

uyuşmazlık mevcut mu? 

Hayır   Evet Hayır 

Nüfus sayımının yapılması   Kanuni çözüm yolu 
belgelerinin hazırlanması 

 

YYP’nın hazırlanması   İtiraz yok (DB)  

DB ve PKB tarafından 

yapılacak inceleme 

     

 YYP’nın açıklanması ve etkilenen 
taraflarla istişare edilmesi (PUB) 

  Uygulamanın başlaması  

 YYP’nın sonlandırılması (PUB)     

 İtiraz yok (DB) YYP’nın açıklanması ve uygulamanın başlaması  
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6. İstişare Çerçevesi, Açıklama Stratejisi ve Şikayet Mekanizması 
 

ÇSS5’in gerektirdiği şekilde, bu YYÇ ve sonraki aşamalarda hazırlanan müteakip YYP’ler etkilenen kişilerle 

paylaşılacak ve istişare edilecektir. Bu istişare boyunca alınan geri bildirimler, YYÇ/YYP’lere eklenecek ve Dünya 

Bankasının nihai onayına sunulacaktır. Dünya Bankasının onayının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı 

bünyesindeki PKB, resmi internet sitesinde belgenin Türkçe ve İngilizce versiyonunu yayınlayacak ve ilgili yerel 

makamlar ve kurumlarla da paylaşacaktır. YYP’ler ayrıca, projenin araziye dayalı etkileri, yasal haklar ve hak 

sahiplikleri ve Proje ŞM'sı hakkında özellikle hassas grupları bilgilendirmek amacıyla arazi edinim süreci 

başlamadan önce halkın katılımı toplantıları ile PEK’lere de sunulacaktır. Bilgiler zamanında açıklanacaktır ve 

hedef paydaşlar tarafından anlaşılabilir olacak şekilde basitleştirilmelidir. Açıklamanın faydaları [3]; 

 Projeye ilişkin farkındalığı arttırır. 

 İki yönlü bilgi akışı yoluyla yerel karar verme sürecini geliştirir.   

 Projenin etkilene kişilerce sahiplenilmesini arttırır.  

ÇSS5 ile ilgili faaliyetler boyunca, aşağıda belirtilen gerekli belgeler istişarelerden önce açıklanmalıdır[5]:  

 kayıpların ölçümü, 

 detaylı varlık değerlemesi, 

 hak sahiplikleri ve özel hükümler, 

 ödemelerin zamanlaması ve 

 yer değiştirme programları 

Bilgiler; PKP’de belirtilen hassas grupların ihtiyaçları dikkate alınarak, kamu ilan panoları, internet siteleri, basın, 

reklam panoları, Tarım TV (https://www.tarimtv.gov.tr/) kullanılarak sunumlar, basılı çıktılar, teknik olmayan 

özetler, proje broşürleri ve kitapçıkları ile ve köylerdeki duyurular ise hoparlörler ile yapılacaktır. 

Nihai yeniden yerleşim planları ve altı aylık yeniden yerleşim izleme planları da, projenin internet sitesi 

vasıtasıyla açıklanacaktır.  

İstişare Çerçevesi 

İstişare, etkilenen tarafların şikayetlerini en aza indirmeye ve projeden kaynaklanan ve uzun yasal süreçlere ve 

yüksek maliyetlere yol açabilecek sıkıntılar nedeniyle başvurabilecekleri bazı yasal işlemlerden kaçınmalarına 

yardımcı olması sebebiyle ÇSS5 ile ilgili faaliyetlerin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. İstişareler, geliştirme 

sürecinin başlarında başlayacak ve paydaşlara sürekli geri bildirim ile yüksek katılımlı bir şekilde Proje 

uygulaması boyunca devam ettirilecektir. İstişareler: 

 YYÇ’nin hazırlanmasının hemen ardından başlayacak,  

 istişareler öncesi açıklanan bilgilerle zamanında yapılacak, 

 şeffaf olacak,  

 toplumsal cinsiyet ve hassas grupların özel ihtiyaçlarına göre hazırlanacak, ve  

 ilgili tüm görüşleri kapsayacak kadar uzun sürecektir. 

İstişare süreci boyunca benimsenecek katılım yöntemleri aşağıdaki gibidir:  

 birebir / derinlemesine görüşmeler, 

 odak grup toplantıları,  

 çalıştaylar, 

 halkın katılımı toplantıları,  

 hanehalkı anketleri ve  

 resmi yazışmalar ve bilgi talepleri 

https://www.tarimtv.gov.tr/
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Çalıştaylar, odak grup ve halkın katılımı toplantıları, bilgi paylaşım yöntemleri kullanılarak toplatı tarihinden en 

az 15 gün önce ilan edilecektir. Toplantıların yeri ve zamanı, tüm paydaşların katılımını sağlayacak şekilde 

özenle seçilmelidir. 

Devam eden COVID-19 pandemisi nedeniyle, bilginin açıklanması ve istişare süreçlerinde ek önlemler kabul 

edilebilir. Yüz yüze toplantıların yasaklı olması veya ilgili devlet kurumları tarafından önerilmemesi durumunda, 

toplantılar sanal iletişim araçları ile organize edilebilir. Sosyal medya kanalları, SMS, kısa mesaj yöntemi de 

bilginin yayılması için kullanılabilir.  

Şikayet Mekanizması 

Projenin, kendi internet sitesinde ve Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinde iletişim detayları ile birlikte 

ilan edilecek projeye özel bir şikayet mekanizması bulunacaktır. Bu şikayet mekanizması, ÇSS2 haricinde Proje 

kapsamında bulunan ÇSS’lerde dile getirilen tüm diğer hususları kapsayacaktır. PUB ve PKB olmak üzere 2 

kademeye sahip olacaktır. Şikayet mekanizmasının detaylandırılmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır. 

 Paydaş, internet sitesi, e-posta, telefon, şikayet formları veya dilekçeleri içeren farklı kanallardan 

görüş/şikayette bulunabilir. Son cevaplama tarihi açıkça belirtilmelidir.   

 Dilekçeler, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerindeki proje irtibat kişileri tarafından kabul 

edilecektir.  

 Şikayet formları tüm istişare toplantılarında mevcut olacak ve talep üzerine verilecektir.  

 İstişare toplantılarında sözlü olarak beyan edilen şikayetler, toplantı tutanakları ile belgelendirilecek ve 

bölüm Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. ve bu bölüm kapsamındaki Yorumların İncelenmesinde 

belirtildiği şekilde işleme alınacaktır.   

 Alınan görüş/şikayetin Proje ile ilgili olmaması ve başvurunun isimsiz olmaması durumunda, yapılan 

görüş/şikayetinin Proje ile ilgili olmadığına dair başvuru sahibine geri bildirim sağlanacaktır.  

 Alınan görüş/şikayetin Proje ile ilgili olması durumunda, başvuru isimsiz olmadığı sürece, 30 gün içinde 

sonuç hakkında kendisine geri bildirim sağlanacaktır.  

 Başvuru sahibi, kimliğini gizleme veya isimsiz olarak başvurma seçeneğine sahip olacaktır. 

 Paydaşlar, ilk başvurularının birinci kademe bazında olması gerektiği konusunda bilgilendirilecek ve 
yönlendirilecektir. Paydaşın, ilk kademeden aldığı sonuç/sonuçlardan memnun olmaması durumunda, 
ikinci kademeye itiraz edebilecektir. Sorumlu tarafın şikayet konusu olduğu durumlarda, şikayet 
doğrudan ikinci kademeye yapılabilmektedir. İkinci kademenin şikayet konusu olduğu durumlarda ise, 
şikayetler TİMER veya CİMER’e yapılmalıdır. 

 Şikayetler yazılı olarak kaydedilecek ve aşağıdakilere göre sorgulanabilecek bir veri tabanında 

tutulacaktır: 

o Şikayet tarihi ve kayıt numarası 

o Şikayetin yapıldığı kanal türü  

o Mevcut olması durumunda, şikayete konu olan alt bileşenin belirli faaliyeti  

o Kimlik numarası, isim (paydaşlar bu bilgileri sağlamakta özgür olacaklardır.) 

o Hassasiyet durumu (alt bileşen için özel olarak tanımlanacak olan yaş, engellilik durumu, 

cinsiyet vb.) 

o Şikayet kategorisi (alt bileşen için özel olarak tanımlanan) 

o Şikayet metni ve ekleri (mevcutsa)  

o Son yanıt tarihi ve şikayet yanıtlanmışsa, gerçek yanıtlama tarihi. 

o Şikayet ile ilgilenecek olan kurumun adı  

o Şikayet için önerilen çözüm. 

o Paydaşın çözüme ilişkin memnuniyeti (ulaşılabilirse) 

o Şikayete ilişkin yanıt sağlayan makamın yorumları (mevcutsa) 

 Şikayetlerin kayıt altına alınması ve dosyalanmasınd, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

hükümleri, ana çerçeve olarak kullanılmalı ve paydaşlar, şikayet mekanizmasının işleyişi ve sağladıkları 

verilerin nasıl saklanacağı, kullanılacağı ve raporlanacağı konusunda tam olarak bilgilendirilmelidir.  

 Veritabanı, PUB ve PKB yetkili personelleri tarafından erişilebilir olmalıdır.    
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Son olarak, paydaşın bu şikayet mekanizmasının sonuçlarından memnun kalmaması durumunda, paydaş ulusal 

mahkemelere başvurabileceği konusunda bilgilendirilecektir. 
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7. İzleme ve Değerlendirme (İ&D) 
İzleme ve değerlendirme, yeniden yerleşim planı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek amacıyla 

gerçekleştirilecektir. 

İzleme PUB'lar tarafından yapılacak ve izleme göstergelerine dayalı olarak Dünya Bankasının gerektirdiği şekilde 

üç ayda bir veya altı ayda bir PKB ve Dünya Bankasına rapor edilecektir. 

YYP'ler, yeniden yerleşim planlarının ilerlemesini göstermek amacıyla izlenecek göstergeleri tanımlayacaktır. 

Proje'nin genel izleme göstergeleri Tablo 5’de belirtilmiş olup alt projeye özgü göstergeler de eklenebilir.  

Tablo 5: İzleme göstergeleri 

Konu Göstergeler 

Genel etkiler  Proje faaliyetlerine göre etki sayısı (arazi edinimi, irtifak hakkı, arazi kısıtlaması). 

 Mülkiyet (kamu, özel), etki ve proje faaliyetine göre etkilenen arazilerin 
büyüklüğü. 

 Mülkiyet (kamu, özel), etki ve proje faaliyetine göre etkilenen arazilerin sayısı. 

 Kamu veya topluluk altyapısı, mülk veya hizmetler üzerindeki etkilere ilişkin 
bilgiler. 

Uygunluk  ÇSS5’de bulunan uygunluk kriterleri, geçim kaynağı ve hassasiyet durumuna 
(toplumsal cinsiyet dahil) göre etkilenen kişilerin sayısı. 

 2942 sayılı Kanunda tanımlanan etkilenen kişi sayısı. 

Değerleme & 
Tazminat 

 2942 sayılı Kanuna uygun olarak her bir varlık için kamulaştırma değerleri. 

 ÇSS5’e uygun olarak her bir varlık için tazminat değerleri. 

 Her bir uygun etkilenmiş kişiye göre diğer yeniden yerleşim maliyetleri.  

Halkın Katılımı  Yöntemlere göre istişarelerin sayısı 

 İstişarelere göre katılımcıların sayısı 

 İstişarelerdeki katılımcı sayısının toplumsal cinsiyete ve hassasiyet durumuna 
göre dağılımı 

 Danışılan hassas PEK’lerin sayısı 

 Hassas gruplar (toplumsal cinsiyet dahil)için özel olarak hazırlanmış bilgi 
açıklamalarının ve istişarelerin sayısı  

Uzlaşma  2942 sayılı Kanunun 8. Maddesi ile yapılan arazi edinimi veya irtifak hakkı sayısı. 

 2942 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile yapılan arazi edinimi veya irtifak hakkı 
sayısı. 

Şikayet  Kategoriye göre şikayetlerin sayısı 

 Hassas PEK’ler tarafından bildirilen şikayetlerin sayısı  

 Öngörülen zaman çerçevesi içinde çözülen şikayetlerin yüzdesi (%) 
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8. Bütçe 
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9. Uygulama Programının Genel Yönleri 
Proje kapsamındaki yeniden yerleşim faaliyetleri ulusal Kamulaştırma Kanunu ve Dünya Bankasının ÇSS5 

belgesine uygun olarak gerçekleştirilir. Proje kapsamındaki yeniden yerleşim faaliyetlerinde ulusal kanunlar ile 

uluslararası koruma politikalarının rehberliğine başvurulacaktır. 

YYÇ faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde birden çok taraf yer alacaktır. Alt 

projeler kapsamındaki tüm arazi edinimi ve yeniden yerleşim faaliyetlerinin uygulanmasından esasen XX 

sorumlu olacaktır.  

Uygulayıcı Kurumların PUB’larına atanacak sosyal uzmanlar, PKB ile yakın işbirliği halinde çalışacak ve arazi 

edinim faaliyetlerinin ilgili tüm ulusal mevzuat ve ÇSS5’e uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 

arazi edinim faaliyetlerini izleyecektir. Sosyal uzmanların diğer başlıca sorumlulukları, YYÇ’nin uygulanması için 

gerekli hafifletici tedbirlerin/eylemlerin uygulanmasını sağlamak, saha faaliyetlerinin YYÇ ile diğer proje 

şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için uygun yaklaşımların ve araçların kullanıldığından emin 

olmak, projenin Paydaş Katılım Planında (PKP) belirtilen paydaş katılım faaliyetlerinin koordinasyonu, YYP’nin 

uygulanması konusunda Dünya Bankasıyla ilişkilerin koordinasyonu ve raporların alınması ve sunulması, ilgili 

proje plan, prosedür ve şartları kapsamında tanımlandığı üzere proje performansını ölçerek rapor etmek ve 

gerekli görüldüğünde YYP ile ilgili programların koordinasyonuna destek vermektir. 

Herhangi bir proje faaliyeti uygulamaya konup inşaat işlerine başlanmadan önce PEK’ler ÇSS5’e uygun olarak 

tazmin edilecektir. Dünya Bankasının ÇSS’ları konusunda deneyim sahibi olan sosyal uzmanlar ……………. 

Programın, fiziksel veya ekonomik olarak yer değişikliği gerçekleşmeden önce; 

 tüm PEK’lerle proje, projenin etkileri ve tazminat hakları konusunda gerekli istişarenin yapılmış, 

 PEK’lere tazminat haklarının zamanında teslim edilmiş, 

 PEK’lere geçim kaynakları için gerekli araçların sağlanmış olması beklenmektedir. 

Alt Bileşenler XXXXXXX kapsamında Uygulayıcı Kurumlar tarafından gerçekleştirmesi beklenen yeniden yerleşim 

faaliyetleri ve araçları aşağıdaki Tablo XX’de sunulmuştur. Tablonun gösterdiği gibi, yeniden yerleşim süreçleri 

ve araçlarının uygulanması sorumluluğu XXXXX’e aittir. 

Tablo 6. Yeniden Yerleşim Süreci ve Sorumlu Taraflar 

Faaliyet Sorumlu Taraf 

Hazırlık 

Tüm yatırımların nihai tasarımı ve saha seçimi  

Arazi edinimi konularıyla ilgili Departman / Memur / 
Uzman ataması 

 

Nüfus sayımı ve temel sosyal değerlendirme 
çalışması 

 

Arazi edinimine tabi varlıkların değerlemesi  

YYP taslağının hazırlanması  

YYP taslağının ilanı   

Nihai YYP’nin ilanı  

Şikayet Mekanizmalarının işletimi  

Uygulama  

Proje kapsamındaki arazi ihtiyacı konusunda PEK’ler 
ve diğer paydaşlarla istişare 

 

Tazminat mekanizmalarının belirlenmesine ilişkin 
müzakereler 

 

Tazminat mekanizmalarının uygulanması  

YYP’nin uygulanması  

YYP’nin uygulamasının izlenmesi ve raporlanması   

Kapanış 
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YYP Tamamlanma Rapor taslağının hazırlanması  

YYP Tamamlanma Rapor taslağının sunulması  

Nihai YYP Tamamlanma Raporunun hazırlanması  

YYP Tamamlanma Raporunun/Raporlarının ilanı  

 

Yeniden yerleştirme faaliyetlerinin detaylı faaliyet programı, YYP’nin hazırlanması sırasında ilgili başlangıç ve 

bitiş tarihleri öğrenildiğinde kesinleşecektir. 
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EK 1: Yeniden Yerleşim Sosyal Etki Tarama Formu 

Alt proje başlığı  

Yeri  

ÇSS5: Arazi Edinimi, Arazi Kullanım Kısıtlamaları ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim Evet/Hayır/Belki 

1. Alt projenin ayak izinin olması muhtemel midir?   

Geriye kalan soruları yalnızca 1. soruya “Evet” veya “Belki” cevabını verdiyseniz cevaplayınız.  

2. 15.07.2021 tarihinden sonra proje alanının tamamı veya bir kısmı İdare adına 
alındı mı? 

 

3. Alt proje alanının bir kısmı veya tamamı İdare'ye ait ise, yasal veya yasadışı 
ekonomik faaliyetler veya fiziksel yerleşimler var mı? 

 

4. Proje potansiyel olarak arazi edinimini içerir mi?  

5. Proje potansiyel olarak irtifak hakkını içerir mi?  

6. Proje potansiyel olarak arazi kullanımına yönelik kısıtlama içerir mi?  

Geriye kalan soruyu yalnızca 4, 5, 6.  sorulara “Evet” veya “Belki” cevabını verdiyseniz cevaplayınız.  

7. Yeniden yerleşimden kaçınmak için alternatif proje tasarım seçenekleri dikkatli 
bir şekilde değerlendirildi mi? 

 

 

Tarih: 

Kurum Adı: 

İsim ve İmza 
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EK 2: Yeniden Yerleşim Planının Asgari Unsurları8 

 Yönetici Özeti 

 Proje Açıklaması 

Genel proje açıklaması ve proje alanının belirlenmesi. 

 Potansiyel Etkiler 

o Belirlenecek hususlar şunlardır: 

 Proje bileşenleri veya yer değiştirmeye yol açan faaliyetler, seçilen arazinin neden proje 

süresi içinde kullanılmak amacıyla satın alınması gerektiğine ilişkin açıklamalar; 

 Bu tür bileşenlerin veya faaliyetlerin etki alanlar; 

 Arazi edinimi kapsamı ve ölçeği ve yapılar ve diğer sabit varlıklar üzerindeki etkileri; 

 Projenin yol açacağı arazi veya doğal kaynakların kullanımı veya erişimi ile ilgili 

kısıtlamalar; 

 Yer değiştirmeyi önlemek veya en aza indirmek için değerlendirilen alternatifler ve bu 

alternatiflerin neden reddedildiği; ve 

 Projenin uygulanması sırasında yer değiştirmeyi mümkün olan en geniş şekilde en aza 

indirgemek için oluşturulan mekanizmalar. 

 Hedefler 

Yeniden yerleşim programının ana hedefleri. 

 Nüfus sayımı anketi ve temel sosyoekonomik değerlendirme çalışmaları 

Etkilenen kişileri tanımlayan ve listeleyen, hanehalkı düzeyindeki nüfus sayımının bulguları ve etkilenen 

kişilerin katılımıyla, projeden etkilenecek arazi, yapı ve diğer sabit varlıkların araştırılması. Nüfus sayımı 

anketi diğer bazı önemli hususlarda da katkı sağlamaktadır: 

o Yerinden edilen hanelerin özellikleri, üretim sistemleri, iş ve hane idaresi ile ilgili açıklamalar; 

geçim kaynaklarıyla (mümkünse üretim düzeyleri ve resmi ve kayıtsız ekonomik faaliyetlerden 

elde edilen gelirler) ve yerlerinden edilen nüfusun (sağlık durumu dâhil olmak üzere) yaşam 

standartlarıyla ilgili temel bilgiler; 

o Korunmaları için özel düzenlemelerin gerektiği savunmasız gruplar veya kişilerle ilgili bilgiler; 

o Etkilenebilecek kamusal veya topluluğa ait altyapı, mülk veya hizmetlerin belirlenmesi; 

o Yeniden yerleşim programının tasarımı ve bütçelendirilmesine yönelik bir temel sağlamak; 

o Son tespit tarihinin belirlenmesiyle bağlantılı olarak, uygun olmayan kişileri tazminat ve yeniden 

yerleşim yardımı dışında tutulmasına yönelik bir temel sağlamak; ve 

o İzleme ve değerlendirme amaçları için temel koşulların oluşturulması 

Bankanın uygun göreceği şekilde, nüfus sayımı anketini tamamlamak veya bilgi sağlamak için aşağıdaki 

konularda ek çalışmalar gerekebilir. 

o Arazi kiralama ve devir sistemleri, insanların geçimlerini sağladıkları ortak kullanıma açık doğal 

kaynakları içeren bir envanter, yerel olarak kabul gören arazi tahsisi mekanizmalarında belirlenen 

tapusuz kullanım hakkı (balıkçılık, otlatma ve ormanlık alanların kullanımı gibi faaliyetler dâhil), ve 

proje bölgesindeki diğer kullanım sistemlerinden doğabilecek sorunlar; 

o Sosyal ağlar ve sosyal destek sistemleri de dâhil olmak üzere etkilenen topluluklardaki sosyal 

etkileşim yapıları ve projeden nasıl etkilenecekleri; ve 

o Danışmanlık stratejisi ve yeniden yerleşim faaliyetlerinin tasarımı ve uygulanması ile ilgili 

olabilecek resmi ve gayriresmî kurumların (örneğin topluluk örgütleri, dini gruplar, sivil toplum 

kuruluşları (STK'lar)) tanımları da dahil olmak üzere yerlerinden edilen toplulukların sosyal ve 

kültürel özellikleri 

 Yasal Çerçeve 

Yasal çerçeve analizi bulguları aşağıdakileri hususları kapsamaktadır: 

o İstimlak ve arazi kullanımında kısıtlayıcı yaptırım yetkilerinin kapsamı ve hem değerleme 

metodolojisi hem de ödemenin zamanlaması açısından bununla ilişkili tazminatın yapısı;  

                                                                 
8
 *2+’den alınmıştır 



 

36 
 

o Yargı sürecinde yerlerinden edilen kişilere sunulan çözüm yollarının açıklamaları dahil olmak 

üzere, geçerli yasal ve idari prosedürler, bu prosedürlere yönelik olağan zaman çerçeveleri, 

projeyle ilgili olabilecek, mevcut şikayet giderme mekanizmaları; 

o Yeniden yerleşim faaliyetlerinin uygulanmasından sorumlu kurumlarla ilgili yasa ve yönetmelikler; 

ve 

o Mevcutsa, istimlak, arazi kullanım kısıtlamalarının getirilmesi ve yeniden yerleşim önlemlerinin 

alınmasını içeren yerel yasalar ve uygulamalar ile ÇSS5 arasındaki boşluklar ve bu boşlukları 

kapatmaya yönelik mekanizmalar. 

 Kurumsal Çerçeve 

Kurumsal çerçeve analizi bulguları aşağıdakileri hususları kapsamaktadır: 

o Yerinden edilmiş kişilere destek sağlamak da dâhil olmak üzere, yeniden yerleşim faaliyetlerinden 

sorumlu kurumların ve projenin uygulanmasında rol alabilecek STK'ların belirlenmesi; 

o Söz konusu kurumların ve STK'ların kurumsal kapasitesinin değerlendirilmesi; ve  

o Yeniden yerleşimin uygulanmasından sorumlu kurumların ve STK'ların kurumsal kapasitesini 

artırmak için önerilen adımlar 

 Uygunluk 

Yerinden edilmiş kişilerin tanımı ve ilgili son tespit tarihleri de dâhil olmak üzere tazminat ve diğer yeniden 

yerleşim yardımlarına uygunluğun belirlenmesine yönelik kriterler. 

 Kayıpların Değerlemesi ve Tazminatı 

İkame maliyetlerini belirlemek için kayıpların değerlenmesinde kullanılacak metodoloji; ve yerel yasalar 

kapsamındaki arazi, doğal kaynaklar ve diğer varlıklar için önerilen tazminat türlerinin ve seviyelerinin 

tanımı ve ilgili ikame maliyetinin elde edilmesi için gerekli olan ek tedbirler. 

 Topluluk Katılımı  

Yerlerinden edilen kişilerin katılımı (ilgili olduğu yerde, ev sahibi topluluklar da dahil): 

o Yerinden edilmiş kişilerin yeniden yerleşim faaliyetlerinin tasarımı ve uygulanmasında yürütülecek 

istişare ve katılım stratejisinin tanımı; 

o İfade edilen görüşlerin ve bu görüşlerin yeniden yerleşim planının hazırlanmasında nasıl dikkate 

alındığının bir özeti; 

o Sunulan yeniden yerleşim alternatiflerinin gözden geçirilmesi ve yerlerinden edilen bireyler 

tarafından, kendilerine sunulan seçeneklerle ilgili olarak yapılan seçimler; ve  

o Yerinden edilmiş kişilerin endişelerini planlama ve uygulama süreci boyunca proje yetkililerine 

iletebilecekleri kurumsallaştırılmış düzenlemeler ve yerli halk, etnik azınlıklar, topraksızlar ve 

kadınlar gibi hassas grupların yeterli düzeyde temsil edilmesinin sağlamanmasına yönelik 

önlemler. 

 Uygulama Programı 

Yer değiştirme için öngörülen tarihleri ve tüm yeniden yerleşim planı faaliyetleri için tahmini başlangıç ve 

bitiş tarihlerini içeren bir uygulama programı. Programda, yeniden yerleşim faaliyetlerinin genel projenin 

uygulanmasıyla nasıl bağlantılı olduğu belirtilmelidir. 

 Maliyetler ve Bütçe 

Enflasyon, nüfus artışı ve diğer risklere yönelik ödenekler dâhil olmak üzere tüm yeniden yerleştirme 

faaliyetlerine yönelik sınıflandırılmış maliyet tahminlerini gösteren tablolar; harcamalara ilişkin zaman 

çizelgeleri; fon kaynakları; fonların zamanında akışına yönelik düzenlemeler ve varsa uygulayıcı kurumların 

yetki alanı dışındaki yeniden yerleştirme faaliyetlerine yönelik fonları gösteren tablolar. 

 Şikayet Mekanizması 

Plan, yer değiştirme veya yeniden yerleşimden kaynaklanan anlaşmazlıkların üçüncü taraflarca çözülmesi 

için uygun fiyatlı ve erişilebilir prosedürleri tanımlamaktadır. Söz konusu şikayet mekanizmaları, yargı 

yolunun ve topluluk ve geleneksel uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının mevcudiyetini dikkate almalıdır. 

 İzleme ve Değerlendirme 

Uygulayıcı kuruluş tarafından yürütülecek yer değiştirme ve yeniden yerleşim faaliyetlerinin izlenmesine 

yönelik düzenlemeler, buna ek olarak Banka tarafından uygun görülecek ve gerekli bilgilerin tam ve objektif 

olmasını sağlayacak olan üçüncü taraf izleyiciler; yeniden yerleştirme faaliyetlerine ilişkin girdi, çıktı ve 

sonuçları ölçecek performans izleme göstergeleri; yerinden edilen kişilerin izleme sürecine katılımı; tüm 
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yeniden yerleşim faaliyetleri tamamlandıktan sonra makul bir süre boyunca gerçekleştirilecek olan sonuç 

değerlendirmeleri; yeniden yerleşimin izlenmesine ilişkin faaliyet sonuçlarının bir sonraki uygulamada 

kılavuz olarak kullanılması 

 Uyarlanabilir yönetime ilişkin düzenlemeler. 

Plan, proje koşullarındaki beklenmedik değişikliklere veya talebi karşılayan yeniden yerleşim sonuçlarının 

elde edilmesine engel olacak, öngörülemeyen sorunlara karşı yeniden yerleşim uygulamasının 

uyarlanmasına ilişkin hükümleri içermelidir 

 Ekler 

Yeniden yerleşimin fiziksel ve/veya ekonomik yer değiştirmeyi içermesi durumunda; 

o Fiziksel yer değiştirme 

 Geçiş Dönemi Ödeneği  

Plan, hanehalkı üyelerinin ve eşyalarının (veya iş ekipmanı ve envanterinin) yeniden 

yerleştirilmesi için sağlanacak yardımı açıklamaktadır. Plan, nakit tazminatı seçen ve yeni 

konut inşaatı da dahil olmak üzere kendi ikame konutlarını güvence altına alan hanelere 

sağlanacak her türlü ek yardımı açıklamaktadır. Planlanan yeniden yerleşim alanları 

(konutlar veya işyerleri için) fiziksel yer değiştirme anında oturmaya hazır değilse, plan, 

doluluk sağlanana kadar geçici kiralama giderlerini ve diğer maliyetleri karşılamaya 

yetecek bir geçiş dönemi ödeneği belirler. 

 Alan seçimi, hazırlık ve yer değiştirme 

When planned relocation sites are to be prepared, the resettlement plan describes the 

alternative relocation sites considered and explains sites selected, covering: 

Planlanan yeniden yerleştirme alanları hazırlanacağı zaman, yeniden yerleşim planı, 

dikkate alınan alternatif yeniden yerleştirme alanlarını tanımlar ve seçilen alanları açıklar 

ve bunlar aşağıdakileri kapsar: 

 Arazi ve yardımcı kaynakların edimi ve transgeri için gerekli olan tahmini süre ile 

birlikte üretim potansiyeli, konum avantajları ve diğer faktörlerin birleşiminin 

daha iyi veya en azından eski alanların avantajlarıyla karşılaştırılabilir olduğu, 

kırsal veya kentsel olup olmamasına bakılmaksızın yeniden yerleştirme 

alanlarının belirlenmesi ve hazırlanmasına yönelik kurumsal ve teknik 

düzenlemeler; 

 Altyapı, tesis veya hizmetlerde ek yatırım (veya proje fayda paylaşımı 

düzenlemelerinin oluşturulması yoluyla) ile yerel yaşam standartlarını 

iyileştirmeye yönelik fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesi; 

 Arazi spekülasyonunu veya seçilmiş alanlardaki uygunsuz kişilerin akınını 

önlemek için gerekli olan önlemler;  

 Sahanın hazırlanması ve geçişe yönelik zaman çizelgeleri de dahil olmak üzere 

proje kapsamındaki fiziksel yer değiştirmeye yönelik prosedürler; ve  

 Daha önce arazi veya yapılar üzerinde tam yasal haklara sahip olmayanlar için 

kullanım hakkı sağlanması da dahil olmak üzere, yeniden yerleştirilenler için 

kullanım hakkının düzenlenmesi ve mülkiyetin devrine yönelik yasal 

düzenlemeler. 

 Konut, altyapı ve sosyal hizmetler 

Konut, altyapı (örn; su temini, yal yollar) ve sostal hizmetlerin (örn; okullar, sağlık 

hizmetleri) sağlanmasına yönelik planlar; ev sahibi nüfuslara karşılaştırılabilir düzeyde 

hizmet sağlanması veya bunun sürdürülmesine yönelik planlar; bu tesisler için gerekli 

saha geliştirme, mühendislik ve mimari tasarımlar. 

 Çevresel koruma ve yönetim 

Planlanan yeniden yerleşim alanlarının sınırlarına ilişkin tanım; ve önerilen yeniden 

yerleştirmenin çevresel etkilerinin değerlendirmesi ve bu etkileri en aza indirmek ve 

yönetmek amacıyla alınacak önlemler (Yeniden yerleşimi gerektiren ana yatırımın 

çevresel değerlendirmesiyle uygun şekilde koordineli).  

 Yer değiştirme düzenlemeleri hakkında istişare 
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Plan, fiziksel olarak yerinden edilmiş kişilerle, uygun olduğu şekilde, tazminat ve geçiş 

dönemi ödeneği biçimleri, bireysel haneler, aileler veya önceden var olan topluluklar 

veya akrabalık grupları olarak yer değiştirmeye, mevcut grup örgütlenmesi yapılarının 

sürdürülmesi ve kültürel varlıkların yeniden yerleşimi veya kültürel varlıklara erişimin 

korunmasına (örn. ibadet yerleri, hac merkezleri, mezarlıklar) ilişkin seçenekler de dahil 

olmak üzere, kendilerine sunulan yer değiştirme alternatiflerine ilişkin tercihleri 

hakkındaki istişare yöntemlerini açıklar. 

 Ev sahibi nüfuslar ile entegrasyon 

Planlanan yeniden yerleştirme alanlarının ev sahibi topluluklar üzerinde etkilerini en aza 

indirmeye yönelik önlemler. Şunları içermektedir;  

 Ev sahibi topluluklar ve yerel yönetimler ile istişareler;  

 Planlanan yeniden yerleştirme alanlarını desteklemek için sağlanan arazi veya 

diğer varlıklar için ev sahiplerine yapılacak herhangi bir ödemenin derhal ihale 

edilmesine yönelik düzenlemeler; 

 Yeniden yerleştirilen kişiler ile ev sahibi topluluklar arasında meydana 

gelebilecek uyuşmazlıkların belirlenmesi ve ele alınmasına yönelik düzenlemeler; 

 Artan talepleri karşılamak amacıyla ev sahibi topluluklardaki hizmetleri (örn. 

eğitim, su, sağlık ve üretim hizmetleri) artırmak veya bunları en azından 

planlanan yeniden yerleştirme alanlarındaki hizmetlerle karşılaştırılabilir kılmak 

için gerekli her türlü önlem. 

o Ekonomik yer değiştirme 

 Doğrudan arazi değişimi 

Tarımsal geçim kaynaklarına sahip olanlar için, yeniden yerleşim planı, eşit üretim 

değerine sahip ikame arazi alma seçeneği sunar veya eşit değerde yeterli arazinin 

bulunmadığını gösterir. İkame arazisinin mevcut olduğu durumlarda, plan bunun 

yerinden edilmiş kişilere tahsisine yönelik yöntem ve zamanlamayı tanımlar.   

 Araziye veya kaynaklara erişim kaybı  

Ortak mülk kaynakları da dahil olmak üzere, geçim kaynakları arazi veya kaynak kullanımı 

veya erişim kaybından etkilenenler için, yeniden yerleşim planı, ikame veya alternatif 

kaynaklar elde etmenin yollarını açıklar veya alternatif geçim kaynakları için destek 

sağlar. 

 Alternatif geçim kaynaklarına yönelik destek 

Ekonomik olarak yerinden edilmiş kişilerin tüm diğer kategorileri açısında, yeniden 

yerleşim planı, beceri eğitimi, kredi, ruhsatlar ve izinler veya özel ekipmanları içeren ilgili 

ek yardımın sağlanması da dahil olmak üzere, iş bulmak veya bir iş kurmak için 

uygulanabilir düzenlemeleri açıklar. Garanti edildiği üzere, geçim kaynaklarının 

planlaması, alternatif geçim kaynaklarını sağlamada dezavantajlı olabilecek kadınlara, 

azınlıklara veya hassas gruplara özel yardım sağlar.  

 Ekonomik kalkınma fırsatlarının değerlendirilmesi 

Yeniden yerleşim planı, yeniden yerleşim süreçlerinin bir sonucu olarak iyileştirilmiş 

geçim kaynaklarını teşvik edecek her türlü uygulanabilir fırsatı belirler ve değerlendirir. 

Bu, örneğin, tercihli proje istihdam düzenlemelerini, özel ürünlerin veya pazarların 

geliştirilmesine yönelik desteği, tercihli ticari imar ve ticaret düzenlemelerini veya diğer 

önlemleri içerebilir. İlgili olduğu durumlarda, plan, proje temelli fayda paylaşımı 

düzenlemelerinin oluşturulması yoluyla topluluklara veya doğrudan yerinden edilmiş 

kişilere finansal dağıtım beklentilerinin uygulanabilirliğini de değerlendirmelidir. 

 Geçiş Dönemi Desteği 

Yeniden yerleşim planı, geçim kaynakları kesintiye uğrayacak olanlara geçiş dönemi 

desteği sağlar. Bu, kaybolan mahsuller ve doğal kaynaklar için ödeme, işletmeler için 

kaybedilen karların ödenmesi veya işyerinin taşınmasından etkilenen çalışanlar için 

kaybedilen ücretlerin ödenmesini içerebilir. Plan, geçiş dönemi boyunca geçiş dönemi 

desteğinin devam etmesini sağlar.   
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EK 3: Geçmişe Dönük Sosyal Değerlendirme Formatı 

 Alt proje açıklaması 

Alt projeye ilişkin genel açıklama ve alt proje alanlarının tanımlanması  

 Temel uygulama tarihleri 

Edinim sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri, müzakerelerin zamanlaması vb. 

 Projenin Arazi Temelli Tekileri ve Etkilenen Gruplar 

Aşağıdaki hususların kısa bir değerlendirmesi: 

o Arazi edinimine neden olan alt proje faaliyetleri ve seçilen arazinin neden alındığı/kiralandığına 

dair açıklama;  

o Arazi edinimine konu parsel ve PEK sayısı  

Kalıcı Geçici 
Toplam 

Satın alınan İrtifak hakkı Kiralanan 

parsel sayıs PEK sayısı parsel sayıs PEK sayısı parsel sayıs PEK sayısı parsel sayıs PEK sayısı 

        

o Projenin arazi alım gerekliliklerinden etkilenen PEK'ler ve toplulukların profili (varsa hassas 

grupların tanımı dâhil) 

o Arazi edinimi kapsamı ve ölçeği ve yapılar ve diğer sabit varlıklar üzerindeki etkileri (varsa); 

o Projenin yol açacağı arazi veya doğal kaynakların kullanımı veya erişimi ile ilgili kısıtlamalar; 

o Yer değiştirmeyi önlemek veya en aza indirmek için değerlendirilen alternatifler ve bu 

alternatiflerin neden reddedildiği; ve 

o Projenin uygulanması sırasında yer değiştirmeyi mümkün olan en geniş şekilde en aza indirgemek 

için oluşturulan mekanizmalar. 

 

 Uygulamalı Arazi Edinimi Yaklaşım 

Kabul edilen yaklaşım ve arazi elde edimi için sponsor tarafından atılan adımlar.  

o Arazi edinimi için alınan kamu yararı kararı gibi kararlar  

o Tüm istekli alıcı/istekli satıcı (İA/İS) uygulamaları  

o Kamulaştırma ile ilgili ulusal yasanın uygulanması (normal satın alma süreci, acele kamulaştırma)  

o Kiralık araziler için yapılan düzenlemeler  

o Hak Sahipliği Matrisi 

Kayıp türü Hak sahipleri Tazminat 
politikası 

Genel hususlar Hassas gruplara 
yönelik hususlar 

     

 

o Tazminatı belirlemek için uygulanan değerleme yöntemi (ödemelerin yeniden yerleşim maliyetine 

uygun olduğuna ilişkin açıklama içerir, mevcut piyasaya fiyatlarını ve ödenen tazminatı içeren 

karşılaştırmalı tablolarla gösterir) 

o Tazminat düzenlemeleri ve ödemeleri (ödemelerin nasıl ve ne zaman yapıldığı, sürecin ne zaman 

tamamlandığı hakkında bilgi)  

o Geçim kaynaklarına ilişkin kaybın eski haline getirilmesine yönelik alınan diğer ek önlemler   

 Gerçekleştirilen Toplumsal Farkındalık ve Katılım Faaliyetleri  

o PEK'ler de dâhil olmak üzere paydaşlarla etkileşimde bulunmak amacıyla belirlenmiş herhangi bir 

personel 

o Tarihleri ve amaçlarıyla birlikte bugüne dek gerçekleştirilen istişareler 

 Proje Şikayet Mekanizması 

o Şikayet yönetimi 

o Şikayetlerin toplanması için kullanılan araçlar/yöntemler 

o Bugüne dek alınan şikayetler (konu ve şikayetlerin sayısı, çözülme durumları, toplumsal cinsiyete 

göre ayrılmış veriler) 
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 Uygunsuzluk ve Öneriler 

o Geçerli ulusal yasalara veya Bankanın ÇSS5'ine uygun olmayan hususlar  

o Dikkat edilmesi gereken öneriler ve düzeltici eylemler  


