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ARKA PLAN
Proje Amaçları ve Açıklaması

Projenin amacı, seçilen belediyelerde sürdürülebilir çevre hizmetlerini desteklemektir. Bu amaç,
çevre, su kalitesi, atıksu, katı atık yönetimi hizmetleri ve diğer belediye altyapı hizmetlerinin
iyileştirilmesi amacıyla belediye altyapısının geliştirilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.
Projenin üç bileşeni olacaktır: (a) belediye geliştirme yatırımları (su, atıksu, katı atık); (b) teknik
yardım; ve (c) İller Bankası’nın kurumsal açıdan güçlendirilmesi.


BileĢen 1: Belediye GeliĢtirme: Bu bileşen, Türkiye Belediye Hizmetleri kapsamındaki
borçlu belediyelere yönelik tamamlayıcı yatırımlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, su, atıksu ve katı atık sektörlerindeki yatırımları destekleyecektir. Yatırımlar
fizibilite çalışmaları yoluyla belirlenmektedir. İller Bankası her bir alt projenin
değerlendirilmesi amacıyla durum tespit çalışması yapacak ve ayrıca izlemeden sorumlu
olacaktır.



BileĢen 2: Belediyeler için Teknik Yardım: Bu bileşen belediyelerin aşağıdaki faaliyetlerini
destekleyecektir: (a) fizibilite çalışmalarının hazırlanması; (b) projelerin ve ihale
dokümanlarının hazırlanması; (c) finansal risk yönetimi de dahil olmak üzere, kurumsal,
teknik ve finansal hususlarla ilgili olarak operasyonel iyileştirme planlarının hazırlanması ve
uygulanması; ve (d) inşaat kontrollüğü.



BileĢen 3: Ġller Bankası’nın Kurumsal Açıdan Güçlendirilmesi: Bu bileşen İller
Bankası’nın projeyi tatmin edici bir şekilde uygulayabilmesi için sağlanacak teknik yardımı
finanse edecektir. Bu kategori kapsamındaki uygun harcamalar şunlardır: (a) teknik
kapasitenin arttırılması; (b) ilave işletme maliyetleri ve (c) denetimler.

ARAZĠ EDĠNĠMĠ VE YENĠDEN YERLEġĠM POLĠTĠKA ÇERÇEVESĠ (LARPF) ĠLE ĠLGĠLĠ
ESASLAR VE AMAÇLAR
LARPF ve İller Bankası’nın Rolü
Proje kapsamındaki yatırımlar aşağıdakileri içerecektir: (a) su ve kanalizasyon şebekelerinin
rehabilitasyonu ve yapımı; (b) su ve atıksu arıtma tesislerinin rehabilitasyonu ve yapımı; ve (c) katı
atık depolama sahalarının yapımı. Bu yatırımlar için, belediyeler veya belediye su ve atıksu idareleri
tarafından arazi edinimi gerekebilir.
İller Bankası, Banka kredisi için Borçlu kuruluş olacaktır ve projenin Finansal Aracı (FI) kuruluşu
olarak projenin tatmin edici bir şekilde uygulanmasından sorumlu olacaktır. Banka kredisi tutarları,
İller Bankası tarafından belediyelere veya belediye su ve atıksu idarelerine yapılacak ikrazlar için
kullanılacaktır. Özellikle;
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İller Bankası, Banka kredisi tarafından finanse edilen belediyeler veya belediye su ve atıksu
idareleri tarafından önerilen alt projeler kapsamındaki arazi edinimlerinin ve/veya ortaya çıkan
yeniden yerleşimlerin1 bu çerçeve dokümanına uygun olmasını gözetecektir.
Alt projelere finansman sağlamadan önce, İller Bankası, sosyal hususların ve sosyal koruma
tedbirleri ile ilgili hususların belediye veya belediye su ve atıksu idaresi tarafından tespit
edildiğinden, bu çerçevede açıklanan prosedürlerin takip edildiğinden ve arazi edinimi veya
yeniden yerleşim ihtiyacının ortaya çıkacağı durumlarda etki azaltma önlemlerinin
belirlendiğinden emin olacaktır (bakınız aşağıdaki bölüm).
İller Bankası, mümkün olduğu ölçüde arazi edinimi veya yeniden yerleşim içeren alt
projelerden kaçınılmasını gözetecektir. Ancak, bunun kaçınılmaz olduğu durumlarda, bu
çerçeve uyarınca Türkiye’deki ilgili mevzuata ilave olarak Dünya Bankası İşletim Politikası
(OP) 4.12 esaslarına uyulmasını sağlayacaktır.

Genel olarak, alt projelerin boyutları sebebiyle, arazi edinimine ihtiyaç duyulması halinde etkilenecek
olan insanların sayısı sınırlı olacaktır.
TESĠSLERĠN ARAZĠLERĠNĠN EDĠNĠMĠ KONUSUNDAKĠ YASAL DAYANAK:
Arazi ediniminin yasal dayanağını aşağıdakiler oluşturacaktır:
1.

2.

Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı Kanun – Kabul Tarihi: 04.11.1983) ve Kamulaştırma
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar (4650 sayılı ve 24/4/2001 tarihli Kanun ve
diğer kanunlar);
Belediye Kanunu (5393 sayılı ve 03/07/2005 tarihli Kanun)

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca, ilgili belediyeler veya belediye su ve atıksu idareleri
kamulaştırma bedellerinin arazi sahiplerine ödenmesinden sorumludur.
Kamulaştırılan gayrimenkulun tazminat bedeli Kamulaştırma Kanununun 8.maddesindeki usul ve
esaslara göre tespit edilir. Kamulaştırma Kanunu’na göre, kamulaştırılan gayrimenkulun tazminat
bedeli, gayrimenkulun ticari/yenileme değerine eşittir ve bu değer üç kurum tarafından
belirlenmektedir: Ticaret Odası, Belediye Encümeni tarafından oluşturulan Değerleme Komisyonu ve
Emlak Odası.
Bu kanun, Dünya Bankası’nın (OP) 4.12 no’lu Operasyonel Politikası ile tamamlanmaktadır. Söz
konusu politika, Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir projeden doğrudan veya dolaylı olarak
kaynaklanabilecek gönülsüz yeniden yerleşimin sebep olabileceği ekonomik, sosyal ve çevresel
riskleri azaltmak için tasarlanmıştır. Bu politikanın ayrıntılarına aşağıda adresi verilen web sitesinden
ulaşılabilir:
http://go.worldbank.org/96LQB2JT50
PROJEDEN ETKĠLENEN KĠġĠLER:
Projeden etkilenen kişiler; alt projelerin uygulanması için kalıcı veya geçici olarak kullanılacak olan
arazilerin, taşınmazların ve işletmelerin sahipleri ile geçimleri etkilenen arazi veya taşınmazlara bağlı
olan kişilerdir. Etkilenen kişiler aşağıdaki kategorilere ayrılır:
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OP 4.12 kapsamında, Gönülsüz Yeniden yerleşim, (i) barınma yerinin taşınması veya kaybı; (ii) arazi de dahil
olmak üzere varlıkların veya varlıklara erişimin kaybı; veya (iii) etkilenen insanlar bir başka yere taşınmak
zorunda olsun veya olmasın, gelir veya geçim kaynaklarının kaybı sonuçlarını doğuran, araziye gönülsüz olarak
el konulması olarak açıklanmaktadır. Özet olarak, OP 4.12 kapsamındaki “gönülsüz yeniden yerleşim” sadece
fiziksel olarak taşınma anlamına gelmez, her türlü arazi edinimine ve bunun tüm varlıklar üzerindeki fiziksel
taşınmayı da içerebilecek etkilerine atıfta bulunur. Ancak, bu LARPF’ın amaçları bakımından, “arazi edinimi”
ifadesi “yeniden yerleşime” ilave olarak kullanılmaktadır; arazi edinimi sadece arazinin alıkonulmasına atıfta
bulunurken yeniden yerleşim fiziksel taşınmayı içerir. İlave Finansman kapsamında, herhangi bir fiziksel
taşınmanın gerçekleşmemesi ve en fazla bazı arazilerin etkilenmesi oldukça yüksek bir olasılıktır.
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Arazilerinin tamamını veya bir kısmını kaybedecek olan arazi sahipleri,
İşletmelerin sahipleri,
Proje sebebiyle taşınması gerekecek olan taşınmaz sahipleri;
Taşınmazlarına inşaat sırasında geçici olarak ihtiyaç duyulacak olan taşınmaz sahipleri; ve
Etkilenen arazi veya taşınmazların sahibi olmayan ancak üzerinde ikamet edenler veyahut
geçimleri doğrudan ilgili arazi veya taşınmaza bağlı olan kişiler (örneğin kiracılar, etkilenen
tarımsal arazide veya etkilenen işletmelerde ücretli çalışanlar).
Alt projenin kırsal alanlarda yer alması ve tarımsal arazilerin etkilenebilecek olması halinde, etki
alıkonulan arazinin değerinin ötesine geçer ve ürünleri, etkilenen arazi ile ilgili geçim kaynaklarını ve
varlıkları da içerir.
Etki kategorileri
Bunlar aşağıdakilerin kaybını içerebilir: özel arazi; taşınmazlar; işletmeler; varlıklar; arazi veya
işletmede yapılan yatırımlar; ürünler ve diğer arazi ile ilgili geçim kaynakları. Ayrıca, etki kategorileri
toplum varlıklarının kaybını da içerebilir (toplumun kullanımı için toplum tarafından inşa edilen
varlıklar).
ESASLAR

Etkilenen kişilere ödenecek olan tazminat bedelinde aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:


















İlgili Türk mevzuatı ve Dünya Bankası OP 4.12 takip edilecektir;
İnsanların mülkiyet ve miras haklarına saygı duyulacaktır;
Halk tam olarak bilgilendirilecektir ve süreçler şeffaf olacaktır;
İhtiyaç duyulan alanların dikkatli bir şekilde seçilmesi yoluyla, üretimde kullanılan ve özel
mülkiyetli arazilerin edinimini en aza indirgemek ve konut alanlarının edinimini önlemek için
mümkün olan tüm adımlar atılacaktır;
Tazminat ödenen arazi, işletme ve diğer varlıkların değerlemesi, tam yenileme maliyetine
dayalı olarak yapılacaktır;
Tarımsal arazi halinde, arazinin değerlemesine ürünlerin değeri ve diğer arazi ile ilgili geçim
kaynaklarının ve varlıklarının değeri de dahil edilecektir;
Etkilenen arazi veya işletmelerde çalışanların olması ancak bunların arazi sahibi olmaması
halinde (kiracılar veya ücretli çalışanlar), tazminat bu kişilerin proje öncesindeki
durumlarından daha kötü duruma düşmemelerini sağlayacak miktarda veya şekilde olmalıdır.
Mülkiyetin resmi olup olmadığın a bakılmaksızın, geçimi araziye bağlı olanlar için,
sağlanacak olan tazminat etkilenen kişilerin geçimlerini projeden önceki durumuna getirecek
düzeyde olmalıdır.
Kamulaştırılmasına ihtiyaç duyulan arazinin gayrıresmi olarak kullanılan kamu arazisi olması
halinde, projeden etkilenen resmi tapusu olmayan kişilere ürünleri ve arazide yaptıkları
yatırımlar için tazminat sağlanacaktır. Araziye geçici olarak ihtiyaç duyulduğu durumlarda,
arazinin kullanıldığı süre için arazi sahiplerine piyasa kira rayicinin tamamı üzerinden
tazminat ödenecektir ve arazi kiralandıktan önceki durumda sahibine iade edilecektir;
İstisnai durumlarda, yeniden yerleşimin kaçınılmaz ise, etkilenen kişilere tam yenileme
maliyetinin yanı sıra taşınma ve ilgili masraflar konusunda yardım sağlanacaktır;
Yıllık arazi edinimi ve tazminatı hazırlama ve uygulama planı etkilenen kişilerin ve ilgili
kurumların katılımı ile şeffaf bir şekilde yapılacaktır;
Alt projelerin gerçekleştirilmesi sonucu bozulan yollar, su boruları ve iletişim şebekeleri gibi
her bir altyapı tesisleri değiştirilecektir;
Tazminat, tescil ve devir işlemlerinin arazi sahipleri ile kaçınılmaz olmadığı müddetçe
mahkeme müdahalesi olmadan çözülmesi için gerekli tüm adımlar atılacaktır;
Tazminatlar etkilenen kişilere inşaat çalışmaları başlamadan önce tam olarak ödenecektir; ve
Tüm faaliyetler ve işlemler resmi olarak belgelenecektir.
Etkilenen kişilere ödenecek tazminat bedelinin belirlenmesinde, 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu esas alınacaktır.
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SORUMLULUK VE FĠNANSMAN
Yatırımlara yönelik arazi edinimi ve yeniden yerleşim süreci belediyeler veya belediye su ve atıksu
idarelerini tarafından yürütülecektir. İller Bankası, takip edilen sürecin ilgili Türk kanunlarına ve
Dünya Bankası politikalarına (temel olarak OP 4.12) uygunluğunu teyit edecektir. İller Bankası Proje
Yönetim Birimi arazi edinimi ve yeniden yerleşim süreçlerinin izlenmesine yardımcı olacak ve
süreçteki uyumsuzlukları ve kaydedilen ilerlemeyi düzenli olarak Banka’ya bildirecektir.
Belediyeler ve belediye su ve atıksu idareleri, kamulaştırma ve yeniden yerleşim bedellerini kendi
finansman kaynaklarından karşılayacaktır.
ĠLGĠLĠ DURUMLARDA YENĠDEN YERLEġĠMĠ DE ĠÇEREN ARAZĠ EDĠNĠMĠ
KamulaĢtırmanın BaĢlatılması
Kamulaştırma prosedürü belediye veya belediye su ve atıksu idaresi belirli bir alt proje dolayısıyla
arazi veya başka taşınmazların ve ilgili varlıkların kamulaştırılmasına ihtiyaç duyulduğuna karar
verdikten sonra başlar. Her bir alt proje için gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları kamulaştırma veya
yeniden yerleşim ihtiyacı hakkında bilgi verir.
OP 4.12’de belirtilen en iyi uygulama ile tutarlı bir şekilde, uygulayıcı kuruluş arazi, tarımsal ürünler,
binalar ve etkilenen insanlar hakkında bir araştırma yapacaktır. Bu, arazi edinimi ve/veya yeniden
yerleşim planlarının esasını oluşturacaktır (bakınız aşağıdaki bölüm). Bu araştırma, arazi ediniminin
veya yeniden yerleşimin gerektiği belirli bir alt projenin tespit edilmesinden sonra en kısa zamanda
gerçekleştirilmelidir. Bu nüfus araştırması temel veri toplama yöntemidir ve proje alanı belirlendikten
sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmelidir. Yer durumlarının hızlı bir şekilde
kaydedilmesinde hava fotografı da yararlı olabilir.
Nüfus araştırmasından sonra, ilgili belediye veya belediye su ve atıksu idaresi bir Arazi Edinimi ve
Yeniden Yerleşim Planı (LARP) veya etkilenen kişi sayısının 200’den az olması durumunda
Kısaltılmış Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Planı (ALARP) hazırlamalıdır. Arazi Edinimi ve
Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesinde (LARPF) politika ilkeleri, haklar, uygunluk kriterleri, izleme
ve değerlendirmeye ilişkin kurumsal düzenlemeler, katılım çerçevesi ve şikayetlerin çözümüne
yönelik mekanizmalar ortaya konulduğundan dolayı, alt proje finansmanının bir koşulu olarak
sunulacak olan LARP veya ALARP dokümanlarının bu bilgileri içermesine gerek yoktur. Alt
projelerin spesifik arazi edinimi ve yeniden yerleşim planlarının temel olarak başlangıç durumu nüfus
ve sosyoekonomik araştırma bilgilerini; spesifik tazminat oranlarını ve standartlarını; nüfus araştırması
veya anketi yoluyla tespit edilen ilave etkilere ilişkin politika haklarını; yeniden yerleşim sahalarının
ve geçim kaynaklarının veya yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik programların
açıklamalarını; uygulama takvimini ve ayrıntılı maliyet tahminini içermesi gerekir.
Değerleme
İlgili belediye ve/veya belediye su ve atıksu idaresi tarafından bir kıymet takdir komisyonu
oluşturulur. Bu komisyonun arazi veya gayrımenkul değerlemesi ile ilgili olarak uzmanlardan görüş
alması gerekir. Kamulaştırma Kanunu’nda kamulaştırılan gayrımenkul için ödenecek tazminatın,
gayrimenkulün üç kuruluş (Ticaret Odası, Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonu, ve Emlakçılar Odası) tarafından belirlenen ticari/ikame değerine eşit olacağı
belirtilmektedir.
Etkilenen kişilere ödenecek tazminat bedelinin belirlenmesinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
esas alınacaktır.
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Duyuru
Belediye veya belediye su ve atıksu idaresi, etkilenen kişileri resmi bir iadeli taahhütlü posta ile
bilgilendirir. Söz konusu, arazi ve gayrımenkulün sahipleri olması halinde, yapılan tebligatta
belediyenin veya belediye su ve atıksu idaresinin araziyi müzakereli uzlaşma yoluyla satın alma niyeti
belirtilmelidir ve arazi edinim sürecindeki adımlar, arazi sahibinin dava hakkına ilişkin hükümler ve
ilgili adımlar net bir şekilde açıklanmalıdır. Belediye veya belediye su ve atıksu idaresi, kamu arazisi
üzerinde herhangi bir kanuni hakka dayalı olmaksızın yatırım yapmış olan veya bu arazileri işgal
edenler ile kiracılar da dahil olmak üzere diğer etkilenen gruplara da arazi veya gayrimenkul
sahiplerine bildirildiği şekilde iadeli taahhütlü mektup yoluyla tebligatta bulunur. Bu mektupta
etkilenen ilgili gruplara ilgili alt projeler ve bunların etkileri ile ilgili bilgi verilmelidir.
Yeniden yerleşimi içeren istisnai durumlarda, belediye veya belediye su ve atıksu idaresi etkilenen
kişilere daha önce açıklanan tarihte ve yerde, etkilenen yörelere ve topluluklara yönelik yapılacak
halka açık bir toplantıda etkilenen kişileri bilgilendirir. Etkilenen kişiler ve topluluklar, toplantıdan
önce iadeli taahhütlü mektup ve yerel medya yoluyla bilgilendirilmelidir. Toplantı sırasında, etkilenen
kişilere projeyi, etkilerin türlerini ve bu çerçevede tanımlanan hakları açıklayan bir broşür dağıtılır.
Proje yetkilileri ayrıca yeniden yerleşim sürecindeki adımlar ile birlikte etkilenen kişilerin yasal
hakları ile dava haklarını kullanmaya karar vermeleri halinde takip edecekleri prosedürleri net bir
biçimde açıklamalıdır. Bu toplantılar kayıt altına alınmalıdır ve alt proje dokümanlarına dahil
edilmelidir.
ĠĢlem
Arazinin ve ilgili taşınmazların satın alınması iki süreç yoluyla gerçekleşebilir: müzakereli uzlaşma
veya mahkeme yoluyla uzlaşma.
Müzakereli Uzlaşma:
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesi ve bu LARPF’ta belirtilen esas ve usuller
uyarınca müzakereli uzlaşma yoluyla arazinin ve ilgili gayrimenkullerin satın alınması süreci.
Arazi sahibinin müzakereli uzlaşmayı kabul etmesi halinde, işlemin sonuçlandırılması için
arazi sahibi ile belediye veya belediye su ve atıksu idaresi yetkilileri arasında görüşmeler
yapılır. Belediye veya belediye su ve atıksu idaresi müzakerelerin üç aydan fazla
sürmeyeceğini açıkça belirtmeli ve arazi sahibine arazi edinimi adımlarını ve her bir adımda
arazi sahibinin sahip olduğu yasal ve dava hakları açıklamalıdır. Müzakereli uzlaşma
sürecinde bir anlaşmaya varılamaması halinde mahkeme yoluyla uzlaşma gerçekleşir.
Fiyatta anlaşmaya varıldıktan sonra, Kamulaştırma Kanunu’nun Madde 8 hükümleri uyarınca
kamulaştırma işlemi tapu dairesinde tescil ettirilerek kamulaştırma bedeli ödenir.
Mahkeme Yoluyla Uzlaşma:
(a) Müzakereli uzlaşmanın başarısızlıkla sonuçlanması veya (b) arazi sahibinin belediyeden
veya belediye su ve atıksu idaresinden tebligat aldıktan sonra müzakere sürecine katılmayı
reddetmesi halinde mahkeme yoluyla uzlaşma süreci başlar. Mahkeme yoluyla uzlaşma
talebinde bulunmadan önce, arazi sahibine yasal ve dava hakları tam olarak açıklanır.
Belediye veya belediye su ve atıksu idaresi tarafından, Kamulaştırma Kanunu’nun Madde 10
hükümleri uyarınca kıymet takdiri ve tescil için ilgili mahkemede dava açılır.
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ġĠKAYET ÇÖZÜM KOMĠSYONU VE DAVA HAKKI
Arazi sahibi, resmi kamulaştırma niyet tebligatını aldıktan otuz (30) gün içinde bir iptal davası
açabilir.
Müzakerenin reddedilmesi veya başarısızlıkla sonuçlanması ve mahkemece uzlaşma kararından sonra,
arazi sahibi kararda belirtilen tazminat seviyesini temyiz edebilir.
Ayrıca, OP 4.12 gerekliliklerinin karşılanması ve dava sayısını azaltmak için, belediyeler ve belediye
su ve atıksu idarelerinin bir Şikayet Çözüm Komisyonu (ŞK) oluşturması gerekir. Belediyelerin
ve/veya belediye su ve atıksu idarelerinin temsilcilerine ek olarak, Şikayetl Çözüm Komisyonu
etkilenen kişilerin bir temsilcisini de içermelidir. ŞK etkilenen kişiler için erişilebilir olmalıdır. Bu
etkinin şiddetine ve farklı belediyelerin ihtiyacına bağlı olarak, etkilenen kişilere bir cep telefonu
numarasının verilmesi yoluyla veya ŞK’nın LARPF uygulaması sırasında haftada bir toplanması
yoluyla gerçekleştirilebilir. ŞK’nın haftalık toplantıları, ilgili duruma bağlı olarak etkilenen halk
tarafından erişilebilir bir yerde ve zamanda, toplantı yeri ve zamanı önceden duyurulmak suretiyle
gerçekleştirilir. ŞK bir tüzel kişilik değildir ve sadece tazminat miktarları, haklar, arazi edinimi ve
yeniden yerleşim sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlar gibi hususları ele alabilir. ŞK, mahkeme gibi
resmi ihtilaf çözüm kanallarına duyulacak ihtiyacı mümkün olduğu ölçüde ortadan kaldırmak veya en
aza indirmek amacıyla, etkilenen taraflar ile müzakere ve anlaşmaya varma yoluyla komisyona
getirilen sorunları çözmek için etkilenen taraflar ile birlikte çalışmaya gayret edecektir.
ĠLLER BANKASI’NIN ROLÜ
Kamulaştırma veya yeniden yerleşimin beklendiği her durumda, İller Bankası, önerilen yatırımlar için
kamulaştırma veya yeniden yerleşim süreci uygulanması gereğini Dünya Bankası’na bildirir. İller
Bankası daha sonra, belediyenin veya belediye su ve atıksu idaresinin bu çerçevedeki prosedürleri
tatmin edici bir şekilde gerçekleştirmesini gözetecektir ve ilgili dokümanları hazırlayacaktır
(Kamulaştırmanın Başlatılması bölümünde açıklanan bireysel yeniden yerleşim planları).
Arazinin mülkiyetinin belediyeye veya belediye su ve atıksu idaresine devrinden sonra, uygun
dokümanlara dayalı olarak, İller Bankası Dünya Bankası’na kamulaştırma veya yeniden yerleşim
sürecinin tamamlandığını ve arazinin tam kontrolünün belediye veya belediye su ve atıksu idaresinde
olduğunu bildirecektir. Banka, yatırımların finansmanını ancak bu politika çerçevesi dokümanında yer
alan koşullara uygun olarak ve tazminatların ödenmesi ve gerekli tüm yardımların sağlanması da dahil
olmak üzere kamulaştırma sürecinin tamamlanmasından sonra düşünecektir.
İller Bankası’nın rolü süreçleri takip etmek ve bu Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Politika
Çerçevesinin ekindeki formu (Ek 1) kullanarak bu aşamada da Dünya Bankası’nı bilgilendirmektir.
Dünya Bankası, denetleme sürecinde bazı alt projeleri rastgele seçecek, alt proje sahalarını ziyaret
edecek ve İzleme ve Değerlendirme süreçleri kapsamında –bu durumda sosyal koruma tedbirlerinin
izlenmesi amacıyla- ilgili bölgedeki insanlar ile konuşacaktır.
İller Bankası’nın denetleyici rolünün geliştirilmesi amacıyla, ilk projeden edinilen derslere dayalı
olarak, İller Bankası ve Proje Yönetim Birimi personeline ve belediye seviyesindeki ilgili personele
Dünya Bankası’nın koruma tedbirleri politikaları –özellikle OP 4.12- hakkında eğitim verilecektir.
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Ġzleme ve Değerlendirme
İller Bankası arazi edinimi ve yeniden yerleşim süreçlerinin izleyecek ve süreçte uyumsuzluk
olduğunda bunu bildirerek Dünya Bankası’na kaydedilen ilerleme ile ilgili olarak düzenli rapor
verecektir. İller Bankası, Proje Yönetim Birimi yoluyla, izlemeye yardımcı olacak bağımsız bir
kuruluş (danışmanlık şirketi veya STK) tutabilecektir.
Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, Dünya Bankası düzenli denetleme misyonlarında süreçleri izleyecek
ve gerekli olması halinde kalan sorunların çözümü için etki azaltma önlemleri tavsiye edecektir.
Açıklama
Bu Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi, İller Bankası’nın web sitesinde hem
İngilizce hem de Türkçe olarak açıklanacak ve tüm ilgili taraflara basılı nüsha olarak dağıtılacaktır.
Ayrıca, ilgili tüm belediyelerde veya belediye su ve atıksu idarelerinde bulundurulacak ve [tarih]
tarihine kadar web sitelerinde yayınlanacaktır. Aynı zamanda, [tarih] tarihine kadar Dünya Bankası
InfoShop’unda da yayınlanacaktır.
Bireysel arazi edinimi ve yeniden yerleşim planlarının da kamulaştırma çalışmaları başlamadan önce
açıklanması gerekir (kısaltılmış arazi edinimi ve yeniden yerleşim planlarının yazıldığı alt projeler).
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Ek 1
Arazi Edinimi ve Yeniden YerleĢim
Raporlama Formatı
İller Bankası, her altı ayda bir Dünya Bankası’na proje kapsamındaki arazi edinimi ve yeniden
yerleşim hakkında bir rapor sunacaktır. İller Bankası ile belediyeler arasındaki ikraz anlaşmaları
aşağıdakileri yansıtacaktır:




Belediye Kanunu (5393 sayılı Kanun), Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı Kanun),
Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4650 sayılı Kanun), diğer
ilgili kanunlar ve OP 4.12 uyarınca yeniden yerleşim ve arazi ediniminden belediyelerin
sorumlu olacağını; ve
İller Bankası’nın Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı Kanun), Kamulaştırma Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4650 sayılı Kanun), diğer ilgili kanunlar ve OP 4.12
kapsamında yeniden yerleşim ve arazi edinimini takip edeceğini.

Yeniden yerleşim veya arazi ediniminin söz konusu olması halinde Banka’ya kısa bir rapor
sunulmalıdır. Bu rapor için aşağıdaki format esas alınacaktır. Her bir raporda, ilgili her bir durum için,
halka yapılan toplantıların sayısı, toplantıların tarihleri ve toplantıların nerede gerçekleştiği
belirtilmelidir. İller Bankası tarafından Banka’ya sunulacak olan rapor formatı aşağıdaki şekilde
olacaktır:
Rapor Tarihi _______
Alt Proje
Adı
Yatırımın
adı

ĠĢlem Bilgileri

TaĢınmaz Sahiplerin
Fiziksel olarak
TaĢınması?

ĠĢletme Sahibi?

Arazinin
büyüklüğü;
etkilenen
taşınmazların
türü;
etkilenen
kişilerin
sayısı;
etkinin türü
(arazi, arazi ve
yapı, tarımsal
ürünler,
işletmeler,
topluluk
mülkü; diğer
– geçici ve ya
kalıcı);
takdir edilen
fiyat;
müzakere
edilen fiyat;
ödenen fiyat;
ve devir tarihi

Yeniden yerleşim
ihtiyacı ile ilgili
durum raporlaması:
etkilenen kişilerin
sayısı; etkinin türü;
yeniden yerleşim
sürecinin durumu –
örneğin: istişare için
atılan adımlar;
müzakere edilen
tazminat; tazminat
sürecinin durumu –
örneğin müzakere
sürecinde, tamamlandı
(tarih), mahkeme
kararı bekleniyor,
ve/veya temyizde.

Belirli bir
işletmenin
edinimi ihtiyacı
ile ilgili durum
raporu: işletme
sayısı ve türü;
etki düzeyi
(geçici, kalıcı);
tazminat türü ve
seviyesi;
tazminat
sürecinin
durumu –
örneğin
müzakere
sürecinde,
tamamlandı
(tarih),
mahkeme kararı
bekleniyor,
ve/veya
temyizde.

Arazi Edinim ve
Yeniden
YerleĢim
Durumu
Arazi edinimi ve
yeniden yerleşim
ihtiyacı ile ilgili
durum
raporu:
arazi edinimi ve
yeniden yerleşim
sürecinin durumu
–
örneğin
müzakere
sürecinde,
tamamlandı
(tarih), mahkeme
kararı bekleniyor,
ve/veya temyizde.

GörüĢler

Belediyelerin Arazi
Edinimi ve
Yeniden Yerleşim
Politika Çerçevesini
(LARPF) tatmin
edici bir şekilde
takip edip
uyguladıkları
konusundaki İller
Bankası’nın
görüşleri –Bu
LARPF’a dayalı
olarak Arazi
Edinimi ve Yeniden
Yerleşim
Planlarının tatmin
edici bir şekilde
hazırlanması da
dahil olmak üzere.
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Ek 2: Haklar Matrisi
Etkilenen Kategoriler
Tüm arazi mülkiyetinin kaybı
Arazinin kısmi kaybı
Kullanılamayan, gereksiz arazi
parselleri/yapılar
Arazi üzerindeki yapılar (ahır,
baraka, çit, vs.)
Tarımsal ürünler, ağaçlar ve
diğer toprağa dayalı ürünler
Geçici olarak ihtiyaç duyulan
arazi
Ev
Kiracılar
Arazi veya işletmedeki yasal
kiracılar veya çalışanlar
Kamu arazilerinin gayrıresmi
kullanıcıları
Kamu arazisi için resmi tapusu
bulunmayan ancak geçimleri
kullandıkları araziye bağlı olan
etkilenen kişiler
İşletmeye bağımlı etkilenen
kişiler
Besicilik ve hayvancılık tesisleri
veya işleme tesisleri

Hak
(i) tam ikame değeri.
(i) tam ikame değeri.
Bir arazinin kısmen kamulaştırılmasından sonra kalan arazi parseli ekonomik açıdan
kullanılamayacak durumda ise, mülk sahibinin talep etmesi halinde bu kalan kısım
da edinilecek ve tazmin edilecektir.
Tam ikame değeri.
Ürünü tekrar üretmek için ihtiyaç duyulan zaman ve ürün için yapılan yatırım tutarı
(girdi, işçilik) da dahil olmak üzere ürünün değeri.
Kira süresi için ödenecek piyasa kira fiyatı. Arazi etkilenen kişilere alındığı koşulda
iade edilmelidir. Kira süresinde ürün kaybının söz konusu olması halinde, mülk
sahibine kira süreci boyunca ürün kaybı için tazminat ödenmelidir.
Benzer/karşılaştırılabilir bir alandaki ikame maliyetine dayalı tam tazminat, artı
taşınma ve intikal ödeneği.
Yeni bir yer bulma konusunda yardım; ve taşınma ve intikal ödeneği
Proje öncesindeki durumlarından daha kötü bir duruma düşmemelerini sağlayacak
şekilde, araziden elde ettikleri gelirler, ürünler ve araziye yaptıkları yatırımlar için
tazminat ödenir.
Ürünler ve araziye yapılan yatırımın değeri için tazminat ödenir.
Geçim kaynaklarının ve yaşam standartlarının, yerlerinden edilmeden önceki düzeye
getirilmesine yönelik çabalarına yardım sağlanır;
Stok mevcudu da dahil olmak üzere, etkilenen işletmelerin tam ikame maliyeti,
Tesis sahiplerinin faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlayacak düzeyde ikame
maliyeti

Bu matris değerlendirme öncesinde Proje sahasında dağıtılacaktır.
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Ek 3
ARAZĠ EDĠNĠMĠ VE YENĠDEN YERLEġĠM POLĠTĠKA ÇERÇEVESĠ
BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI
I- Davet Yazıları
II- Toplantı Gündemi
III- Katılımcı Listesi
IV- Soru-Cevap ve Değerlendirme
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-

Toplantı Duyurusu Yazıları

(1/5)
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(2/5)
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(3/5)
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(4/5)

13

(5/5)
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II-Toplantı Gündemi
Arazi Edinimi Ve Yeniden YerleĢim Politikasi Çerçevesi Değerlendirme Toplantisi Gündemi
(25.12.2009)

Sıra

Gündem Maddeleri

Saat

1

Açılış Konuşması

14.00-14.15

2

Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Politikası
Çerçevesi
Sunum

14.15-14.35

3

Soru-Cevap

14.35-14.50

4

Değerlendirme

14.50-15.00
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III-

Katılımcı Listesi

16

IV-

Soru / Cevap ve Değerlendirme
ARAZĠ EDĠNĠMĠ VE YENĠDEN YERLEġĠM POLĠTĠKA ÇERÇEVESĠ
No

İnözü vadisinde su alınacak bazı
kuyularda
kamulaştırma
problemi ortaya çıkabilir. Bu
sorun nasıl çözülebilir?

YANITLAR
Kamulaştırma sürecinde olduğunuz
için bilgi verilmesi gerekmektedir.
Tapu Belediye üzerinde olsaydı, Dünya
Bankasını
bilgilendirmeniz
gerekmezdi.
Kamulaştırma
yapılan
arazi
sahiplerinin
haklarını
daha
iyi
savunmak
amacıyla
birtakım
düzenlemeler yapılmıştır. Eski yasada,
vatandaş komisyondan geçen bedeli
kabul etmek zorunda idi. Yeni çıkan
yasada ise itiraz hakkı, uzlaşma hakkı
vb. değişiklikler bulunmaktadır. Esas
amaç
insanların
huzurunun
ve
mutluluğunun sağlanmasıdır.
Şu anda nereye yatırım yapılacağı
bilindiği için, bu alana ilişkin bilgileri
ve kamulaştırma planını şimdiden
vermeniz
gerekmektedir.
Kamulaştırma
için
kredi
verilmemektedir. Yatırım yapılacak
alan Belediyenin mülkü olduktan
sonra, projeye başlanmaktadır.
Kredi Anlaşması imzalandıktan sonra,
belirli bir sürede işlerin yapılması
gerekmektedir.
Kamulaştırma
problemleri
bu
süreyi
öteleyebilmektedir.
Türk mevzuatına göre DSİ’den
alınacak bir Kuyu Yeri Açma İzin
Belgesi yeterli olacaktır. Kamulaştırma
kapsamında değerlendirilmez.

5
Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü

Etkilenen kişilere yapılacak
ödemelerin
Kamulaştırma
mevzuatımızda yasal karşılığı
olmadan
Belediyelerin
ödemeleri
nasıl
yapması
bekleniyor? Bu konuda herhangi
bir
yasal
düzenleme
düşünülüyor mu?

2942
Sayılı
kanunda
yapılan
değişikliklerle,
kamulaştırmadan
etkilenen kişilerin mağduriyetini en aza
indirecek
şekilde
düzenlemeler
yapılmıştır. Ancak, kimsenin mağdur
olmaması için, LAPRF ve Dünya
Bankası politikalarına göre azami
gayret gösterilmelidir.

6
Mersin Su
ve Kanalizasyon İdaresi

Proje kapsamında olup, Dünya
Bankası kredisinin dışında kalan
ve
finansmanı
Belediye
tarafından yapılan alandan da
şikayet gelebilir mi? Şikayet
Komisyonuna dava açabilir mi?

Şikayet komisyonu mahkeme sayısını
azaltmak için kurulmuş olup, tüzel bir
kişilik
değildir.
Bu
nedenle,
mahkemeye gitmeden önce etkilenen
kişiler
sorunların
çözümü
için
komisyona başvurabilir.

1
Denizli Belediyesi

2
Dünya Bankası

3
İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi

4
Beypazarı Belediyesi

SORULAR
Arazi henüz Belediye’ye ait
değil, kamulaştırma çalışmaları
devam ediyor. Bilgi verecek
miyiz?

2942 sayılı Kanunda bazı
değişiklikler
yapıldı.
Yeni
kanunda
öncekinden
farklı
olarak ne gibi düzenlemeler
yapıldı?

Dünya Bankası kamulaştırma
problemi olan yerlere kredi
vermiyor. Problem varsa kredi
alamayacak
mıyız?
Kamulaştırma planını ne zaman
vermeliyiz?
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DB kredisi ile bir yatırım yapıldığında, kamulaştırma politikası, yatırıma
başlamadan önce arazi üzerinde kamulaştırma yapılması gerektiğinde
etkilenen kişilerin haklarını tam olarak ve zamanında ödenmesidir.
Genel ilkeler şunlardır:
1) Yatırım yeri belli olur olmaz kamulaştırmanın da bilinmesi
gerekmektedir.
DEĞERLENDĠRME

2) Projenin değerlendirilmesi sonucunda, kamulaştırma ihtiyacı varsa,
kamulaştırma başlamadan önce Dünya Bankasına bildirilmesi
gerekmektedir.
3) Hızlı ve Normal Kamulaştırma olmak üzere iki adet kamulaştırma
vardır. Dünya Bankası vatandaşlara daha makul bir süre tanımak için
normal kamulaştırmayı önermektedir.
4) Bir projede, Dünya Bankası tarafından kredi verilen tesis ile finansmanı
Belediye tarafından gerçekleştirilen tesis yan yana yer alıyorsa, Belediye
tarafından finansmanı yapılan tesisin kamulaştırması hakkında da Dünya
Bankasının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Not: Toplantı sırasında gündem dışı konular da görüşülmüştür.
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