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TANIMLAR S5ZLÜĞÜ 
 

Bilirkişi: Bilirkişi, mahkemelerde, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çöz“m“ uzmanlık, özel 
veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan o konunun uzmanı sertifikalı kişi. Bilirkişilerin 
beyanları ve bilirkişi raporları hukuk davalarında delil olma özelliğine sahiptir. Kamulaştırma 
davalarında, tespit edilen bedelin m“lk sahibi tarafından kabul edilmemesi durumunda mahkeme 

yeniden bedel tespiti yapmak “zere mahkeme tarafından bilirkişi görevlendirilir. 

Dere Kesiti: )slah edilecek derenin, yağış hesaplarına bağlı olarak gereken genişlik ve derinlik 
ölç“leri. 

Ferdi Tam  M“lkiyet: Bir kimsenin, m“lkiyetin konusu, taşınır veya taşınmaz malın b“t“n“ 
“zerinde tek başına tesis ettiği m“lkiyet hakkı. 

Hak Sahibi:  Tazmin ve/veya yeniden yerleşim yardımı alma hakkına sahip olan, projeden etkilenen 
kişi. 

(ak Sahipliği Matrisi: Projeden etkilenen insanların kategorileri ile bunlara karşılık gelen tazmin, 
yeniden yerleşim yardımı ve tahsisat haklarını gösteren matris. 

Hassas Gruplar: Cinsiyet, etnik köken, yaş, fiziksel engeller, sosyal ve ekonomik dezavantajlar gibi 
nedenlerden dolayı yeniden yerleşimden olumsuz etkilenebilecek kişiler.  

Hisseli (M“şterek  M“lkiyet: Birden çok kimsenin, bir malın tamamı “zerinde, belli miktarda, fakat 
fiilen taksim edilmemiş hisselere sahip bulunduğu, birlikte m“lkiyet şekli. Paylı m“lkiyette birden 
çok kimse, maddî olarak böl“nm“ş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. 

İkame Maliyeti: Tazmin miktarının taşınmazların piyasa değeri ve muamele masraflarının 
değerlendirilerek hesaplanması daha detaylı bilgi için, D“nya Bankası Zorunlu Yer Değiştirme 
Politikaları OP . . 

Kamulaştırma: Kamu yararı gerektiren durumlarda özel m“lke bedeli ödenerek kamu tarafından el 
konulması. 

Kamulaştırma Bedeli: 5zel m“lkiyette bulunan m“lklerin kamulaştırmadan etkilenen kısımlarının 
değerinin -arsa, arsa “zerindeki t“m varlıklar yapı, ağaç, duvar, baraka vb.   ve arsadan elde edilen 
gelir göz ön“ne alınarak- hesaplanan ve m“lk sahibine  teklif edilen para.  

Kamulaştırma Planı (aritası : Kamulaştırmadan etkilenen parselleri gösteren harita ve parsellerin 
ada/parsel numaraları, m“lk sahipleri, toplam b“y“kl“kleri ve kamulaştırılması gereken alan 

b“y“kl“ğ“n“ gösteren ölçekli bir harita. 

Kamu Yararı: Bir planlama faaliyeti  sonrasında oluşan toplum tarafından paylaşılan, toplumsal 
değeri daha fazla olan ve genellikle ekonomik olarak ölç“lemeyen  faydalar.  

Kısmi Kamulaştırma: Parselin tamamının değil sadece bir kısmının kamulaştırılması gereken 
durumlar için kullanılan terim.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hakim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Savc%C4%B1
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Kıymet Takdir Komisyonu: Kamulaştırma kararının alınmasından sonra,  kamulaştırmayı yapacak 
idare tarafından,  Sayılı Kamulaştırma Kanunun  inci maddesindeki esaslara göre ve konuyla 
ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret 
Odalarından ve mahalli emlak alım satım b“rolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmaz 
malın tahmini bedelini tepit etmek “zere kendi b“nyesi içinde oluşturulan ve en az “ç kişiden 
oluşan komisyon.  

Nazım İmar Planı: Bölge veya çevre d“zeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar “zerine, 
varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, 
başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki n“fus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, 
çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve b“y“kl“kleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve 
problemlerinin çöz“m“ gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas 
olmak “zere d“zenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber b“t“n olan plandır. 

Projeden Etkilenen İnsanlar PEİ  : Projenin gerçekleşmesi nedeniyle inşa edilmiş yapı, arazi, tarla 
“r“nleri ve ağaçlar ya da diğer taşınmaz varlıklar “zerindeki m“lkiyet, kullanma ya da diğer şekilde 
yararlanma hakkını tamamen ya da kısmen, s“rekli ya da geçici olarak kaybeden kişi. 

Projenin Sahibi: Yeniden yerleşim, kamulaştırma ve arazi elde etme faaliyetlerinin 
uygulanmasından sorumlu kurum/kuruluş Bu projede İstanbul B“y“kşehir Belediyesi dir . 

Risk Azaltma: Bir doğal afetin deprem, sel gibi  olası zararlarının azaltılmasına yönelik alınan 
tedbirler ve önleyici faaliyetler.  

Sosyal Danışma Faaliyetleri: Yeniden yerleşim faaliyetlerinin uygulama öncesi döneminden 
başlamak “zere kapasite geliştirme ve proje sahipliliğini arttırmak amacıyla projeden etkilenen 

insanlarla d“zenli olarak y“r“t“len diyalog s“reci. 

Sosyal-Ekonomik Profil: Bir alanda yaşayan insanların, n“fus, cinsiyet, yaş, iş ve işsizlik durumu, 
gelir seviyesi, eğitim d“zeyi, doğum yeri, gelir kaynakları, engelli veya bakıma muhtaç kişi sayısı, 
hane b“y“kl“ğ“ bakımından mevcut durumu.   

Tazmin: Proje için alınan kamulaştırılan  ya da projeden etkilenen taşınmaz bir varlık ya da kaynak 
için, söz konusu taşınmazın yerinden taşınması gerektiği sırada yapılan nakit ya da aynı cinsten 
araziye karşılık arazi gibi  ödeme. 

Tebligat: Kamulaştırmayı uygulayan idari birim tarafından, projeden etkilenen m“lk sahiplerine 
kamulaştırma bedeli “zerinde uzlaşma komisyonu ile pazarlıkla anlaşılması için gönderilen resmi 
bir bildirim. Tebligatta kamulaştırma yasal kararı, kamulaştırmadan etkilenen parselinin toplam ve 
kamulaştırılan kısmının b“y“kl“ğ“ hakkında bilgi verilmektedir. 

Uygulama İmar Planı: tasdikli halihazır haritalar “zerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 
nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve 
d“zenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama 
etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. 

Uygulama Planı: Dere )slah Projesinin teknik olarak uygulamasını gösteren plan.  
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Uzlaşma Komisyonu: Kamulaştırma kararının alınmasından sonra, kamulaştırmayı yapacak idare 
tarafından, tahmin edilen bedel “zerinden m“lk sahipleriyle pazarlıkla satın alma ve trampa 
işlemlerini y“r“tmek ve sonuçlandırmak “zere kendi b“nyesi içinde en az “ç kişiden oluşturduğu 
komisyon. 

Uzlaşma Yönetimi: Farklı talep ve isteklere sahip proje paydaşları arasındaki uyuşmazlıkların 
uzlaştırıcı bir kişi yardımı ile çöz“lmesinin sağlanması.  Uzlaşma s“recininin  aşaması; 
bilgilendirme, bilinçlendirme, beklenti, belirsizlik ve benimseme dir.   

Yeniden Yerleşim: Bir projenin, projeden etkilenen insanlar, taşınmazlar, geçim kaynakları 
“zerindeki t“m olumsuz etkilerinin iyileştirilmesine yönelik alınan tedbirler ile gerektiğinde tazmin, 
yer değiştirme ve iyileştirme faaliyetleri.   

Yeni Yerleşim Yerindeki Mevcut N“fus Ev Sahibi N“fus : Proje nedeniyle fiziksel olarak yer 

değiştirmeleri gereken kişilerin yeniden yerleşecekleri yerde ya da yakınlarında yaşayan ve yeniden 
yerleşim gerçekleştiğinde bundan etkilenebilecek kişiler. 

Yeniden Yerleşim Eylem Planı YYEP : Projeden sorumlu uygulama kurumunun olumsuz etkileri 

ortadan kaldırmak, kayıpları karşılamak ve projeden etkilenen insanlara faydalar sağlamak için 
uygulayacağı prosed“rleri ve alacağı önlemleri belirten dok“man. 

Yeniden Yerleşim Strateji Planı: Yerel d“zeyde yeniden yerleşim eylem planlarının hazırlanması 
için gerekli olan t“m ilkeleri ve stratejileri kapsayan ulusal d“zeyde hazirlanması gereken rapor bu 
raporda önerilmiştir . 

Yer Değiştirme: Projeden etkilenen insanların mevcut yaşam alanlarını fiziksel olarak değiştirmesi.  

Zorunlu Yeniden Yerleşim: Bir alanda uygulanacak geliştirme projelerinden dolayı alanda yaşayan 
kişilerin onayı alınmakla birlikte reddetme hakları olmadan yer değiştirmesi ve buna bağlı olarak 
söz konusu kişilerin yaşam alanlarının ve sahip olduğu varlıkların başka bir alanda tekrar 

sağlanması.   
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GİRİŞ 
 

 yılında yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul genelindeki derelerin ıslah edilmesi s“recine 
hız verilmiştir. Kamulaştırma yasası çerçevesinde gerçekleştirilen  Silivri-Boğluca Deresi )slah 
Projesi, İstanbul B“y“kşehir Belediyesi, Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“ tarafından y“r“t“lmektedir. 

Silivri-Boğluca Deresi )slah Projesi SD)P : Dere )slah Projesi toplam  km. uzunluğundaki derenin 
 km. lik kısmı için uygulanmaktadır.  Proje, Boğluca Deresi nin Marmara Denizi ile birleştiği 

kısımdan başlayarak, E-  g“neyinde  mt. kuzeyinde 2.500 mt. olmak “zere toplam  km. 
uzunluğundadır. Ancak E- in kuzeyindeki kısımda kamulaştırma söz konusu değildir. Kuzey 
kısımlarda derenin kendi genişliği ıslah için yeterli alan ve m“lkiyetin hazinede olması kamulaştırma 
gereksinimini ortadan kaldırmıştır.  Ancak, E-  otoyolunun g“neyinde kalan  mt lik 
kamulaştırma yapılması ve binaların yıkımı söz konusudur.  

Tamamı açık kutu kesit olarak uygulanacak olan dere ıslah projesinde dere kesitleri kuzeye doğru 
daralmaktadır. E-  g“neyinde kesitler   metre genişlik ve ,5 metre derinlik, kuzeyinde  ise 11 

metre genişlik ve ,  metre derinlik ölç“lerinde uygulanacaktır.  

Yasal Dayanak: 26.02.2007 onay  tarihli / .  ve / .  ölçekli İmar Planlarında Yeşil Alan Park  
d“zenlemesini içeren Plan tadilatı ile   Sayılı Belediye Kanunlarına dayanarak Dere )slah Kararı 
alınmış ve proje alanındaki arazi elde etme faaliyetleri  Kamulaştırma Kanunu No. , Ek 4650, 

 kapsamında y“r“t“lm“şt“r. 

Projede Gelinen Aşama: Proje kapsamında etkilenen m“lklerin bir böl“m“ için t“m yasal 
kamulaştırma işlemleri tamamlanmış, bir kısmı için s“reç devam etmektedir. Ancak yıkım işlemi 
başlamamıştır. 5n“m“zdeki s“reçte ıslaha ilişkin yapılacak inşaat faaliyetleri öncesinde bu 
yapıların yıkımları tamamlanacaktır. 

Proje Geliştirme Yaklaşımı: İstanbul B“y“kşehir Belediyesi İBB , Projeden Etkilenen İnsanların 
PEİ  projeden olumsuz şekilde etkilenmelerini azaltmak “zere plana dayalı Minimum Yer 

Değiştirme Stratejisi  izlemiştir.  

Raporun Amacı: PEİ lerden özellikle yoksul insanların sosyal ve ekonomik profili ve ve projeden 
etkilenme durumları D“nya Bankası yeniden yerleşim kriterleri çerçevesinde ortaya konulmaktadır.  
Böylelikle, elde edilen sosyal ve ekonomik veriler, Yeniden Yerleşim Eylem Planı YYEP de göz 
ön“ne alınması gereken önemli  konuları içerecektir.  

Rapor (azırlama Yöntemi ve Temel Zorluklar: Rapor hazırlanırken “ç temel çalışma yapılmıştır.  

Birinci çalışma, PEİ lerle y“zy“ze yapılan anket gör“şmeleri , İBB tarafından, D“nya Bankasının  
temel yaklaşımı olan; 

‐ Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi 
‐ Danışma ve Bilgilendirme 

‐ Gelir Restorasyonu 

‐ Kayıpların Tazmin Edilmesi 
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dikkate alınarak ve D“nya Bankası tarafından İş Tanımında sunulan anket soruları ile uluslararası 
Yeniden Yerleşim Eylem Planı rapor örneklerinde yer alan anket sorularının sentezinden oluşan 
anket formları, projeden etkilenen insanlar ile y“z-y“ze yapılan gör“şmelerde kullanılmıştır.  

İkinci çalışma ise projenin yasal ve idari  s“recinin araştırılmasıdır. Raporda, zorunlu yeniden 
yerleşim ile ilgili hem genel hem de projeye özg“ kararlar ve s“reçler yer almaktadır. Ayrıca, DB 
yeniden yerleşim kriterleri ile T“rk mevzuatı karşılaştırılması da çalışmanın önemli bir böl“m“n“ 
oluşturmaktadır. 

Son olarak raporda afet zararlarının azaltılması kapsamında can ve mal g“venliğinin sağlanmasına 
yönelik özellikle kapsamlı yer değiştirme  gerektiren deprem ve sel riski odaklı projelerde YYEP 
hazırlanması için; 

- )FC nin Yeniden Yerleşim Eylem Planı (azırlanması için El Kitabı Kılavuzu 

- DB OP 4.12 Kriterleri 

- Uluslararası YYEP 5rnek Projeleri  
- T“rkiye Baraj ve (ES YYEP 5rnekleri 
- TOKİ ve İBB  Kentsel Dön“ş“m Projeleri 
- Kentsel Strateji Uzlaşma Yönetimi  

 

çalışmaları ve politikaları araştırılmış ve buna göre bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Raporun Kapsamı:  ana böl“mden oluşan rapor hazırlanırken Proje  ve Plan  ana kavramları 
dikkate alınmıştır. Amaç, projenin DB  temel ilkeleri çerçevesinde uygulanabilmesi ve YYEP nin 
temel bileşenlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için karşılaştırma yapmak ve öneri 
geliştirmektir. 

A- Birinci böl“mde İstanbul un gelecek stratejileri ve temel fırsatları ele alınmış, başta 
deprem ve sel riskinin minimize edilmesine yönelik dön“ş“m ve gelişim yaklaşımlarının 
genel çerçevesi çizilmiştir. 

B- İkinci böl“mde, proje alanı tanımı yapılmış, projeden etkilenenlere ilişkin envanter 
çıkarılmış ve proje bileşenleri ortaya konulmuştur.  

C- Üç“nc“ böl“mde ise DB nın YYEP rehberi dikkate alınarak; 

1. Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi, 
2. Sosyo-Ekonomik Yapı 
3. Yasal Çerçeve 

4. Yeni Yerleşim Alanları 
5. Gelir İyileştirme 

6. Kurumsal D“zenlemeler 

7. İş Programı 
8. Katılım ve Danışma 

9. Mağduriyet Tazmini 
10. İzleme ve Değerlendirme 

11. Maliyetler ve B“tçe 
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temel bileşen başlıklarında mevcut durum detaylı olarak karşılaştırılmış ve öneriler 
sunulmuştur. 

Karşılaştırma ve öneriler yapılırken; 

-T“rkiye deki yeniden yerleşim ve kamulaştırma faaliyetlerine ilişkin yasal ve 
kurumsal yapı incelenmiş, öncelikle SD)P için uygulanan ve kamulaştırma yasasınca 
ortaya koyulan s“reçler tanımlanmıştır.  
-PEİ lerin sosyal ve ekonomik etki değerlemeleri yapılmıştır. Projenin PEİ ler 
“zerindeki etkileri, y“z y“ze yapılan anket gör“şmeleri yoluyla değerlendirilmiştir. 
Bu değerlendirmeleri yaparken, D“nya Bankası nın zorunlu yeniden yerleşim temel 
ilkeleri göz ön“nde bulundurulmuştur. 

 

D- Son böl“mde ise kapsamlı YYEP hazırlanması için;  
 

- Yeniden Yerleşim 

- Katılım 

- Gelir İyileştirme 

- Kayıpların Tazmini 
 

 temel bileşeni dikkate alınarak genel öneriler geliştirilmiştir. 

Bu rapor, İstanbul un deprem ve sel riski başta olmak “zere afet risklerinin minimize edilmesi için 

yapılacak kapsamlı kentsel dön“ş“m  projelerinin ve yer değiştirme  temel stratejilerinin 

uygulanması için ortaya çıkacak olan zorunlu yer değiştirme stratejilerinin geliştirilmesi için önemli 
bir adım olacaktır.  

Bu nedenle, kapsamlı bir YYEP hazırlanması için ulusal, kentsel ve yerel ölçekte kurumsal ve yasal 
d“zenlemeler ile karşılıklı sorumluluklar ve işbirliği ortamlarına gereksinim olacaktır.  

Temel amaç ise  yeni projelerde; her bir kurumun temel stratejileri ile başta DB olmak “zere diğer 
finans kuruluşlarının politikalarının ve proje temel bileşenlerinin; yasalar ve finansman olanakları 
elverdiği ölç“de gerçekleşmesini sağlamak “zere bir YYEP rehberinin ortaya konulması olmalıdır. 

 

Kentsel Strateji,  

Aralık  

 

 

 

 

 

 



ISLAH PROJESİ
SİLİVRİ BOĞLUCA DERESİ

YÖNETİCİ ÖZETİ
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Y5NETİCİ 5ZETİ 
 

Silivri-Boğluca Deresi )slah Projesi SD)P , İstanbul un Silivri ilçesinde  yılında yaşanan b“y“k 
sel felaketinin ardından İstanbul B“y“kşehir Belediyesi tarafından başlatılmıştır. 

Bu rapor, Proje ve Plan olmak “zere iki ana böl“mden oluşmaktadır.  

A-Proje; Proje Boğluca Deresi nin Marmara Denizi ile birleştiği kısımdan başlayarak, E-5 otoyoluna 

kadar uzanan  metre uzunluğundaki dereyi kapsamaktadır. 

B-Plan ise DB ilkeleri çerçevesinde ele alınan Yeniden Yerleşim Eylem Planını kapsamaktadır. 

A. PROJE ALAN); SİLİVRİ BOĞLUCA DERESİ 

Dere Islah Projesi; Ergene Su (avzası içinde yer alan toplam  km. uzunluğundaki Boğluca 
Karılar  Deresi nin  km. lik kısmı için uygulanmaktadır. Ancak E- in kuzeyindeki kısımda 

kamulaştırma söz konusu değildir. Kuzey kısımlarda derenin kendi genişliği ıslah için yeterli 
olduğundan ve hazineye ait m“lkler olduğundan dolayı kamulaştırma ihtiyacı oluşmamıştır. Ancak, 
E-5 otoyolunun g“neyinde,  Piri Mehmet Paşa Mahallesi sınırları içinde kalan,  metre mesafe 
kısımda kamulaştırma ve binaların yıkımı söz konusudur.  

Bu mesafe içerisinde derenin doğu ve batı kenarlarında yer alan  parselde  bina yıkımdan 
etkilenmektedir. Konut ve zemin altı ticaret kullanımlarından oluşan  bu binalarda  konut ve  
d“kkan birimi  işletme  bulunmaktadır. 

PROJE GEREKÇESİ 

 yılı Eyl“l ayında  Marmara Bölgesi'ni etkileyen sağanak yağışın neden olduğu su taşkınları, 
özellikle Silivri, Çatalca ve İkitelli ilçelerinde b“y“k çapta can ve mal kayıplarına neden olmuştur. 
Sel felaketinde  kişi hayatını kaybetmiş, toplam  bin dekar tarım alanı ile  ev zarar görm“ş, 

 ev yıkılmıştır. Silivri'de , Selimpaşa'da yaklaşık  evin ve otomobilin zarar görmesinin yanı 
sıra birçok okul, sağlık ocağı ve hastane su altında kalmıştır. İkitelli de ise Basın Ekspres Yolu 
“zerindeki T)R garajı ve iş yerlerinde taşkınlar meydana gelmiştir. 

Silivri kent merkezinde E-  ile Marmara Denizi arasında kalan Boğluca Deresi nin  taşması 
sonucunda bölgedeki binalar b“y“k hasar görm“şt“r. Yaklaşık  metre y“ksekliğine ulaşan sel 
suyu, özellikle zemin katlarda ticari faaliyette bulunan d“kkanları etkilemiştir.  

PROJE BİLEŞENLERİ 
İBB tarafından geliştirilen projenin  temel bileşeni bulunmaktadır. 

1. Planlama 

2. Yasal S“reç Kamulaştırma/Uzlaşma  

3. Sosyo-Ekonomik Durum 

4. Tasfiye/Yıkım 

5. Dere )slah Projesi Uygulaması  

http://tr.wikipedia.org/wiki/tr:Marmara_B%C3%B6lgesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/tr:Su_ta%C5%9Fk%C4%B1n%C4%B1
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PLANLAMA BİLEŞENİ 

Silivri İlçesine bağlı Piri Mehmet Paşa Mahallesi içinde yer alan, Silivri Boğluca Deresi )slahı ilk 
olarak, 26.02.2007 onay  tarihli / .  ve / .  ölçekli İmar Planları nda Yeşil Alan Park  
d“zenlemesini içeren plan tadilatı ile  g“ndeme gelmiştir. Planda yeşil alan olarak tasarlanan 
alanlarda yaşayanlar PEİ ler kategorisinde yer almaktadır. 

YASAL SÜREÇ BİLEŞENİ KAMULAŞT)RMA/UZLAŞMA  

Plan kararına dayanılarak, derenin her iki tarafında kalan parseller ve “zerindeki varlıkların,  5.393 

Sayılı Belediye Kanunun . Maddesinin b  bendine dayanarak kamulaştırılması kararı alınmıştır.  

İSKİ tarafından  yılının ilk yarısında, dere ıslahı için gereken ön analiz çalışmaları yağış 
hesapları vb.  yapılarak, dere g“zergahı ve kesitleri belirlenmiştir. Daha sonra Boğluca Deresi )slah 
Projesi, projenin yatırımcı m“d“rl“ğ“ pozisyonundaki İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“ tarafından 
hazırlanmıştır. 

Bug“ne kadar, toplam  hissenin b“y“k bir kısmı % ,  için bedel konusunda uzlaşma 
sağlanmıştır. Bunlardan bir kısmının % .  m“lkiyetinin belediyeye tescili işlemleri tamamlanmış, 
bir kısmı ise % .  tescil işlemleri hen“z bitmemiştir. Uzlaşma gör“şmesine davet edilmek “zere 
tebligat gönderilenlerin oranı ise % . t“r. Uzlaşma gör“şmeleri sırasında anlaşma sağlanamayan 
ve mahkemeye konu hisselerin oranı ise % . dir. 

Proje alanı içerisinde gecekondu bulunmaması nedeniyle ,  özel m“lkiyetin kamulaştırma işlemleri, 
yalnızca  İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ tarafından,  Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 
yapılmaktadır. Proje kapsamındaki toplam kamulaştırma maliyeti yaklaşık .o milyon $ dır. 

PEİ LERİN SOSYO-EKONOMİK YAP)S) BİLEŞENİ 

Proje alanında yaşayan ve ticari faaliyette bulunanlarla anket çalışmaları yapılarak PEİ ların sosyo-

ekonomik profili çıkarılmıştır. Projeden etkilenen insanları iki şekilde sınıflandırılabilir. 

). M“lkiyete Göre: 
  i. M“lk Sahipleri 

ii.Kiracılar  
 

)). Fiziksel Yapının Kullanımına Göre: 
  i. Konutlarda Yaşayanlar 

  ii. İşletmelerde Çalışan ve İşyeri Sahipleri 
 

Projeden etkilenen toplam  konut birimi ve  işletme bulunmaktadır. Sosyal-ekonomik 

anketlere göre hane halkı b“y“kl“ğ“ , işletme b“y“kl“ğ“ ise  olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 
kiracılık oranı konutlarda % , işletmelerde ise %  olarak tespit edilmiştir. Bu veriler çerçevesinde 
konutlarda yaşayan tahmini n“fus , işletmelerde çalışan n“fus ise  olmak “zere toplam 700 

civarında kişinin projeden etkilendiği ortaya çıkmaktadır. 
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TASFİYE/Y)K)M BİLEŞENİ 

Derenin doğu ve batı kenarlarında yer alan  parselde  bina yıkımdan etkilenmektedir. Konut 
ve zemin altı ticaret kullanımlarından oluşan  bu binalarda  konut ve  d“kkan birimi  
işletme  bulunmaktadır. Ayrıca, “zerinde yapı olmayan  parsel yer almaktadır. Yıkımdan etkilenen 
binalarda, 148 konutta tahmini toplam  kişi ve  işletmede  çalışan olmak “zere toplam 

 kişi projeden yer değiştirme şeklinde etkilenmektedir. 

)SLA( PROJESİ UYGULAMA BİLEŞENİ 

)slah projesi İSKİ tarafından belirlenen G“zergah Planı  ve Dere Kesitleri  dikkate alınarak 
uygulanacaktır. Yaklaşık  km uzunluğundaki derenin .  metrelik böl“m“nde uygulama 

yapılacaktır. Ancak, kamulaştırma yalnızca E-  otoyolunun g“neyindeki  m lik böl“m“nde söz 
konusudur. 

B-YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLAN) 

İkinci böl“mde DB  kriterleri çerçevesinde; 

1. Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi 
2. Sosyo-Ekonomik Yapı 
3. Yasal Çerçeve 

4. Yeni Yerleşim Alanları 
5. Gelir İyileştirme 

6. Kurumsal D“zenlemeler 

7. İş Programı 
8. Katılım ve Danışma 

9. Mağduriyet Tazmini 
10. İzleme ve Değerlendirme 

11. Maliyetler ve B“tçe 

temel bileşen başlıklarında mevcut durum detaylı olarak karşılaştırılmış ve öneriler sunulmuştur. 

1. YENİDEN YERLEŞİMİN MİNİMİZE EDİLMESİ 

MEVCUT MEKANİZMA 

Proje, 15 km. uzunluğundaki Boğluca Deresi nin  km lik kısmı içinde uygulanmaktadıır. Ancak, 
kamulaştırma yalnızca E  ile Marmara denizi arasındaki   mt. uzunluğundaki böl“m“nde 
uygulanmaktadır. E  otoyolu ve kuzeyi böl“m“ kamulaştırma kapsamına alınmayarak PEİ ler ve 

varlıkların minimize edilme stratejisi İBB tarafından benimsenmiştir. 

Yer değiştirmenin minimize edilmesi için ayrıca, dere kenarındaki ilk sıra içindeki yapılar proje etki 

kapsamına alınmış, ikinci sırada bulunan adaların kamulaştırmadan etkilenmemesi sağlanmıştır.  
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5NERİLEN SENARYO 

Proje alanının konumu ve  temel sorun dikkate alınarak İBB ve Silivri Belediyesi ortaklığı ile 
bug“nk“ çöz“m“n dışında kapsamlı yerinde yenileme  yani bir  kentsel dön“ş“m projesi 
senaryosu da g“ndeme getirilmelidir. Kentsel dön“ş“m senaryosuna göre proje alanı daha 
genişletilerek yeni bir plan çerçevesinde yine proje alanı yeşil alan olarak ele alınabilir, ancak yakın 
çevresinde karma kullanımlı bir proje geliştirilmelidir. 

Böylelikle PEİ ler, yerinde yenileme  stratejisi çerçevesinde aynı mahallede yaşama ve çalışma 
olanağına sahip olabileceklerdir. 

5nerilen Proje: Boğluca Yerinde Mahalle Yenileme Projesi 

5nerilen Yöntem: İmar (akları Transferi ve İmar (akları Toplulaştırması 

Tasarım İlkesi: Yaşama ve Çalışma Birlikteliği 

2. SOSYO-EKONOMİK YAP) 

Projenin t“m etki kategorilerinin ve PEİ lerin tanımlanması amacıyla y“z y“ze anket gör“şmeleri, 
sayım ve envanter çalışmaları yapılmıştır. 

Gör“şmeler esnasında PEİ lere D“nya Bankası kriterleri çerçevesinde YYEP hazırlanmasına yönelik 
ekteki anket formlarındaki birtakım soruların sorulacağı ve yanıtların ise plan kapsamında 
değerlendirileceği belirtilmiştir. 

İBB tarafından, D“nya Bankası nın  temel yaklaşımı olan; 
‐ Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi 

‐ Danışma ve Bilgilendirme 

‐ Gelir Restorasyonu 

‐ Kayıpların Tazmin Edilmesi 

dikkate alınarak ve D“nya Bankası tarafından İş Tanımında sunulan anket soruları ile uluslararası 
Yeniden Yerleşim Eylem Planı rapor örneklerinde yer alan anket sorularının sentezinden oluşan 
anket formları, projeden etkilenen insanlar ile y“z-y“ze yapılan gör“şmelerde doldurulmuştur. 

PROJEDEN ETKİLENEN FİZİKSEL VARL)KLAR VE MÜLKİYET 

Fiziksel Varlıklar 

Kamulaştırma, Silivri kent merkezinde, Marmara Denizi ile E-  otoyolu arasındaki  metre içinde, 
Boğluca Deresi nin  doğu ve batı kenarındaki  yapıları kapsamaktadır.  
 

Bu alanda toplam  parsel ve  bina bulunmaktadır. Binalar konut ve zemin altı ticaret 
kullanımlarından oluşmaktadır. Ayrıca, “zerinde yapı olmayan  parsel yer almaktadır. Bu 
parsellerden si Silivri Belediyesi ne aittir.  
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M“lkiyet  

Toplam  hisse ve  hissedarın bulunduğu alanda hisselerin tamamına yakını şahıs 
m“lkiyetindedir % . . Şahıs m“lkiyetinin yanı sıra şirket, dernek, oda ve kamu m“lkiyetinde 

bulunan hisselerin toplam oranı % . dır. Kamu m“lkiyetinin oranı % dir. 

Projeden Etkilenen İnsanlar 

PEİ leri ; 

). M“lkiyete Göre: 
  i. M“lk Sahipleri 

ii. Kiracılar  
 

)). Kullanımına Göre: 
 i. Konutlarda Yaşayanlar 

 ii. İşletmelerde Çalışan ve İşyeri Sahipleri 

 

olmak “zere  alt gruba ayırmak m“mk“nd“r. 
 

Projeden etkilenen toplam  konut birimi ve  işletme bulunmaktadır. Sosyal-ekonomik 

anketlere göre hane halkı b“y“kl“ğ“ , işletmede çalışan sayısı ise  olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 
kiracılık oranı konutlarda % , işletmelerde ise %  olarak tespit edilmiştir. 
 

 Bu veriler çerçevesinde konutlarda yaşayan tahmini n“fus , işletmelerde çalışan n“fus ise  
olmak “zere toplam 700 civarında kişinin projeden etkilendiği ortaya çıkmaktadır. Bug“n konut ve 

d“kkanların da yarısı boş durumdadır. Ancak bunun gerekçesi yalnızca dere ıslah projesi değildir. 
Selden sonra özellikle d“kkanların bir kısmının faaliyetine devam etmediği alanda yapılan 
gör“şmelerde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kamulaştırmadan etkilenen toplam çalışan n“fusun 

den daha d“ş“k olduğu tahmin edilebilir. 

 

Projeden Etkilenen İnsanların Sosyal-Ekonomik Profili 

08-  Aralık  tarihleri arasında “ç g“n boyunca alanda ikamet etmeye veya işletme faaliyetini 
devam ettiren m“lk sahibi ve kiracılar ile -  Aralık  tarihlerinde ise taşınmış olan m“lk 
sahipleri ile anket gör“şmeleri yapılmıştır. 

Gör“şmeler konutlar  ve işletmeler  olmak “zere iki şekilde gerçekleştirilmiştir.  Konutlar ve 
işletmeler için ayrı ayrı hazırlanan anket formları her bir hane ve işletme için doldurulmuştur.   
Konut anket gör“şmeleri, alanda ikamet etmeye devam eden toplam  haneden i ile taşınmış 

 haneden ise i ile gerçekleştirilmiştir.  

Konutlarda yaşamaya devam ettikleri halde, bir kısmı evde bulunmadığından, bir kısmı ise 
gör“şme yapmak istemediklerinden dolayı, gör“şme gerçekleştirilemeyenler olmuştur.  İşletme 
anketleri ise alanda halen faal olan  işletmeden ise si ile, taşınmış olan  işletmeden “ ile 
gerçekleştirilmiştir. 
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Konut Anketleri – Sosyal Yapı 
Projeden Etkilenen İnsanların PEİ  özellikle yoksul insanların sosyal ve ekonomik profilini ortaya 
koymak ve bu kesimin zararlarını D“nya Bankası yeniden yerleşim ilkeleri çerçevesinde tazmin 
etmek için önlemler alınması projenin en önemli bileşenini oluşturmaktadır. Sosyal ve ekonomik 
profil araştırması sonucu ortaya konulacak olan veriler, Yeniden Yerleşim Eylem Planında göz 
ön“ne alınması gereken kilit konuları içermektedir.  
 

İBB tarafından, D“nya Bankasının  temel yaklaşımı olan; 
 

1. Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi 
2. Danışma ve Bilgilendirme 

3. Gelir Restorasyonu 

4. Kayıpların Tazmin Edilmesi 
 

dikkate alınarak ve D“nya Bankası tarafından verilen İş Tanımı nda sunulan anket soruları ile 
uluslararası Yeniden Yerleşim Eylem Planı rapor örneklerinde yer alan anket sorularının 
sentezinden oluşan anket formları, projeden etkilenen insanlar ile y“z y“ze yapılan gör“şmelerde 
doldurulmuştur  
 

Alandan yaşamaya devam eden  alanda yaşayanların yaklaşık % ı ile  ve taşınmış olan  hane 
anket gör“şmesi yapılmış ve sosyal-ekonomik profil ortaya konulmuştur. Bu çalışma sonucuna 
göre 60 hanede toplam 181 kişi yaşamaktadır.  

Demografik yapı içinde kadın ve erkek sayısı birbirine yakın olmakla birlikte, erkeklerin oranı biraz 
daha fazladır. Toplam n“fusun  % u kadın, % i erkektir.  

(ane b“y“kl“ğ“ ise .  kişi olarak ortaya çıkmaktadır. TÜİK  yılı verilerine göre hanehalkı 
b“y“kl“ğ“ T“rkiye genelinde . , İstanbul için ise . tir. İstanbul da hane halkı b“y“kl“ğ“ ilçe 
merkezleri için . , kırsal yerleşmeler için ise . dır. Proje alanındaki hane halkı b“y“kl“ğ“ 
İstanbul ilçe merkezlerine göre d“ş“kt“r.  

PEİ ler arasında  yaş “zerindeki kişilerin çalışma durumları analiz edilmiştir. Bu kategori içinde 
n“fusun yaklaşık yarısı % sı  çalışan kişilerden oluşmaktadır. İkinci en b“y“k grubu ev hanımları 
oluşturmaktadır % . Üç“nc“ sırada ise emekliler % .  yer almaktadır. İşsizlik oranı ise % . dir.  

PEİ lerin eğitim d“zeyleri çalışılan işlere de yansımaktadır. Çalışanların en fazla yer aldığı iş alanı,  
hizmet sektör“ içinde ilkokul veya lise mezuniyeti gerektiren mesleklerdir. Bu kategori içerisinde 

kasiyer, garson, g“venlik görevlisi vb. meslekler yer almaktadır. İkinci sırada kendi işletmesi 
olanlar,  “ç“nc“ sırada ise y“ksek eğitim seviyesi gerektirmese de belli yetenekleri ve özel eğitim 
s“recini gerektiren zanatkarlık işleri yer almaktadır. Bu meslekler arasında ise elektirikçilik, 
marangozluk, kuaförl“k, boyacılık, aşçılık vb. meslekler yer almaktadır. Dörd“nc“ sırada serbest 
çalıştıklarını ifade edenler bulunmaktadır. Üniversite eğitimi gerektiren beyaz yakalı işlerde 
çalışanlar ise, % .  oran ile beşinci sırada yer almaktadır. Bu kategori içerisinde bankacı, öğretmen, 
avukat mesleklerinden kişiler tespit edilmiştir. Bu grupların yanısıra, kamu sektör“nde işçi veya 
memur olarak çalışan  kişi , imalat işinde çalışan  kişi , çiftçilik yapan  kişi  ve inşaat işinde 
çalışan  kişi  bulunmaktadır. 
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İşletme Anketleri-Ekonomik Yapı 

Boğluca Dere )slah Projesi Silivri kent merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle proje alanında yer 
alan binaların tamamının zemin katlarında ticaret birimleri bulunmaktadır. Bu işletmelerin tamamı 

 selinde zarar görd“ğ“nden dolayı bazıları faaliyetlerine devam etmemişlerdir. Selde 
d“kkanları  metre y“ksekliğinde su basmıştır. D“kkanlarda eşya bilgisayar, buzdolabı, tezgah  ve 
“r“nler kullanılamayacak şekilde hasar görm“şt“r. Selde zarar görenlere Kaymakamlık tarafından 

.  TL civarında yardım yapılmıştır.  
 

Alanda toplam  işletme bulunmaktadır. Ancak, bu işletmelerin u faaliyetine devam 
etmemektedir ve d“kkanlar kullanılmamaktadır. Diğer  işletmeden ise si ile gör“şme 
gerçekleştirilememiş, i ise gör“şme yapmak istememiştir. Sonuç olarak faal durumda olan  
işletmeden si yani % . sı ile gör“şme yapılmış ve ekonomik yapı ortaya konulmuştur. 

Gör“şme yapılan  işletmede toplam  kişinin çalıştığı tespit edilmiştir. İşletmelerin b“y“kl“kleri 
2-  kişinin çalıştığı k“ç“k ölçekli işletmelerdir. 

İşletmelerin yarısından fazlası % ı  kiracıdır. M“lk sahibi konumundaki işletmelerin oranı ise 
% dır. Alanda ayrıca kl“p, dernek Silivri Tanıtma Derneği , Esnaf Odası vb. t“zel kişiliğe ait  
işletme tespit edilmiştir.   

Alandaki işletmeler faaliyet t“rleri bakımından incelendiğinde bir kent merkezindeki faaliyetlerden 
ziyade arka sokaklarındaki faaliyetler ve mahalle merkezi faaliyetleri gözlemlenmektedir. Proje 

alanının bir kısmının eski sanayi alanı olması nedeniyle, ağırlıklı olarak araba bakım, tamiri, yıkama, 
su ve elektrik malzemeleri satışı faaliyetler yer almaktadır. Bunun yanı sıra lokanta, birahane vb. 
faaliyetler de yer almaktadır.   

 

3. YASAL ÇERÇEVE 
Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi yasal dayanağı imar planıdır. Bununla ilgili yasal dayanak 1985 

Resmi Gazete yayım tarihli,  sayılı İmar Kanunu dur. T“rkiye de kamulaştırma/arazi elde etme 
ve yeniden yerleşim faaliyetleri Kamulaştırma ve İskan Kanununa göre y“r“t“lmektedir. 
Bu kapsamda yasal çerçeve aşağıdaki “ç temel kanunu kapsamaktadır. 

- İmar Kanunu  No. ,  

‐ Kamulaştırma Kanunu No. , ek ,  

‐ İskan Kanunu No. , , ek ,  

 

KURUMSAL SORUMLULUKLAR VE Y5NETİM YAP)S) 

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi nde  temel idari birim görev almıştır. 

İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“: İstanbul B“y“kşehir Belediyesi tarafından imar programları 
ve yıllık yatırım programlarında alınan kararlar doğrultusunda, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 
altında metropoliten ölçekte altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla plan ve yatırım 
programlarını hazırlar ve uygular. Bu kapsamda, M“d“rl“k dere ıslah projelerini uygulamaktan 
sorumlu birimdir. 
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İSKİ: İstanbul genelinde su ve kanalizasyon işlerinin y“r“t“lmesi ve  ilgili altyapı hizmetlerinin 
iyileştirilmesine ilişkin yatırımların yapılmasından sorumludur. İSKİ nin t“m görev ve sorumlulukları 
kendi kanunu ile tanımlanmıştır. İSKİ ıslah projelerinin uygulanması kapsamında ıslah projelerinin 
hazırlık aşamasında dere g“zergahı ve kesitleri gibi teknik araştırmaları yapmaktadır.   

İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“: İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ özel m“lkiyetteki taşınmazların 
kamulaştırma işlemlerini y“r“tmekten sorumludur. Buna göre, İBB Altyapı M“d“rl“ğ“ altyapı 
hizmetlerini iyileştirmek ve dere ıslahı yapmak amacıyla kamulaştırma yapmaya yönelik plan ve 
programını Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ ne iletir. Bu talep imar plan ve programlarına göre 
yapılmaktadır. İmar plan ve programında kamulaştırma ihtiyacına yönelik bir kararın olmaması 
halinde, kamulaştırma kararının kamu yararı adına alındığının onaylanması gerekmektedir. 
Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ arazi edinim, kamulaştırma faaliyetlerini y“r“tmekten ve taşınmazların 
bedel tespitlerini yapmak için kendi içinde kıymet takdir komisyonunu kurmaktan sorumludur. 
Taşınmazların bedelleri “zerinde hak sahipleriyle anlaşma halinde, bedelin ödenmesi için İBB B“tçe 
Daire Başkanlığı na talepte bulunur.  

DÜNYA BANKAS) ZORUNLU YENİDEN YERLEŞİM POLİTİKALAR) 
(O.P. 4.12) 

D“nya Bankasının OP .  Operasyonel Politikalar rehberi, yeniden yerleşim ve yeniden 
yerleşimden etkilenen insanların tazminleri ile ilgili temel prensipleri ortaya koymaktadır. Fiziksel 
olarak yer değiştiren insanların yaşam alanları, taşınmazları ve ekonomik kaynakları “zerinde 
muhtemel kayıpları olabileceğinden, geliştirme projelerinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 
D“nya Bankası politikaları, yer değiştirme faaliyetlerinin olabildiğince en aza indirgenmesini ve söz 
konusu kayıpların tazminine yönelik gerekli önlemlerin alınarak projeden etkilenen insanların 
yaşam standartlarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.  

D“nya Bankası politikalarının da önemle “zerinde durduğu gibi, gereken önlemler planlanmadığı 
ve uygulanmadığı takdirde, zorunlu yeniden yerleşim faaliyetlerinin yer değiştiren insanların göz 
ardı edilmesine ve proje alanındaki mevcut varlıklarının kayıplarından dolayı mağduriyet 
yaşamalarına sebep olabileceği ortadadır. Bu y“zden, D“nya Bankası zorunlu yeniden yerleşim 
konusunda aşağıda belirtilen temel prensipleri benimsemektedir. 

a. Zorunlu Yeniden Yerleşim, uygun olabilecek t“m alternatif proje tasarımlarını göz ön“ne 
alarak, m“mk“n olan yerlerde önlenmeli veya en aza indirgenmelidir. 

b. Yeniden Yerleşim kaçınılmaz ise, yeniden yerleşim faaliyetleri, s“rd“r“lebilir gelişme 
programları dahilinde, yeniden yerleşecek n“fusa yeterli olanakları sağlayacak şekilde 
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Yeniden yerleştirilen kişilerin yeni yerleşim alanındaki gelir 
elde etme kapasitelerinin ve “retim d“zeylerinin arttırılmasına veya en azından eski 
yerleşim yerindeki mevcut hallerine eşit olacak şekilde geçim kaynaklarını 
sağlayabilmelerine ilişkin yardımlarda bulunulmalıdır. 

c. Zorunlu yeniden yerleşimden etkilenen kişiler s“reç hakkında bilgilendirilmeli ve yeniden 

yerleşime yönelik planlama ve uygulama s“reçlerine dahil edilmelidirler. 
d. (assas grupların, özellikle kadınlar ve ortak taşınmazlardan yararlanan kişilerin toprağa, 

eve, yeterli altyapı imkanlarına sahip olabilmeleri ve kayıplarının tazmin edilmesine yönelik 
tedbirlerin alınmasına ayrıca önem verilmelidir. 
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D“nya Bankası Politikası, zorunlu yeniden yerleşimin önlenmesi m“mk“n olmayan durumlarda 
hazırlanması ve uygulanması gereken yeniden yerleşim planlarına ilişkin temel yaklaşımı ve 
planların içermesi gereken ana bileşenleri ortaya koymaktadır. Buna göre, Yeniden Yerleşim Planı 
fiziksel olarak yer değiştiren insanların yaşam standartlarını en az önceki durumlarıyla aynı olacak 
şekilde geliştirmelerini amaç edinmelidir. 5zellikle, tarıma bağlı olarak geçimlerini sağlamakta olan 
projeden etkilenen insanlar için yeniden yerleşim kapsamında mevcut faaliyetlerini devam 
ettirebilmeleri için toprak ve benzeri olanakların sağlanmasına öncelik verilmelidir.    

YENİDEN YERLEŞİM VE ARAZİ ELDE ETME KAPSAM)NDA TÜRKİYE 
MEVZUAT) VE DÜNYA BANKAS) MEVZUAT) ARAS)NDAKİ 
BOŞLUKLAR 

T“rkiye de uygulanmakta olan yeniden yerleşime ve kamulaştırmaya/arazi elde etmeye ilişkin yasal 
çerçeve D“nya Bankası nın politikaları ile bir çok noktada ört“şmemektedir. Kamulaştırma 
Kanununda  senesinde yapılan değişiklikler her ne kadar kamulaştırmadan etkilenen insanların 
kayıplarının daha etkin şekilde tazminine ve dava s“relerinin kısaltılmasına ilişkin h“k“mler getirse 
de, D“nya bankası zorunlu yeniden yerleşim politikalarının temel prensiplerini tam olarak 
karşılamayan ve proje özelinde geliştirilmesi gereken bir çok temel özellik bulunmaktadır.   

D“nya Bankası politikalarına göre, D“nya Bankası finansmanı ile gerçekleştirilecek bir proje 
kapsamında, projeden etkilenen insanların her t“rl“ taşınmaz, varlık ve gelir kaynaklarına 
erişimlerinde muhtemel kayıplarla sonuçlanacak olan zorunlu yeniden yerleşimin t“m 
sorumluluğu, proje finansmanını talep eden proje sahibinin sorumluluğu altındadır.  Buna göre, 
proje sahibi D“nya Bankası politikalarınca belirlenen Yeniden Yerleşim Eylem Planı gereklerini 
yapmak durumdadır. 

4. YENİ YERLEŞİM ALANLAR) 

PEİ ler kent merkezinde yaşama ve çalışmanın olumlu yönlerini s“rekli deneyimledikleri  için yaşam 
ve yeni çalışma alanlarını merkezin çok uzağına taşımak istememektedirler.  Kent merkezinde  
yeni bina yapımı için yeterli b“y“kl“kte arsa ya da proje olmaması PEİ ler için toplu bir yerleşim 
yaratma senaryosunu ortadan kaldırmaktadır. 

YENİ YERLEŞİM ALAN) İ(TİYAC)N) KARŞ)LAMAK İÇİN KULLAN)LAN 
MEVCUT MEKANİZMALAR VE SÜREÇ 

Alternatif Konut Tahsisi Seçeneği: İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ nden edinilen bilgiye göre, 
m“lk sahiplerine, uzlaşma gör“şmeleri esnasında, E-  otoyolunun kuzeyinde yer alan KİPTAŞ 
tarafından yapılan Silivri Yenimahalle konutları kamulaştırmaya alternatif olarak konut tahsisi için 
önerilmiştir.  
 

KİPTAŞ, İstanbul un konut sorununa çöz“m “retmek amacıyla İstanbul B“y“kşehir Belediyesi 
tarafından  yılında kurulmuş, özellikle ödenebilir konut geliştirme amaçlı faaliyet yapan bir 
şirkettir.   
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Ancak, yaşadığı çevreden uzaklaşmak istemediğinden m“lk sahipleri bu seçeneği tercih 
etmemiştir.  Genel bir talep oluşmaması “zerine Belediye KİPTAŞ ile bu konuda protokol yapma 
s“recine girmemiştir. 

YENİ YERLEŞİM ALAN) İ(TİYAC) KARŞ)LAMAK İÇİN YENİ 
YAKLAŞ)M;  YENİDEN YERLEŞİM STRATEJİ ÇERÇEVESİ 

Yeniden yerleşim s“reçleri ciddi ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara neden olmaktadır. 
Projeden etkilenenlerin eski yaşam alanlarından ayrılmaları, sosyal yapı ve komşuluk ilişkilerinin 
bozulması, geleneksel yaşamın yok olması, doğal çevrenin zarar görmesi, gelir kaynaklarının kaybı 
ve uygulamanın çok y“ksek maliyetli olması gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Yeni yerleşim 
alanındaki yapı ve yaşam standartlarının taşınmadan önceki alanda olduğundan daha y“ksek 
seviyede olması ve iş olanaklarına erişimin kolaylıkla sağlanması konularının önemi, yeniden 
yerleşim s“reçlerinin çok hassas olduğunun göstergesidir. 

Yeniden yerleşim projelerinde ortaya çıkabilecek sorunlar ve eşitsizlik  algısının minimuma 
indirilmesi için, yakın çevrenin koşulları, kapasitesi ve gelecek kurgusu da dikkate alınarak Yeniden 

Yerleşim Strateji Çerçevesi hazırlanmalıdır. 

Yeniden Yerleşim Strateji Çerçevesi, mekansal olarak taşınılması en uygun alanları tanımlarken; 
taşınma senaryoları, taşınma programı, etaplama ve b“tçeleme konularını da detaylı olarak 
açıklamalıdır.  

Oluşturulan senaryolara göre taşınma programları hazırlanmalı, taşınma aşamasında halka finansal 
destek ve krediler verilmelidir. Bununla beraber, stratejilerin uygulamaya geçmesi için, İmar 
(akları Transferi ve teşvikler gibi yenilikçi planlama araçları kullanılmalıdır. 

5. GELİR İYİLEŞTİRME 

ARAZİ ELDE ETME VE YENİDEN YERLEŞİM POLİTİKALAR) & 
TAZMİNLER  

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi kamulaştırma kapsamındaKİ m“lklerin % u özel m“lkiyettedir. 
Geri kalan %1 lik kısımda, yani kamu arazisi “zerinde ise gecekondu bulunmamaktadır. Bu nedenle 

arazi elde etme yalnızca özel m“lkler için söz konusudur. 

Proje kapsamına dahil olan m“lkler arsa ve “zerindeki binalardır. Binalar ise alt katta d“kkan ve “st 
katlardaki konutlardan oluşmaktadır. 

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi nde, özel m“lkiyetteki taşınmazların elde edilmesi için kullanılan 
temel yasal araç kamulaştırma dır. Bunun yanı sıra konut sahiplerine Uzlaşma Gör“şmeleri 
esnasında E- in kuzeyinde bulunan KİPTAŞ konutları alternatif olarak önerilmiş ancak, merkezde 

yaşama ve çalışma alışkanlığı ve avantajı nedeniyle m“lk sahipleri tarafından kabul edilmemiştir. 

5zel m“lklerin bedelleri belirlenirken arsa  ve yapı  bedeli ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 
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MAĞDURİYETİ 5NLEMEK İÇİN KULLAN)LAN MEKANİZMALAR 

İBB, m“lkleri kamulaştırılan konut ve d“kkan sahiplerinin ve kiracıların projeden olumsuz 

etkilenmelerini önlemek amacıyla aşağıdaki mekanizmaları kullanmıştır. 

1- Kamulaştırma Bedelinin Kısa S“rede 5denmesi: Anlaşma tarihinden itibaren yasal 
olarak en fazla  g“n içinde m“lk sahiplerine paraları tek seferde ödenmektedir. Böylece 
m“lk sahiplerinin yeni konut almak konusunda mağduriyet yaşamaları önlenmeye 
çalışılmaktadır. 

2- Kira Talep Etmeme: Belediye anlaşma sonucu kendi m“lk“ne geçen m“lklerde 
kiracıların veya m“lk sahiplerinin yıkıma kadar konutta oturmasına izin vermekte ve kira 
talep etmemektedir. 

3-Alternatif Konut Tahsisi Seçeneği: M“lk sahiplerine kamulaştırmaya alternatif olarak 
konut tahsisi için E-  otoyolunun hemen kuzeyinde yer alan KİPTAŞ konutları önerilmiştir. 
Ancak, m“lk sahiplerinin bu seçeneği tercih etmemeleri ve genel bir talep oluşmaması 
“zerine Belediye, KİPTAŞ ile bu konuda protokol yapma s“recine girmemiştir.  
 

4- Bedel: Konut veya d“kkan bedelleri belirlenirken geniş çaplı bir piyasa araştırması 
yapılmakta, kira veya işletme gelirleri kayıpları bedellere yansıtılmaktadır. Ayrıca, bedeller 
belirlenirken kaybedilen konuta eş değer konut alınabilmesi hususuna özen 
gösterilmektedir.  

PEİ LERİN GELİR KAYB) VE İŞSİZLİK  RİSKLERİN TAN)MLANMAS)  

PEİ lerin gelir kaybı ile ilgili taşıdığı potansiyel riskler aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

1- İşsizlik Riski: Kapatılan d“kkanlarda çalışanların işsiz kalması ve gelir d“zeylerinde 
d“şme riski bulunmaktadır. Alandaki toplam  işletmede, eskiden  çalışan olduğu 
tahmin edilmektedir. Bug“n d“kkanların yarısı boştur. Ancak, d“kkanların kapanma nedeni 
yalnızca kamulaştırma değil,  sel felaketidir. Selde en fazla d“kkanlar zarar görd“ğ“ için bir 
kısmı daha sonradan faaliyetine devam etmemiştir.  Mevcutta faal olan işletmelerde  
çalışan bulunmaktadır.  

2- Gelir Kaybı: D“kkan sahipleri, kamulaştırma bedeli ile yeni d“kkan açamamaları ya da  

kiralayamamaları nedeniyle  gelir kaybı riski ile karşı karşıyadır.  

3- Kiraya Çıkma Riski: Kira ödemeden oturan m“lk sahibi yakınları oğlu-kızı  
kamulaştırma bedelinin konut bedelini karşılaması durumunda kiraya çıkma riski 
bulunmaktadır.  

Ayrıca, yeni konut bedeli ile kamulaştırma bedeli arasındaki farkı kapatmaya g“c“ 
yetmemesi durumunda bazı m“lk sahiplerinin kiraya çıkma riski taşıyacağı tahmin 
edilmektedir. 
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GELİR İYİLEŞTİRME İÇİN KULLAN)LAN MEVCUT MEKANİZMALAR  

Proje kapsamında uygulanan tazminler ile m“lk sahiplerinin ekonomik yapılarında bir d“ş“şe 
neden olmaması için aşağıdaki mekanizmalar işletilmiştir. 
 

Kamulaştırma Bedeli: Kamulaştırma bedelleri belirlenirken m“lk sahiplerinin mağdur 
edilmemelerini sağlamak ilkesi ile hareket edildiği İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ tarafından 
ifade edilmiştir. Kamulaştırma bedelleri ile eşdeğerde ev alabilmeleri sağlanmaya çalışılmış, 
ev ve d“kkan bedelleri belirlenirken şerefiye uygulanmıştır. 
 

Anket gör“şmeleri sırasında, alandan taşınarak yeni konut satın alan m“lk sahiplerine yeni 
evlerinin kaç yıllık olduğu, fiyatı ve kamulaştırmadan aldıkları bedeller sorularak bir 

değerlendirme yapılmıştır. PEİ lerin konutları merkezi alanda olma avantajına sahiptir. 
Ancak, m“lk sahiplerinin  yaşadığı eski binalar -  yıllık ve çökme riski bulunan, deprem 
ve selde hasar görm“ş yapılardır. Buna karşılık aynı b“y“kl“kte yeni konutu, kamulaştırma 
bedellerine 25.000- .  TL civarında ekleme yaparak satın alabilmişlerdir. Bu durum,  
ödenen kamulaştırma bedellerin çok d“ş“k olmadığının bir göstergesi olarak kabul 
edilebilir. PEİ lerin kendilerinin de ifade ettikleri gibi yeni konut ile kamulaştırma bedeli 
arasındaki fark,  eski evin tadilatı için harcamaları gereken bir miktar olarak da ele alınabilir. 
 

Uzlaşmada Bedel Artırımı: PEİ lerle yapılan birebir gör“şmelerde Uzlaşma 
Komisyonundan pazarlıklarda kamulaştırma bedelinin artırıldığı b“y“k çoğunluk tarafından 
ifade edilmiştir.  
 

Kiracılardan Kira Almama: Belediye anlaşma sonucu kendi m“lk“ne geçen 
gayrimenkullerde kiracıların yıkıma kadar konutta oturmasına izin vermekte ve kira talep 
etmemektedir.  

6. KURUMSAL 5NERİLER 

Silivri Boğluca Deresi )slahı projesinin sahibi olan İBB ve Dere )slahı Projesi nin bileşenlerinin, ilgili 
idarelerce uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“ n“n 
görevidir. İBB , İstanbul Metropolitan ölçekte en “st d“zey idari birim olduğundan, metropolitan 
d“zeyde  farklı yerel idari birimler arasındaki koordinasyonu sağlama ve işi y“r“tme kapasitesine 
sahiptir.  

Ancak, Yeniden Yerleşim s“reci, D“nya Bankası O.P. .  standartları ile tam bir uyum içinde 
değildir. Bununla ilgili mevcut kurumsal eksiklikler ve koordinasyon ile ilgili değerlendirme ve 
öneriler sunulmuştur. 

YASAL VE KURUMSAL 5NERİLER  

Bu projenin uygulanmasında yasal dayanak teşkil eden gerek Kamulaştırma Kanunu, gerekse bu 
projede uygulanmayan ancak T“rkiye de genelde baraj ve hidroelektrik santrali kurma projelerinde 
uygulanan İskan Kanunu ve yönetmelikleri halkın katılımı, yoksul kesimlere yardım, PEİ lerin 
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etkilenme derecelerine göre tazmin şartlarının koyulması gibi konuları içeren YYEP nin alt 
bileşenlerini sunmamaktadır. Bu kapsamda, zorunlu yeniden yerleşim faaliyetlerinin, projeden 
etkilenecek n“fusun sosyal ve ekonomik durumlarındaki kayıplarının etkin bir şekilde tazmin 
edilmesi amacıyla, faaliyetlerin bir YYEP çerçevesinde hazırlanması ve uygulanması önem arz 
etmektedir. Bu açıdan aşağıda tanımlanan yasal ve kurumsal d“zenlemelerin yapılması yerinde 
olacaktır.   

YASAL DÜZENLEMELER 

 5neri olarak geliştirilmesi gereken yasal d“zenlemeler  grupta toplanabilir.  

1. İstanbul için Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Yeniden Yerleşim Strateji Planı nın 
(azırlanması İST-YYSP): İstanbul metropoliten alanı ölçeğinde, mevcut afet risklerinin 
deprem ve sel gibi  azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler ıslah çalışmaları, yıkıp yeniden 

yapım, kentsel dön“ş“m, boşaltma planları gibi  kapsamında yaşanması muhtemel yeniden 
yerleşim faaliyetlerini kapsayan öncelikli stratejileri belirleyen İST-YYSP i hazırlanmalıdır.  

 

İlçe ve proje bazında uygulama yapmak için de  için bir  Yeniden Yerleşim Eylem Planı YYEP   
hazırlanmalıdır. Uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu politikalar göz ön“nde 
bulundurularak, bu planın alt bileşenlerine ilişkin temel prensip ve ilkeler ortaya konulmalıdır.  
 

Bu plan, daha önceki böl“mlerde aktarıldığı gibi, afet zararlarının azaltılacağı proje alanlarının 
mevcut durumlarının tespiti, taşınmaz ve varlıkların kayıplarına ilişkin tazmin politikaları ve 
standartları, PE) lerin gelirlerini arttırmaya ve sosyal durumlarını geliştirmeye yönelik tedbirler, 

finansman kaynakları, proje uygulama s“reci, b“tçeleme, izleme ve değerlendirme 
faaliyetlerini kapsamalıdır.  
 

Yeniden Yerleşim Strateji Planı aynı zamanda, herhangi bir deprem ya da sel felaketi 
yaşandıktan sonra yeniden yerleşim çalışmalarının y“r“t“lmesine ilişkin temel prensipleri de 
ortaya koymalıdır. Dolayısıyla plan, birbirine koordineli olacak şekilde, hem afet öncesi hem de 
afet sonrası dönemleri kapsayacaktır.   
 

Ayrıca, İstanbul un başta deprem ve sel riski y“ksek ilçelerini kapsayan Yeniden Yerleşim Eylem 
Planları uygulamaya yönelik olarak detaylı şekilde hazırlanmalı, katılım ve uzlaşma yöntemleri 
belirlenmelidir. 

 

2. T“rk Mevzuatında kamulaştırma ve yeniden yerleşime ilişkin y“r“rl“kte bulunan kanun ve 
yönetmeliklerinin YYEP hazırlanmasına yönelik bir B“t“nleştirme Çalışması nın Yapılması: 
YYEP in b“t“n“n“ oluşturan alt faaliyet alanlarına ilişkin tanımların bazıları, T“rk Mevzuatında 
farklı yasalarda tanımlanmaktadır. Ancak, bu kanun maddeleri, gerek uygulamadan sorumlu 
kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği gerekse b“t“nc“l bir yeniden yerleşim yaklaşımının 
olmamasından dolayı birlikte değerlendirilememektedir. 
 

Kamulaştırma Kanunu arsa edinimi faaliyetlerini, İskan Kanunu yeniden yerleşim işlemlerini 
d“zenlemekte, bunun yanında Belediye Kanunu, B“y“kşehir Kanunu ve İmar Kanunu afet riski 
olan alanlara yönelik alınacak tedbirleri sunmaktadır. Benzer şekilde, YYEP in önemli bir 
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parçası olan katılım ve danışma faaliyetleri belediyelerle işbirliği halinde kentsel yenileme 
projelerinde uygulanmaktadır. Dolayısıyla YYEP altında y“r“t“lebilecek bir çok temel faaliyet 
farklı kanun ve yönetmeliklerle d“zenlenmiş bulunmaktadır. Nitekim DPT tarafından 
hazırlanan . Ulusal Kalkınma Planında - , b“y“k alt yapı projeleri ile eş zamanlı 
y“r“t“lmesi gereken yeniden yerleşim faaliyetlerinin ana proje ile birlikte planlanması ve 
uygulanmasını sağlayacak mevzuat oluşturulacaktır  ifadesi belirtildiğinden, önerilen bu 
b“t“nleştirme çalışmasının oluşturulması planlanan mevzuat çalışmalarına destek sağlayacağı 
ortadadır.  
 

Kamulaştırma ve İskan Kanunu dışında ilgili olabilecek t“m kanun ve yönetmelikler 
incelenmeli, yeniden yerleşim faaliyetlerinin alt bileşenlerine hizmet edebilecek h“k“mler bir 
araya getirilmelidir.  

 

3. Kamulaştırma Kanunu ve İskan Kanunu özelinde:  
 

 Yeniden yerleşimin kaçınılmaz olduğu projelerde, kamulaştırma işlemleri yeniden yerleşim 
faaliyetlerinin bir parçası olarak gör“lmeli ve dolayısıyla yasal anlamda bu  yasa birbiriyle 
ilişkili hale getirilmelidir.  

 T“rkiye de bulunan farklı m“lkiyet ya da kullanım tiplerine bağlı taşınmazların kamu veya 
özel m“lkiyet “zerindeki gecekondu, hisseli tapulu arazi gibi  bedel tespitine ilişkin 
maddeler eklenmelidir.  

 Taşınmaza ait kullanım hakkına sahip kiracı, ortak kullanıcı gibi tanımların yasada yapılması 
ve böylece her projeden etkilenen grubun kayıplarının tazmin edilmesine yönelik kuralların 
koyulması gerekmektedir.  

KURUMSAL DÜZENLEMELER VE YAP)LANMA 

İST-YYSP nin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik olarak bazı kurumsal yapılanmalar ve 
d“zenlemeler gerekmektedir. Bunlar merkezi, il, ilçe ve mahalle/köy d“zeyinde olmalıdır.  
 

Merkezi d“zeyde, Ulusal YYSP Rehberi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DPT ve Üniversiteler işbirliği 
ile hazırlanmalıdır.  
 

İstanbul il d“zeyinde, İBB ve Valilik işbirliğinde hazırlanacak İST-YYSP in uygulanmasında, ilçe 
belediyeleri ile koordinasyon ve ilçe belediyelerinin bu planı kendi alanlarına özel hazırlamaları 
önemlidir. İBB altında kurulacak olan İBB Proje Uygulama Birimi nin danışmanlığı ve gözetimi 
altında, belediyelerin sınırları içerisinde afet zararlarını azaltmaya ve afet sonrasına ilişkin yeniden 
yerleşim faaliyetlerinin kapsamı bu planlarla ilçe d“zeyinde belirlenmiş olacaktır. 
 

İlçe d“zeyinde ise, YYEP planları, ilçe belediyeleri tarafından kurulacak olan Yeniden Yerleşim 
Koordinasyon Birimi  tarafından yönetilecektir. Proje alanına özel mahalle veya köy d“zeyinde 
kurulacak Proje Bilgilendirme Ofisi  ile devamlı irtibat halinde olacak, kendi altında kuracağı alt 
komitelerle faaliyetleri y“r“tecektir tazmin etme komitesi, gelir kaynaklarını arttırma komitesi, 
altyapı geliştirme komitesi, şikayet giderme komitesi .   
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Proje Bilgilendirme Ofisi, PEİ lerin YYEP in hazırlık ve uygulama s“reçleri hakkında 
bilgilendirmelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda, katılım ve danışma faaliyetlerinde 
görevlendirilecek danışman ve uzmanlarla, halk toplantılarını, gör“şmeleri, anket çalışmalarını 
katılımcılık ilkesini göz ön“nde bulundurarak y“r“tecektir. Bunu yaparken, mahalle d“zeyinde, 
yerel STK temsilcilerinden ve toplum liderlerinden oluşan (alk Yeniden Yerleşim Komitesi  ile 

s“rekli çalışacaktır. Bu komite, proje alanındaki kişilere daha yakın olduğundan, bilgilendirme 
faaliyetlerinin başarısı ve yapılan uygulamaların uygulama planına göre yapılıp yapılmadığının 
takibi, PEİ lerin mağduriyetlerinin tespit edilmesine yönelik proje bilgilendirme ofisine ve 
danışmanlarına bilgi sağlayacaktır. Proje Bilgilendirme Ofisi yeniden yerleşim uygulamalarında 
ortaya çıkan olumsuzlukların önlenmesi için Yeniden Yerleşim Koordinasyon Birimi  ile ve 

gerektiğinde İBB Proje Uygulama Birimi  birlikte çalışacaktır. YYEP in uygulanması öncesi ve 
sonrasında izlenmesi ve değerlendirmesi için Yeniden Yerleşim Koordinasyon Birimi  
koordinasyonu altında uzmanlar görevlendirilecektir (böylelikle, izleme uzmanı proje bilgilendirme 
ofisinin de işlemlerini ve faaliyetlerini izleyebilecek konumda olacaktır . 

YENİLİKÇİ YAKLAŞ)M 5NERİLERİ  

KDP lerinin gerçekleştirilmesi için ele alınması gereken önemli konu; arazi kullanım kararları ile 
imar haklarının kullanımını yeniden ele alan yöntemlerin geliştirilmesidir. Bu yöntemlerden birincisi 

İmar (aklarının Toplulaştırılması İ(T , ikincisi ise İmar (aklarının Transferi İ(Tr  dir. 

(er iki yöntem, klasik imar planlama yaklaşımının dışında, Arazi ve Proje Geliştirme  mantığı içinde, 
özelikle mahalle ölçeğindeki yapı stokunun yeniden değerlendirilmesinde ve yeniden yerleşimin 
minimize edilmesinde kullanılabilir. 

İmar (aklarının Toplulaştırılması Yöntemi İ(T  

Yöntem kısaca, parsel bazında, klasik anlamda var olan imar haklarının, proje bazında biraraya 
getirilerek, toplulaştırılması ve yaratılan değerin kamu ve özel sektör işbirliği çerçevesinde 
paylaşılmasıdır. 

Böyle bir yapı içinde, bireysel “retim yerine proje bazında, “retim ile talep ve arz ilişkisinin piyasa 
koşulları içinde oluşmasının yanı sıra, proje amaç ve ilkeleri doğrultusunda arsa sahibi, yatırımcı ve 
kullanıcıları belirlenmiş bir proje senaryosu ortaya konulmaktadır. 

Senaryo gerçekleştiğinde ise fiziksel olarak, kentsel standardı y“ksek proje ve çevreler 
yaratılmakta, ekonomik olarak ise fizibilitesi yapılmış, kaynak bulma yöntemleri daha önce 
belirlenmiş bir yapı ortaya çıkmaktadır. 

Söz konusu model, “lkemizde ilk kez, kapsamlı olarak, Portakal Çiçeği ve Dikmen Vadisi Kentsel 

Dön“ş“m Projelerinde başarıyla uygulanmıştır. Avrupa “lkelerinde de çok yaygın ve başarılı bir 
biçimde uygulanan bu t“r modellerin diğer kentlerimizde de yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
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İmar (akları Transferi Yöntemi İ(Tr) 

İ(Tr. yönteminin amacı, dön“ş“m“ ve korunması gerekli alanlarda, var olan imar hakkı veya imar 
baskısı altında oluşabilecek, potansiyel imar haklarının, bir başka projeye transferini veya bu 
hakkın menkul kıymet hakkına dön“ş“m“n“n sağlanmasıdır.  

Söz konusu model, “lkemizde uygulanmamasına rağmen, birçok “lkede başarılı bir biçimde 
uygulanmaktadır. 5zellikle, Amerika da ve Avrupa nın birçok “lkesinde uygulanan modelin amacı, 
kent içinde ve çevresinde özellikle tarım ve yeşil kullanımında olan alanları korumaktır. Sistem, 
arsa sahibinin kendi isteği ile m“lkiyet “zerinde var olması gereken, imar hakkını kullanmayıp, bu 
hakkı, yerel yönetim işbirliği ile serbest piyasa koşullarında, bir başka projede kullanılmak “zere 
likite çevirmesi “zerine kurulmuştur. 

Modelde, arsanın yerine imar haklarının alım ve satımı sözkonusudur. D“nyada iki yöntem 
kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı, arsasını korumak isteyen arsa sahibinin, başka bir 
proje kapsamında, yatırımcının, yoğunluk artış talebini karşılamak “zere imar hakkını piyasa 

koşullarında yatırımcıya satmasıdır. 

7. İŞ PROGRAM) 

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi, ilk olarak Şubat de İmar Planlarında yapılan revizyon ile 
g“ndeme gelmiştir. Sel felaketi riski taşıyan alan için, imar planında yeşil alan kararı alınmıştır. 
Ardında, kamulaştırma için ilgili yasal ve idari kararlar alınmış, teknik çalışmalar yapılmış, ancak, 
finansal yetersizlikler nedeniyle  yılı sonuna kadar bir çalışma yapılamamıştır.  

 yılında yaşanan sel felaketinin ardından  kamulaştırma s“reci hızlı bir şekilde başlamıştır. 
Planlama ve kamulaştırma s“reçlerini kapsayan  yıl içinde  hem projeden etkilenenler hem de 
yetkili kamu kurumu için kayıplar, belirsizlikler ve risklerin artması anlamına gelmektedir.  Bu 

durum,  s“recin baştan sona t“m bileşenleri, sorumlu kurumları ve kaynakları ile tasarlanmasının 
ve d“zenli olarak g“ncellemenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

YYEP İŞ PROGRAM) UYGULAMA TAKVİMİ  5NERİSİ  

Arazi Elde Etme ve Yeniden Yerleşim projelerinde, s“reçlerin t“m aşamaları ve bu aşamalarda 
yapılacaklar detaylı olarak tanımlanmalıdır. Amaç, çalışmaların takip edilebilir, uygulanabilir ve 
programlanabilir bir şekilde y“r“t“lmesini sağlamaktır.  

İş Programı; 

- Yapılacak işler 

- İşin S“resi  
- İşi Yerine Getirmekle Sorumlu Birim 

- İşin Yapılması için Gereken Kaynağın Nereden Sağlanacağı  
konularında bilgi vermelidir. 
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İş Programında; 

1- Karar Alma  

2- 5n Maliyet ve Kaynak Belirleme 

3- Analiz ve Veri Toplama  

4- Bilgilendirme ve Bilinçlendirme  
5- Proje (azırlama  
6- Yeniden Yerleşim Strateji Çerçevesi (azırlanması 
7- Sosyal Plan (azırlanması 
8- Tazmin Politikaları Ve Seçenekler 

9- Uzlaşma Gör“şmeleri  
10- Mahkeme  

11- Arazi Elde Etme  

12- Yıkım Ve Yer Değiştirme  
13- Uygulama İmalat   
14- Uygulama Sonrası İzleme Ve Takip  

 

s“reçleri yer almalı ve  işin takip edilebilmesi amacıyla her bir aşama ile ilgili d“zenli raporlama 
yapılmalıdır. 

8. KAT)L)M VE DAN)ŞMA 

PAYDAŞLAR 

Projenin yasal açıdan  paydaşı bulunmaktadır. 

1. İBB 

2. M“lk Sahipleri Konut-D“kkan  

Ancak, projenin sosyal ve ekonomik bileşenlerini de dikkate aldığımızda ise PEİ lerin kendi içinde 
yeniden sınıflandırılmasında yarar olacaktır. 

PEİ leri;  

). M“lkiyete Göre: 
  i. M“lk Sahipleri 

ii.Kiracılar  
)). Kullanımına Göre: 

 i. Konutlarda Yaşayanlar 

 ii. İşletmelerde Çalışan ve İşyeri Sahipleri 
 

olarak 4 gruba ayırabiliriz. 
 

Projeden etkilenen toplam  konut birimi ve  işletme bulunmaktadır. Ayrıca, kiracılık oranı 
konutlarda % , işletmelerde ise %  olarak tespit edilmiştir. 
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KAT)L)M VE DAN)ŞMA İÇİN KULLAN)LAN MEVCUT 

MEKANİZMALAR 

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi nde katılım ve danışma için kullanılan mekanizmalar aşağıdaki 
gibi özetlenebilir;  

Tebligat: Projede uygulanan temel bilgilendirme aracı Kamulaştırma Kanunu 
çerçevesinde belirtilen yazılı tebligatlardır. Resmi yazılarda m“lk sahipleri, proje gerekçesi 
ve m“lk “zerindeki etkisi hakkında kısaca bilgilendirilmekte ve belediyeye bedel 
konusunda pazarlık için davet edilmektedir. 

Uzlaşma Komisyonu ile Gör“şmeler: Tebligat ile kısaca bilgilendirilen m“lk 
sahipleri, uzlaşma gör“şmelerinde Uzlaşma Komisyonu tarafından bilgilendirilmekte, m“lk 
için belirlenen bedel ile ilgili pazarlık yapılmakta alternatifler gör“ş“lmektedir. 

Genel Toplantı: M“lk sahiplerinden edinilen bilgiye göre, belediye tarafından proje 

hakkında genel bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

KAT)L)M VE DAN)ŞMA 5NERİLERİ; UZLAŞMA Y5NETİMİ VE 
BEKLENTİ Y5NETİMİ  

YYEP çerçevesinde paydaşların katılım s“reçlerine katılımını sağlayan mekanizmalar çeşitli 
yasalarımızda yer almasına rağmen yaptırımcı yönleri bulunmamaktadır. Belediye Yasası, İl 5zel 
İdaresi Yasası, Çevre Etki Değerleme, İmar Planı (azırlama Yasa ve Yönetmelikleri katılım ve 
danışma mekanizma ve s“reç önerileri öngörmesine rağmen bunları b“t“nleştirici bir yasal 
d“zenleme bulunmamaktadır.  

UZLAŞMA Y5NETİMİ 5NERİSİ 

D“nya Bankasının talebi “zerine . . politikası çerçevesinde, projenin sosyal ve ekonomik 
boyutunun da önemi dikkate alınarak Sosyal ve Ekonomik Doku Analizi  ve analiz sonuçlarının da 
veri olarak kullanıldığı Yeniden Yerleşim Eylem Planı  da bir sosyal sorumluluk  gereği İBB ve DB 
işbirliği ile Kentsel Strateji ye hazırlatılmıştır.  

Kısa s“re içinde projeden etkilenenlerle y“z y“ze gör“şmeler yapılmıştır. S“reç içinde B matrisinin 
içi doldurulmaya çalışılmıştır. 

BEKLENTİ Y5NETİMİ 

Projenin  stratejik tarafı olan; 

1.   İstanbul B“y“kşehir Belediyesi İBB  

2.   Projeden Etkilenen İnsanlar PEİ  

3. D“nya Bankası DB nın beklentileri farklı olmasına rağmen beklentilerin yasal ve 

kurumsal ilkeler çerçevesinde ortak hale getirilmesi gerekmektedir. 
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Sosyo Ekonomik Yapı Analizi ve YYEP çalışmaları, yasal s“recin b“y“k oranda tamamlanmış 
olmasının ardından yapılsa bile İBB, DB ve PEİ ler arasındaki beklentiler de tespit edilmiştir. Çıkan 
sonuçlar bundan sonraki projeler ve Yeniden Yerleşim Eylem Stratejilerinin belirlenmesinde rol 
oynayacaktır.  

9. MAĞDURİYET TAZMİNİ 

MEVCUT ŞİKAYET MEKANİZMAS) 

Satın alma usul“ne dayalı kamulaştırmayı yapan idare, kamulaştırma bedelini taşınmaz sahibine 
kamulaştırma öncesinde ve peşin olarak ödemekle y“k“ml“d“r. Taşınmazın “zerinde bulunduğu 
arsa, ekonomik fayda sağlayan tarımsal “r“nler, ağaçlar, ek yapılar, bitkiler kamulaştırma bedeli 
içinde hesaplanır.  

T“rkiye de zorunlu yeniden yerleşim projeleri nedeniyle zarara uğrayacak taşınmaz ve “zerindeki 
varlıkların tazmini Kamulaştırma Kanunu h“k“mlerince yerine getirilmektedir. Ancak, daha önce 
de belirtildiği gibi, Kamulaştırma Kanunu, kiracılar, işçiler ve kaçak yapı sahipleri için tazmin 
koşullarını içermemektedir. 

Bununla beraber, projeden etkilenen insanların iş alanlarında veya yaşam kaynaklarındaki kayıpları 
ele alınmamaktadır. Taşınmaz “zerindeki diğer varlıklar için taşınmaz sahibine verilen ve rayiç 
bedel “zerinden hesaplanan değer ise çoğu zaman yeni bir iş alanı kurmaya ya da etkilenen 
insanların ekonomik faaliyetlerini y“r“tmek için bir arazi satın almalarına yetmemektedir. Daha 
sonraki böl“mlerde tartışılacağı gibi, bu durum ikame değerine dayalı kamulaştırma bedeli tespitini 
ve iş kayıplarını tazmin etme prensiplerini benimseyen D“nya Bankası zorunlu yeniden yerleşim 
politikalarına uymamaktadır.  

Kamulaştırma yasası uyarınca, m“lk sahipleri, bedel “zerinde anlaşmaya varmak ve pazarlık 
yapmak için Uzlaşma Komisyonu ile birden fazla sayıda kez gör“şmek yapabilmektedir. Pazarlık 
gör“şmelerinde bedeller yeniden belirlenmektedir. 

Ancak, m“lk sahiplerinin önerilen bedeli hiç bir şekilde kabul etmemeleri durumunda mahkeme 

s“reci başlamaktadır. 5ncelikle m“lk sahipleri Uzlaşma Komisyonu nda uzlaşmazlık tutanağı 
imzalamaktadırlar. Daha sonra belediye tarafından dava açılmakta ve mahkemenin atadığı 
bağımsız bilir kişilerce yeniden bedel tespiti yapılmaktadır. Mahkemenin belirlediği bedel belediye 
tarafından bankaya yatırılmadıkça kamulaştırma yapılamamaktadır. Ancak m“lk sahibi 
mahkemede belirlenen bedeli yeterli bulmaz ve artırmak isterse tekrar dava açma hakkı 
bulunmaktadır. İştirak halinde veya m“şterek m“lkiyette, paydaşların tek başına dava hakları 
vardır. 

Davayı belediye açtığı için m“lk sahipleri başta herhangi bir “cret ödememektedir. Ancak 

mahkemede belirlenen bedelin, belediyenin belirlediği bedelden d“ş“k çıkması durumunda m“lk 
sahibi mahkemeyi kaybetmiş olarak kabul edildiğinden, mahkeme masrafları kamulaştırma 
bedelinden d“ş“r“lmektedir.  
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5NERİ ŞİKAYET MEKANİZMAS) 

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi ndeki temel eksiklerden bir tanesi, PEİ lerin yeterince 
bilgilendirilmemeleri ve bilinçlendirilmemeleridir. Bir diğer önemli sorun ise PEİ lerin her t“rl“ 
sorun ve şikayeti ile ilgili, her an ulaşabilecekleri idari yetkililerdir.  M“lk sahipleri yasal hakları ve 
s“reçler hakkında s“rekli bilgilendirmeli, soruları s“rekli yanıt bulabilmelidir. Proje nin sahibi olan 
idari birim İBB ile proje alanı arasındaki mesafe oldukça fazladır  km. . Bu nedenle PEİ lerin idari 
yetkililere her an ulaşabilmeleri m“mk“n değildir.  

İletişimin sağlanması, bilgilendirmenin yapılması ve şikayetlerin kaydedilmesi gibi s“reçlerin 
sağlanması için Kurumsal 5neriler  böl“m“nde önerilen Mahalle d“zeyindeki kurumsal 
yapılanmalara ihtiyaç vardır.  

Mahalle d“zeyinde kurulacak bir Proje Bilgilendirme Ofisi, bir yandan s“rekli PEİ ler ile iletişimde 
bulunarak onların çöz“m“nde önemli bir muhatap olacaktır. Proje Bilgilendirme Ofisi PEİ ler ile 
Proje Yetkilileri arasındaki önemli bir köpr“ niteliğindedir. Proje Bilgilendirme Ofisi yerelde 

kurulması önerilen Komiteler ile de yakın iletişim halinde olacağından daha etkin bir mekanizma 
olacaktır. Proje Bilgilendirme Ofisi ihtiyaca göre avukat, mimar, m“hendis, sosyolog çeşitli 
uzmanları davet ederek PEİ lerin sorunlarının çöz“m“nde aktif çalışmalıdır. 

10. İZLEME VE DEĞERLEME 

MEVCUT İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEKANİZMALAR)  

Proje kapsamında, kamulaştırma kararının alınması, yasal s“recin takibi ve uygulama s“recindeki 
izleme ve değerlendirme mekanizmaları yasal gereklilik olarak yapılmaktadır. Projenin izleme ve 
takibi ile yasal s“reç ile Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ ve uygulanması ile de İBB Altyapı (izmetleri 
M“d“rl“ğ“ sorumludur. 

Yasal gereklilik olmamasına rağmen, İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“ tarafından DB nin talebi 

doğrultusunda sosyo ekonomik yapıyı analiz eden çalışmayı da içeren bir YYEP  de hazırlanmıştır. 
Bu rapor  her iki çalışmayı da kapsamaktadır. 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEKANİZMALAR) 5NERİLERİ 

İzleme ve değerlendirme yeniden yerleşim faaliyetleri kapsamında uygulanmakta olan t“m proje 
faaliyetlerinin yeniden yerleşim planına uygunluğunu tespit etmek amacıyla ayrıca önem arz 
etmektedir. D“nya Bankasının zorunlu yeniden yerleşim politikalarının da belirttiği gibi, izleme ve 
değerlendirme yeniden yerleşim eylem planının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 
 

İzleme ve değerlendirme s“reci yeniden yerleşim ve arazi elde etme faaliyetlerinin başarısını 
arttırmaya yönelik aşağıda tanımlanan birçok temel katkıyı sağlar.  
 

1. Proje faaliyetlerinin takibi, gelinen aşama ve her aşamanın daha önce belirlenen uygulama 
planı, b“tçe ve takvime uygun olarak ilerleyişinin tespiti 
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2. (edeflenen proje uygulama planının değerlendirilmesi ve uygulama sırası ile sonrasında 
ortaya çıkan problemlerin belirlenmesi, ve söz konusu bu problemlerin ortadan 

kaldırılabilmesine yönelik tedbirlerin alınabilmesi 
3. İzleme faaliyetleri yeniden yerleşime maruz kalan insanların yaşam standartlarının, gelir 

d“zeylerinin ve sosyal şartlarının daha önceki durumlarına göre değişimlerinin ortaya 
koyulması.  

 

İzleme ve değerlendirme çalışmaları  şekilde yapılmaktadır. 
 

1. İç izleme performans izleme  

2. Dış izleme etki izleme  

3. Nihai denetim 

 

11. MALİYETLER VE BÜTÇE 

MEVCUT BÜTÇE 

İBB -  Yatırım Planına göre İstanbul Geneli Dere )slah Çalışması  için Dış Kredi kaynaklı 
b“tçesi . .  YTL olarak açıklamıştır1. 

 

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi için, İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ nden alınan verilere göre,  
dere ıslahından etkilenen varlıklar için gereken kamulaştırma maliyeti yaklaşık 17 milyon TL 

b“y“kl“ğ“ndedir. )slah projesi kapsamında toplam yaklaşık .  m2 b“y“kl“ğ“ndeki bir arazi 
“zerindeki yaklaşık 28.000 m2 yapılaşmış alan kamulaştırılmaktadır. ortalama kamulaştırma değeri 

 TL/m  olarak ortaya çıkmaktadır.    Projenin teknik maliyeti ise 1.5 milyon TL b“y“kl“ğ“ndedir.   

5NERİ BÜTÇE 

Arazi elde etme/kamulaştırma ve yeniden yerleşim faaliyetlerinin uygulanabilmesi için ayrılacak 
b“tçe ve kaynakların tanımı öngör“len maliyetlerin ortaya koyulmasıyla m“mk“n olacaktır. YYEP 
b“tçesinin kamulaştırma ve yeniden yerleşime ait ayrı ayrı alt maliyetleri karşılayacak şekilde 
hazırlanması gerekmektedir. İlgili maliyetlerin hesaplanmasında, saha çalışmalarından, arazi ve 
m“lkiyet envanterlerinden ve Bayındırlık İskan Bakanlığı tarafından belirlenen yapı birim 
fiyatlarından faydalanılabilir. Maliyetleri karşılayacak finansal kaynaklar da ayrıca belirtilmelidir.  

 

 

 
                                                             
1 İstanbul B“y“kşehir Belediyesi -  Yatırım Planı ve  Uygulama Planı Altyapı (izmetleri B“tçeleri ve Dış 
Kredili Yatırımlar Yatırım Programındaki toplam tutar içerisinde Çevre Yönetimi Sektör“;% .  , Afet Risk Yönetimi 
sektör“ % .  lık payla yer almaktadır.  
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SONUÇ  

Proje 3  temel gerekçe ile İBB tarafından uygulanmaktadır. Bunlar; 
 

1. Yasal Çerçeve: Belediye; kamulaştırma s“reçleri, bilgilendirme, tazminlerin kamulaştırma 
bedellerinin  belirlenmesi yöntemi ve mahkeme s“reçleri konularında . Sayılı 
Kamulaştırma Kanunu nda tanımlanan çerçeveye uygun olarak hareket etmiştir.   
 

2. Planın Uygulanması: 2  yılında yapılan plan değişikliği ile proje alanı yeşil alan olarak 
tasarlanmıştır. Kamulaştırma işlemi de plan kararı doğrultusunda yapılmıştır. 

 

3. Projenin Aciliyeti: Projede m“lk sahiplerine kamulaştırma yanında diğer alternatiflerin 
sunulamamış olması, alternatif hazırlama için yeterli zaman bulunmamasından 
kaynaklanmaktadır. Yaşam riskinin bulunduğu bir alanda, dere ıslahının bir an önce 
yapılarak, insanların yaşam riskinin ortadan kaldırılması acil ve önemli bir konudur.  
 

Ancak, projenin DB OP.4.12  ile uluslararası finans kuruluşları kriterleri çerçevesinde hazırlanması 
için YYEP için aşağıdaki  temel bileşen dikkate alınarak öneriler geliştirilmiştir. 

1. Yeniden Yerleşim 

2. Katılım 

3. Gelir İyileştirme 

4. Kayıpların Tazmini 

Projenin, D“nya Bankası O.P. .  Yeniden Yerleşim politikaları ile uyumlu olması için aşağıdaki  
öneri yaklaşımlar dikkate alınmalıdır. Buna göre, kamulaştırma ve yeniden yerleşim faaliyetleri bir 
arada planlanarak uygulanmalıdır. Katılım ve Bilgilendirme ile İzleme ve Değerlendirme 
Faaliyetlerinin ise t“m s“reç boyunca d“zenli olarak y“r“t“lmesi gerekmektedir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM.A
İSTANBUL’UN GELECEĞİ VE TEMEL SORUNLAR
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A. İSTANBUL UN GELECEĞİ VE TEMEL SORUNLAR 

A. . İSTANBUL UN GELECEK STRATEJİLERİ 
Proje alanı, İstanbul Metropolitan alanının batı sınırında, Silivri İlçesi içinde yer almaktadır. Silivri 
ilçesi, İstanbul Stratejik Planında batı yakası çekim merkezi ve yeni gelişme odağı olarak ele alındığı 
için öncelikle metropolitan ve ilçe d“zeyinde bir “st bakışa gereksinim vardır. 

A.1.1. İSTANBUL UN BUGÜNÜ 
İstanbul, n“fus, ticari aktivite, sanayi aktivitesi, eğitim, doğal kaynaklar, k“lt“r ve tarih birikimi ile 
T“rkiye nin dinamik ve çok fonksiyonlu kentidir.  

İstanbul un tarihi, k“lt“rel ve doğal değerleri, ekonomik potansiyelleri, dinamik yapısı ve hızlı 
gelişimi T“rkiye nin diğer kentlerinde, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve daha kaliteli bir hayat 
beklentisi içinde olan kişiler için cazip bir ortam oluşturmaktadır. (ızlı n“fus artışı, hızlı ve plansız 
kentleşmeyi de beraberinde getirmiştir. 

N“fus: İstanbul, . .  kişi ile . .  kişilik T“rkiye n“fusunun % , sını oluşturmaktadır 
 yılı, Adrese Dayalı N“fus Sayımı, TUİK .  

 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2009 

İSTANBUL 3.018.598 3.904.581 4.738.694 5.823.190 7.391.783 10.018.735 12.782.960 

TÜRKİYE 35.605.176 40.347.279 44.736.957 50.664.458 56.473.035 67.844.903 72.561.312 

TABLO 1: ,  Yılları İstanbul ve T“rkiye N“fusları 

Sosyal ve Ekonomik Yapı: Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova kentlerini kapsayan 
İstanbul Metropoliten Alanı, T“rkiye nin en g“çl“ ekonomik g“c“n“ oluşturmaktadır. İstanbul, 
y“zde ,  olan payı ile T“rkiye nin toplam gayrisafi kârına en çok katkıyı yapan ildir . 
İstanbul, sahip olduğu ticaret aktivitesi ile “lke d“zeyindeki ekonomik aktivitenin başını çekmekte, 
uluslararası arenada önemli katkılar sağlamaktadır. 

Temel Ekonomik Aktivite: T“rkiye nin ekonomi başkenti olarak tanımlanan İstanbul daki temel 
sektör, %  ile hizmet sektör“d“r. (izmet sektör“n“ %  ile “retim ve imalat sektör“, %5 ile 

hammadde sektör“ izlemektedir , İstanbul İl Çevre D“zeni Planı, Sektörel Dağılım Verileri . 

T“rkiye de çalışan n“fusun yaklaşık % “,  toplam sanayi çalışanlarının % i İstanbul da istihdam 
edilmektedir. T“rkiye nin ticaret oranının % ine, toptan ticaretin ise % ine sahiptir. Ülkenin 
tamamından elde edilen vergilerin % ı İstanbul dan elde edilmektedir. 

Eğitim Altyapısı: İlkokul ve ortaokul seviyesi eğitim d“zeyleri bakımından . sıradaki ilde,  
“niversite seviyesindeki oldukça çeşitli ve yeterli sayıda eğitim alternatifi bulunmaktadır. 

Doğal Kaynaklar: İstanbul un % , si orman alanlarından oluşmaktadır. Kentin kuzeyinde orman 
alanları, tarım arazileri, içme suyu havzaları, dere ve vadi sistemlerinden oluşan ve flora ve fauna 
bakımında zengin önemli doğal ekosistemler bulunmaktadır. Bu doğal ekolojik sistemler, hızlı ve 
plansız kentsel gelişim baskısı altında yok olma tehlikesi altındadırlar. 5zellikle orman ve içme suyu 
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havzaları içinde bulunan plansız yerleşimlerin rehabilite edilmesi gerektiği, İstanbul İl Çevre D“zeni 
Planı kapsamında belirtilmiştir , Doğal Yapı Verileri . 

A.1.2. İSTANBUL UN GELECEĞİ 
İstanbul un geleceği, k“resel ekonomiye entegrasyon ve bölgesel rekabet g“c“n“n iyi yönetimine 
bağlıdır. İstanbul kent ekonomisi, k“resel gelişimleri dikkate alarak, bölgenin rekabetçi fırsatlarına 
uyum sağlamak “zere yeni bir vizyonu ortaya koymaktadır.  

İstanbul un yeni vizyonunu ortaya koyan iki önemli çalışmadan birincisi; Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma 5rg“t“ OECD , Devlet Planlama Teşkilatı DPT  ve İstanbul B“y“kşehir Belediyesi İBB  
işbirliği ile hazırlanan İstanbul Metropoliten Alan Çalışması , ikincisi ise İBB tarafından hazırlanan 
İstanbul Metropol Alan Stratejik Planı dır. (er iki çalışmada da İstanbul Metropol“ n“n geleceği;  

- Finans  

- Turizm-K“lt“r  

- İnovasyon ve Bilgi Merkezi  

- Lojistik  

temaları “zerine kurgulanmıştır.  

Bir başka deyişle, hem merkezi hem de yerel yönetimin, İstanbul Metropoliten Alanının ekonomik 

ve mekansal yeniden yapılanması için almış olduğu stratejik kararlar; bir yandan k“resel gelişmeye 
uyum sağlamayı bir yandan da Avrasya Bölgesinde rekabetçi fırsatlardan yararlanma hedefine 
ulaşmayı sağlayacaktır.  

İstanbul Metropoliten Alan Çalışması OECD);  OECD “yesi “lkelerin  metropoliten bölgesi 
içinde . sırada yer alan İstanbul Metropol“ için yapılan son çalışma, kentte hazırlanacak plan ve 
stratejilere örnek olmak “zere hazırlanmaktadır.  

Raporda, İstanbul u b“y“k bir ekonomik merkez  ve uluslararası ticaret akışının odak noktası  
yapmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla;  

Vizyon; Ülkede ve Avrasya Bölgesinde stratejik bir rol “stlenme  olarak belirlenmiştir.  

Vizyona ulaşmak için de iki hedef bulunmaktadır;  

-İstanbul un T“rkiye nin inovasyon ve bilgi merkezi olması,  

-Avrasya Bölgesinde bölgesel bir merkez; Avrupa, Asya, Orta Doğu eski Doğu Bloku 
“lkeleri arasında k“resel bir geçiş kapısı ve bölgesel finans hizmet sağlayıcısı, lojistik bir 
odak noktası, turizm ve k“lt“r merkezi olması.  
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İstanbul Metropoliten Alan Stratejik Planı ;  

İstanbul Metropoliten Stratejik Planı , OECD çalışmasının vizyon ve amaçlarıyla uyum gösteren bir 
vizyon tanımlamakta ve bu çerçevede hedefler ortaya koymaktadır.  

Vizyon; Çevresel, toplumsal ve ekonomik s“rd“r“lebilirlik ilkeleri doğrultusunda, özg“n k“lt“rel ve 
doğal kimliğini koruyarak gelişen, k“resel ölçekte rekabet g“c“ne sahip bilgi toplumuna dön“şen, 
yaşam kalitesi y“ksek bir İstanbul  şeklinde tanımlamıştır.  

Vizyon doğrultusunda ulaşılması gereken hedefler ise;  

-Bölgesel ölçekte çok merkezli ve dengeli kalkınma modelinin benimsenmesi  

-Bölgeler arası farklılıkların azaltılması  

-Ekonomik, toplumsal ve çevresel s“rd“r“lebilirlik ilkelerinin sağlanması  

-K“lt“r end“strilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi  

-Bilgi “reten bir sektörel yapılanma için eğitim ve teknoloji yapılanmasının g“çlendirilmesi  
olarak ortaya konulmuştur. 
 

. N“fus:   yılı n“fusu tahmini, mevcut gelişim eğilim ve dinamiklerine göre 22 – 25 milyondur. 

Fakat s“rd“r“lebilirlik kriterleri dikkate alındığında, planlı gelişim ile s“rd“r“lebilir n“fusun  
milyon olarak sabitlenmesi gerektiği belirtilmiştir.  

 

 

ŞEK)L 1: İstanbul Çevre D“zeni Planı N“fus Dağılımı 

 

 

 



43 

 

. Sanayi Alanlarının Dön“ş“m“: Bilgi ekonomisi, k“lt“r end“strileri ve hizmetler sektörlerinin 
gelişimi, sanayi alanlarının yapısal dön“ş“m dinamiğine ve hızına bağlıdır. 

 

 

ŞEK)L 2: İstanbul Çevre D“zeni Planı Sanayi Alanları Stratejisi 

. Teknoloji Geliştirme Alanları: Kentteki “niversite-özel sektör işbirliğinin artırılarak bilginin 
uygulamaya dön“şmesi için, içerisinde laboratuarlar, teknoparklar, bilim parkları gibi ortamların 
yer alacağı teknoloji geliştirme bölgeleri belirlenmiştir. 

 

 

ŞEK)L 3: İstanbul Çevre D“zeni Planı Teknoloji Alanları Stratejisi 
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4. Merkez Kademelenmesi: İstanbul un metropoliten ölçekte k“resel-bölgesel “st merkez  kimliği 
kazanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda n“fus artış hızının y“ksek olması ve kentsel gelişimin 
kuzeydeki doğal alanlar “zerinde baskı yaratması, kent makroformunun doğu-batı yön“nde 
gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Çok merkezli yaklaşım doğrultusunda, doğuda Kartal ve batıda 
Silivri kanat çekim merkezleri olarak belirlenmiştir. 

 

ŞEK)L 4: İstanbul Çevre D“zeni Planı Alt Merkezler 

 

 

5. Ekolojik Koridorlar: İstanbul Stratejik Planı nda, ekolojik kuşak ve koridorların ana bileşenlerini 
su havzaları ve orman alanları oluşturmaktadır.  

 

ŞEK)L 5: İstanbul un Orman Alanları Ve İçme Suyu (avzaları 
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B“y“kçekmece-Terkos, K“ç“kçekmece-Terkos, (aliç-Terkos arası ile 5merli Barajı-Riva Deltası 
arasında kalan alanlar, Karadeniz ve Marmara Denizi arasında koridor oluşturarak İstanbul un iklim 
yapısını korumaktadırlar.  

Kentin kuzeyinde bulunan ve ekolojik öneme sahip olan alanlar plan kapsamında, S“rd“r“lebilirlik 
Açısından Kritik 5neme Sahip Alanlar  olarak tanımlanmıştır. Doğal alanların bozulması ve 
kaynakların t“kenmesinin ön“ne geçilmesi için doğal alanlar ve ekolojik koridorlar mutlaka 
korunmalıdır.  Bu alanlardaki kentsel baskıların önlenmesi, ekolojik koridorlar ile kentsel yeşil alan 
sistemlerinin işlevsel bağlantılarının sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin kent içerisine ulaştırılması 
gerekmektedir. 

6-Lojistik Alanları: T“rkiye nin yıllık yaklaşık  milyar USD tutarındaki lojistik hareketlerinin % ı, 
lojistik “s konumundaki İstanbul dan gerçekleştirilmektedir. İstanbul un ekonomik gelişimi 
açısından, kentin y“k ve mal akışının belirli merkezlerden gerçekleştirerek kent içi trafiği, ağır 
tonajlı taşıtlardan arındırmak amacıyla lojistik merkezler belirlenmiştir. Avrupa Yakası nda Silivri-
G“m“şyaka, (adımköy ve Ambarlı Liman Bölgesi nde; Anadolu Yakası nda ise Pendik- G“zelyalı da 
ve Tuzla-Orhanlı da lojistik bölgeler önerilmiştir. 

 

 

 

ŞEK)L 6: İstanbul Çevre D“zeni Planı Lojistik Alanları 
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A. . . İSTANBUL METROPOLİTAN ALAN STRATEJİK PLAN)NDA SİLİVRİ 
İstanbul Metropolitan Alan Stratejik Planında Silivri, Metropollitan Alanının; 

- Batı Yakası Çekim Merkezi 

- Yeni Gelişme Odağı  

olarak tanımlanmıştır. 

TEMEL KARARLAR 

1- Batı Çekim Merkezi: İstanbul un tek merkezli yapısının doğu-batı doğrultusunda çok merkezli bir 
yapıya dön“şt“r“lmesi stratejisi doğrultusunda, İstanbul un doğu yakasında Kartal, batı yakasında 
ise Silivri çekim merkezi olarak öngör“lmektedir. Üst d“zey merkez niteliğindeki bu merkezin, 
“niversite, teknoloji geliştirme bölgesi, fuar, k“lt“r ve kongre merkezlerinin yanı sıra turizm 

alanlarıyla desteklenmesi ve bilgi ekonomilerinin yoğunlaşma alanının çekirdeğini oluşturması 
hedeflenmektedir. 

 

2- Gelişme Alanı: İstanbul un mevcut yerleşik alanlarında yoğunluğun y“ksek olması, yapılaşmamış 
alanlarında ise doğal koruma alanlarının bulunması sebebiyle yerleşime uygun alan kapasitesi 
d“ş“kt“r. Bu çerçevede yapılan eşik analizleri sonucu, Silivri ve yakın çevresi İstanbul un yeni 
konut gelişiminin de  odak noktası olarak belirlenmiştir. İstanbul batı yakası gelişme alanı, 
1.500.00  n“fus için planlanmıştır.  

 

 
ŞEK)L 7:  İstanbul un Yeni Gelişme Alanları 

 

DESTEKLEYİCİ KARARLAR 

İstanbul merkeze  km. mesafede yer alan Silivri nin bir çekim merkezi ve gelişme odağı 
olabilmesi için kent merkezi ile ulaşım bağlantılarının g“çlendirilmesi, eğitim, bilişim ve teknoloji 
alanları ile bilgi çağı gelişimlerine uygun altyapıların geliştirilmesi, turizm potansiyelini geliştirici  
yatırımların yapılması öngör“lmektedir. 
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a- Teknoloji Geliştirme Alanları 
 

Silivri de; 
 

1-  Teknoloji Geliştirme Alanı  adet    

2-  Eğitim Bilişim ve Teknoloji Geliştirme Alanı 

3-  Tarımsal Üretim Teknolojilerini Geliştirme Parkı 

4-  İleri Teknoloji Alanı 

önerilmektedir. 

b- Ulaşım Bağlantıları 

1- Karayolu: Avrupa Yakası nda Silivri ve Selimpaşa kavşaklarında şehirlerarası otob“slerin 
yolcu indirip bindirecekleri cep otogarı önerilmiştir. 
 

2- Demiryolu: Sefaköy – Beylikd“z“ – Silivri - Kuzey Marmara Limanları Tekirdağ, 
Yeniçiftlik, G“m“şyaka  raylı sistem hattı planlanmaktadır. 

3- (avayolu:  İstanbul ve çevresinin gelecekte oluşacak ulusal ve uluslararası uçuş 
taleplerini karşılamak “zere  “ç“nc“ ticari havaalanının rezerv alan olarak, kentin batı 
yakasında Silivri-Gazitepe de konumlandırılması öngör“lm“şt“r. 

Planda, mevcut havaalanları ile Silivri-Gazitepe de önerilen havaalanın İstanbul ile olan 
bağlantısını sağlamak “zere raylı sistem hattı planlanmıştır. 
 

4- Lojistik Bölgeler:  Plan da kentin batıdaki giriş-çıkış kapısı olan Silivri-G“m“şyaka da, 
Silivri-Kavaklı daki sanayi ve rezerv olarak ayrılan havaalanına hizmet etmek “zere 
Kavaklı da, sanayi alanlarının yoğunlaştığı iki göl arasında lojistik bölgeler önerilmiştir.  

c- Turizm 

 1-  Doğa Odaklı Turizm Alanları 
2- Fuar ve Festival Alanları: Silivri-Çanta Kınalı Kavşağı nda  fuar ve sergileme alanı, 
3-Yat Limanları:  Plan da, mevcut Fenerbahçe Kalamış ve Ataköy Marina nın yat 
limanlarının fonksiyonlarını devam ettirmesi; bunlara ilave olarak Avrupa Yakası nda Silivri 
ve B“y“kçekmece de, Anadolu Yakası nda ise Kartal, Pendik ve Riva da yeni marinalar 
önerilmiştir. 
4.(avaalanı: Plan kararları doğrultusunda İstanbul un . (avaalanının Silivri de yapılacaktır. 

Bu kararların yanı sıra, Silivri-Çatalca bölgesinde yoğunlaşan tarım topraklarının korunması,  zengin 

ve su kalitesi y“ksek yer altı suyu havzalarının m“mk“n olduğunca yapılanmadan arındırılarak 
korunması kararları yer almaktadır.  
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A.2. İSTANBUL UN TEMEL  AFET RİSKLERİ; DEPREM 

VE SEL 
İstanbul un fırsatlarının yanı sıra önemli kentsel riskleri de bulunmaktadır. İBB, Afet Koordinasyon 
Merkezi AKOM  verilerine göre İstanbul da gerçekleşmesi muhtemel afet riskleri; deprem, yoğun 
yağmura bağlı sel ve taşkın, toprak kayması, orman yangını, end“striyel patlama ve yangın, tipi, 
sıcak dalgası, sis ve trafik kazaları olarak sıralanmıştır.  

Bu riskler arasında ilk ve en tehlikeli olanları ise deprem ve sel riskleridir. Bu risklerin, yaklaşık  
milyon n“fusa sahip olan İstanbul da gerçekleşmesi durumunda ciddi boyutlarda felaketler ortaya 

çıkacaktır. 

A.2.1. DEPREM RİSKİ 
Son  yıllık s“reçte, T“rkiye yi  b“y“k deprem etkilemiş, bu depremler yaklaşık .  kişinin 
öl“m“ne neden olmuştur. (ayatını kaybeden kişilerin çoğunluğu yapıların kalitesizliği nedeniyle 
hayatlarını kaybetmişlerdir. Depremler sonrasında .  bina hasar görm“ş, .  adedi 
tamamen yıkılmıştır. Yalnızca yıkılan binaların yarattığı ekonomik kayıp  ila  milyon $ olarak 
tahmin edilmektedir.  

 MARMARA DEPREMİ 

1999 Marmara depremi,  ili etkilemiş, .  kişinin hayatını kaybetmesine, .  konutun ciddi 
biçimde hasar görmesine neden olmuştur. Jeolojik özellikleri, zemin ve topografya yapısı 
nedeniyle risk altında olan İstanbul,  depreminin nedeni olan Anadolu fay hattı “zerinde 
bulunmaktadır ve ciddi risk altındadır.  depremi, olası bir depremde İstanbul un ciddi 
boyutlarda zarar göreceğinin sinyalini vermiştir. 

Son  yılda doğal afetler nedeniyle yıkılan konut oranlarının dağılımına bakıldığında, Deprem, Sel 
ve Toprak Kayması Risklerinin ilk sıralarda olduğu gör“lmektedir. 

J)CA tarafından  model alternatifi hazırlanmış, olası depremde risk altındaki yapılar ağır , orta  ve 
d“ş“k  risk durumuna  göre değerlendirilmiştir. 

Model C ye göre İstanbul daki .  binanın . i % ,   ağır, . i % ,  orta, . i 
%  d“ş“k derecede hasar görecektir. 

 Ağır(%) Orta(%) D“ş“k (%) 

İstanbul daki 
Toplam Bina Sayısı 

Bina 

Sayısı 
İstanbul 
İçindeki 
Y“zde  

Bina 

Sayısı 
İstanbul 
İçindeki 
Y“zde  

Bina 

Sayısı 
İstanbul 
İçindeki 
Y“zde 

725,000 60,000 8,2 69,000 9,5 113,000 15 

TABLO 2: J)CA Deprem Mastır Planı Model C ye Göre Ağır, Orta Ve D“ş“k (asarlı Bina Sayıları 
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ŞEK)L 8: Model C ye Göre Belirlenen Ağır , Orta , D“ş“k  Riskli Binaların Mekansal Dağılımı 

J)CA tarafından hazırlanan deprem risk senaryosuna göre İstanbul da yaklaşık .  yapının, bir 
başka deyişle .  hanenin depremden etkileneceği ortaya çıkmaktadır. Bu tespit ise 
İstanbul da deprem odaklı kentsel dön“ş“m projelerinde zorunlu ve gön“ll“ yer değiştirmeleri 
g“ndeme getirmektedir. 

İBB tarafından hazırlanan İstanbul Deprem Master Planı )DMP  ile Zeytinburnu, K“ç“kçekmece ve 
Fatih ilçelerini kapsayan deprem odaklı dön“ş“m projelerinde yer değiştirme stratejileri ve 
modelleri “retilmiştir. 
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A.2.2. SEL RİSKİ 
 

 Y)L) SEL FELAKETİ 

Sel, depremden sonra İstanbul u etkilemesi muhtemel olan . en ciddi risktir.   yılı Eyl“l ayında  
Marmara Bölgesi'ni etkileyen sağanak yağışın neden olduğu su taşkınları, özellikle Silivri, Çatalca 
ve İkitelli ilçelerinde b“y“k çapta can ve mal kayıplarına neden olmuştur. 

 yılında meydana gelen sel felaketi nedeniyle,  kişi hayatını kaybetmiş, toplam  bin dekar 
tarım alanı ile  ev zarar görm“ş,  ev yıkılmıştır. Silivri'de , Selimpaşa'da yaklaşık  evin 
ve otomobilin zarar görmesinin yanı sıra  birçok okul, sağlık ocağı ve hastane su altında kalmıştır. 
İkitelli de ise Basın Ekspres Yolu “zerindeki T)R garajı ve iş yerlerinde taşkınlar meydana gelmiştir. 

   

RESIM 1:  Yılındaki Sel Felaketi, Silivri ve İkitelli  

İstanbul da meydana gelen afet, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 'genel hayata etkili bir 
afet  olarak tanımlanmış, bu kapsamda  sayılı Umumi (ayata M“essir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında yapılacak hasar tespit işlemleri 
sonucunda, afetten dolayı ağır ve orta derecede hasar gören konut ve iş yerleri afetzede olarak 
tanımlanmıştır. Bu doğrultuda gerekli yasal işlemler uygulanmıştır.   

   

RESIM 2: Boğluca Deresi Etrafındaki İşletmelerde Meydana Gelen (asarlar 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/tr:Marmara_B%C3%B6lgesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/tr:Su_ta%C5%9Fk%C4%B1n%C4%B1
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B. PROJE 

B. . PROJE ALAN); SİLİVRİ BOĞLUCA DERESİ 
Dere )slah Projesi toplam  km. uzunluğundaki Ergene Su (avzası içinde yer alan Boğluca Karılar  
Deresi nin  km. lik kısmı için uygulanmaktadır.  Proje Boğluca Deresi nin Marmara Denizi ile 
birleştiği kısımdan başlayarak, E-  otoyolunun g“neyinde  ve kuzeyinde 2.500 metre olmak 

“zere toplam  km. dir. Ancak E- in kuzeyindeki kısımda kamulaştırma söz konusu değildir. Kuzey 
kısımlarda derenin kendi genişliği ıslah için yeterli olduğundan ve hazineye ait m“lkler olduğundan 
dolayı kamulaştırma ihtiyacı oluşmamıştır. Ancak, yalnızca kent merkezinde Piri Mehmet Paşa 
Mahallesi nde E-  otoyolunun g“neyinde kalan  metre mesafe kısımda kamulaştırma ve 
binaların yıkımı söz konusudur.  

 

RESIM 3: PROJE ALANI  

Bu mesafe içerisinde derenin doğu ve batı kenarlarında yer alan  parselde  bina yıkımdan 
etkilenmektedir. Konut ve zemin altı ticaret kullanımlarından oluşan  bu binalarda  konut ve  
d“kkan birimi  işletme  bulunmaktadır. Ayrıca, “zerinde yapı olmayan  parsel yer almaktadır. 
Yıkımdan etkilenen binalarda,  konutta tahmini toplam  kişi ve  işletmede  çalışan 

olmak “zere toplam  kişi projeden yer değiştirme şeklinde etkilenmektedir.2 

                                                             
2 Sosyal-ekonomik anketlere göre hane b“y“kl“ğ“ , işletme b“y“kl“ğ“ ise dir. Bu veriler esas alınarak 

etkilenen n“fusun proje öncesi b“y“kl“ğ“ tahmini yapılmıştır. Ancak, n“fusun bir kısmı kamulaştırmadan 
önce, selin ardından alanı terk etmiştir.  O nedenle doğrudan projeden etkilenen n“fus daha d“ş“kt“r. 
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ŞEK)L 9: Projeden Etkilenen Parseller 

 

RESIM 4: Boğluca Deresi 
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RESIM 5: PROJE ALANI GENEL G5RÜNÜMÜ 
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B. . PROJE GEREKÇESİ 
Ergene Su (avzası içerisinde yer alan Boğluca Deresi,  havzada yağan yağışın tahliye olduğu 
noktalardan birisidir. Ancak, derenin her iki kenarında yer alan yapılaşma, yoğun yağışlı havalarda 
derenin taşarak sık sık sel felaketinin yaşanmasına sebep olmaktadır. Dere taşkınına bağlı yapı ve 
yaşam riskini ortadan kaldırmak için,   yılının başında imar planlarında yapılan tadilat ile 
derenin her iki kenarı için yeşil alan kararı getirilmiştir. Ancak, başta finansman olmak “zere dere 
ıslahı çeşitli gerekçelerle tamamlanamamıştır. En son ve en b“y“ğ“ da yaşanan sel felaketi, 

dere ıslahını kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Derenin ıslahının acilen tamamlanması Silivri Kent 
Konseyi “yesi vatandaşlar tarafından da talep edilmiştir.  

 
RESIM 6: BOĞLUCA DERES)N)N )SLA( ED)LMES)N) İSTEYEN SIL)VR) KENT KONSEY) ÜYELERI 

B.2.1. 2009 BÜYÜK SEL FELAKETİ 

 

 yılı Eyl“l ayında  Marmara Bölgesi'ni etkileyen sağanak yağışın neden olduğu su taşkınları, 
özellikle Silivri, Çatalca ve İkitelli ilçelerinde b“y“k çapta can ve mal kayıplarına neden olmuştur. 
Sel felaketinde  kişi hayatını kaybetmiş, toplam  bin dekar tarım alanı ile  ev zarar görm“ş, 

 ev yıkılmıştır. Silivri'de , Selimpaşa'da yaklaşık  evin ve otomobilin zarar görmesinin yanı 
sıra  birçok okul, sağlık ocağı ve hastane su altında kalmıştır. İkitelli de ise Basın Ekspres Yolu 
“zerindeki T)R garajı ve iş yerlerinde taşkınlar meydana gelmiştir. 

  

RESIM 7:  Yılında  Meydana Gelen Sel Felaketi  

http://tr.wikipedia.org/wiki/tr:Marmara_B%C3%B6lgesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/tr:Su_ta%C5%9Fk%C4%B1n%C4%B1


55 

 

Silivri kent merkezinde E-  ile Marmara Denizi arasında kalan Boğluca Deresi nin  taşması 
sonucunda bölgedeki binalar b“y“k hasar görm“şt“r. Yaklaşık  metre y“ksekliğine ulaşan sel 
suyu, özellikle zemin katlarda ticari faaliyette bulunan d“kkanları etkilemiştir.  

    
RESIM 8: PEİ LER SEL SULAR)N)N ULAŞT)Ğ) SEVİYEYİ G5STERİYOR 

 

İstanbul da meydana gelen afet, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 'genel hayata etkili bir 
afet  olarak tanımlanmış, bu kapsamda  sayılı Umumi (ayata M“essir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun  kapsamında yapılacak hasar tespit işlemleri 
sonucunda, afetten dolayı ağır ve orta derecede hasar gören konut ve iş yerleri afetzede olarak 
tanımlanmıştır. Bu doğrultuda gerekli yasal işlemler uygulanmıştır.   
Hasar sonucunda ticari faaliyette bulunanlara Silivri Kaymakamlığı . - .  TL arasında 
yardımda bulunmuştur. Ancak yapılan maddi yardım, zararları karşılamakta yeterli olmamıştır. 
Maddi kayıpların yanısıra selden etkilenen insanların psikolojik sorunları bug“n bile devam 
etmektedir.  

   

RESIM 9: SELDEN ETK)LENEN İŞ YERLER) 
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SEL 5YKÜLERİ 

 
Sel birden geldi. Patronum yukarı çıktı. İki elemanı da yukarı çıktı. Su diz boyu gidince eve 

gittim. Su y“kselince komşular beni hava boşluğundan hortum ile “st kata çektiler.  saat 

mahzur kaldık. (er yer çamur oldu. 

Evlendim. Taksitleri ödedikten  ay sonra tekrar evimizi sel bastı.  d“kkan vardı. B“t“n 
mallar gitti. Zarar .  TL. Patronun selde minib“s“ gitti.  kişi çalışıyordu. Eşim petshop 
d“kkan açtı. Bankadan kredi aldı, .  TL harcama yaptı. Bir g“n sonra açılış vardı ama  
açılış yapılmadan her şey gitti. (ala yaşadığımız travma ve ekonomik zorluklar devam ediyor. 
Sigortamız olmadığı için t“m zararları biz karşılamak zorunda kaldık.  

E-  “zeri imara açılmış, hep inşaat oldu. den beri buralıyım. Eskiden toprak suyu 
çekiyordu. E- in altında iki göz yetmedi. E-  altı şişince zor kaçtım. Vergi m“kellefi olanlara 

.  TL verildi. Param yoktu, kredi kullanmıştım. Çocuğumun ihtiyacı vardı, iyi geldi.  

 
RESIM 10: : E-5 KARAYOLU VE ALTINDAKİ İKİ G5Z 

 

.  TL tutarında senedim vardı. (epsi selde kayboldu. Senetler kaybolunca borçludan 
alacağımı tahsil edemedim. Selde bir de arabam gitti.  

Karşıdan seli seyrettim. Zarar . -3.000 TL, 1.500 TL verdiler. Evraklar kayboldu. Bir ay 

d“kkan kapalı kaldı. Tencere, tava, bardak çöpe gitti.  

Evimizin altında  d“kkan çalıştırıyorduk.  Ben ve oğlum birlikte çalışıyorlardı. Selden sonra 
d“kkan kapandı.  
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Selden dolayı  adet lastik gitti. Sigorta yok. .  TL kaybımız var. Sorun, yeni ruhsat 
verilmiyor.  

      

   

 Selde direğe böyle tutunarak kurtuldum. Eşyalarım gitti.  
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B. . PROJE BİLEŞENLERİ 

İBB tarafından geliştirilen projenin  temel bileşeni bulunmaktadır. 

1. Planlama 

2. Yasal S“reç Kamulaştırma/Uzlaşma  

3. Sosyo-Ekonomik Durum 

4. Tasfiye/Yıkım 

5. Dere )slah Projesi Uygulaması 

PLANLAMA BİLEŞENİ 

Silivri İlçesine bağlı Piri Mehmet Paşa Mahallesi içinde yer alan, Silivri Boğluca Deresi )slahı ilk 
olarak, . .  onay  tarihli / .  ve / .  ölçekli İmar Planlarında Yeşil Alan Park  
d“zenlemesini içeren Plan tadilatı ile  g“ndeme gelmiştir. Planda yeşil alan olarak tasarlanan 
alanlarda yaşayanlar PEİ ler kategorisinde yer almaktadır. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Şekil 10: . .  onay  tarihli / .  ölçekli Nazım İmar Planı Plan Tadilatı 
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Şekil 11: . .  onay  tarihli / .  ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Tadilatı 

YASAL SÜREÇ BİLEŞENİ KAMULAŞT)RMA/UZLAŞMA  

Plan kararına dayanılarak, derenin her iki tarafında kalan parseller ve “zerindeki varlıkların,  5.393 

Sayılı Belediye Kanunun . Maddesinin b  bendine dayanarak kamulaştırılması kararı alınmıştır.  

İSKİ tarafından  yılının ilk yarısında, dere ıslahı için gereken ön analiz çalışmaları yağış 
hesapları vb.  yapılarak, dere g“zergahı ve kesitleri belirlenmiştir. Daha sonra Boğluca Deresi Islah 

Projesi, projenin yatırımcı m“d“rl“ğ“ pozisyonundaki İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“ tarafından 
hazırlanmıştır. Ardından,  yılında aşağıdaki  karar alınmıştır.  

1. İstanbul B“y“kşehir Belediye Başkanı imzalı Başkanlık Kamulaştırma 5n Onay Föy“,  
Temmuz 2007,  

2. İBB Belediye Enc“men Kararı,  Ağustos ,  

Ancak,  Eyl“l Sel felaketine kadar, finasman sorunu sebebiyle s“reç hızlı ilerleyememiştir.   

İstanbul genelindeki derelerin ıslahı için D“nya Bankası nın fon sağlaması sonucu,   yılının 
Aralık ayından itibaren kamulaştırma s“reci aşağıdaki gibi ilerlemiştir.  

- Taşınmazların değerlerini belirlemek “zere Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ b“nyesinde 
Kıymet Takdir Komisyonu kurulmuş, 

- Arazi analizleri ve piyasa araştırması yapılarak Kıymet Takdir Raporları hazırlanmış,  
- Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ b“nyesinde “st d“zey yöneticilerden oluşan Uzlaşma 

Komisyonu oluşturulmuş, 
- M“lk sahipleri yazılı tebligat ile Uzlaşma Komisyonuna pazarlık için davet edilmiş, 
-  yılı başında m“lk sahipleri ile Uzlaşma Komisyonu arasında gör“şmeler 

başlamıştır.  
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Uzlaşma gör“şmeleri sırasında anlaşma sağlananlar ile Uzlaşma Tutanağı imzalanmış ve bedelin 
ödenmesi için tapuda gerekli devir işlemleri yapılmıştır. 

Uzlaşma sağlanamayanlar için ise  yılının ikinci yarısından itibaren mahkeme s“reci başlamıştır. 
İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ tarafından, uzlaşma sağlanamayan m“lk sahipleri adına bedel tespit 
davası açılmıştır. Mahkemelerce belirlenen bağımsız bilirkişiler tarafından yeni bedel tespit s“reci 
devam etmektedir.  

Bug“ne kadar, toplam  hissenin b“y“k bir kısmı % ,  için bedel konusunda uzlaşma 
sağlanmıştır. Bunlardan bir kısmının % .  m“lkiyetinin belediyeye tescili işlemleri tamamlanmış, 
bir kısmı ise % .  tescil işlemleri hen“z bitmemiştir. Uzlaşma gör“şmesine davet edilmek “zere 
tebligat gönderilenlerin oranı ise % . t“r. Uzlaşma gör“şmeleri sırasında anlaşma sağlanamayan 
ve mahkemeye konu hisselerin oranı ise % . dir. 

(İSSE SAY)S) 244 

ANLAŞMA DURUMU SAYI ORAN 

TESCİL MÜLKİYET BELEDİYEYE GEÇENLER  141 57.8% 

UZLAŞMA  23 9.4% 

TEBLİGAT İLK G5RÜŞME OLACAKLAR   30 12.3% 

MAHKEME (10. MADDE) 42 17.2% 

İŞLEM YAP)LMAM)Ş KAMU  4 1.6% 

İŞLEM YAP)LMAM)Ş 5ZEL  4 1.6% 

TOPLAM 244 100.0% 
TABLO 2: HISSE SAYISI VE ORANLARI 

Proje alanı içerisinde gecekondu bulunmaması nedeniyle ,  özel m“lkiyetin kamulaştırma işlemleri, 
yalnızca  İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ tarafından,  Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 
yapılmaktadır. Proje alanında toplam kamulaştırma maliyeti yaklaşık .o milyon $ dır. 
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SĠLĠVRĠ BOĞLUCA DERESĠ ISLAHI PROJE  YASAL SÜRECĠ 2007 2008 2009 2010 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1/5.000 Nazım Ġmar Planı ve  1/1000 Uygulama Ġmar Planları Onayı                                 

2009 Büyük Sel Felaketinin YaĢanması                                 

1- DERE ISLAHI HAZIRLIK VE KAMULAġTIMA KARARI ALMA SÜREÇLERĠ    

- Tapu Sicil Müdürlüğünden TaĢınmazların Mülkiyet Belgeleri Alınması                                 

- YağıĢ, Dere Güzergahı vb.Hesapların Yapılması                                 

- Uygulama Projesinin Hazırlanması                                 

- KamulaĢtırma Planının Hazırlanması                                 

- BaĢkanlık Onaylı KamulaĢtırma Ön Onay Föyünün Hazırlanması                                 

- ĠBB Encümeninin KamulaĢtırma Kararını vermesi                                 

2-KAMULAġTIRMA UYGULAMA SÜREÇLERĠ      

- KamulaĢtırılacak Alan hk. Ön Bilgi Toplanması                                 

- Ġlçe Tapu Sicil Md. Tarafından Tapuya KamulaĢtırma ġerhi Konulması                                 

- Maliklerin Gaip Olması Hallerinde Kayyum ĠĢlemleri                                  

- Kıymet Takdir Komisyonunun Kurulması                                 

- Kıymet Takdiri için Arazi Analizleri ve Piyasa AraĢtırması Yapılması                                 

- Kıymet Takdiri Raporununun Hazırlanması                                  

- UzlaĢma Komisyonunun Kurulması                                 

- Mülk Sahibinin Tebligat Çekilerek Pazarlık Ġçin Davet Edilmesi                                 

- UzlaĢma GörüĢmelerinin Yapılması                                 

2.1- UzlaĢma Sağlanması Durumu      

- Mülk Sahibinin UzlaĢma Tutanağını Ġmzalaması                                 

- Tutanağın Komisyonca Ġmzalanması                                 

- Dosyanın Encümene Gönderilmesi ve Satın Alma Kararının Alınması                                 

- Ġlçe Belediyesine Yazı Yazılarak Vergi Borcu Varsa Bedelden Tahsil Edilmesi                                 

-  Ġfraz Edilmesi Ġçin Tapu ve Kadastro Md. Yazı Yazılması                                 

- Mülk Sahibinin Tapu ve Kadastro Md.'ne Yönlendirilmesi                                 

- ĠBB Bütçe Denetim Md.'ne Ödemenin Yapılması Ġçin Yazı Yazılması                                 

- KamulaĢtırma Bedelinin Mülk Sahibine Ödenmesi                                  

- Arazinin Belediyeye Geçtiğine Dair Belediyenin Bilgilendirilmesi                                 

- Arazi Üzerinde Bina Varsa VatandaĢın Parayı Almasını Takiben 2 Hafta Sonra Zabıta 
Müdürlüğü Tarafından Tahliye Ġsteği Yazısının Yazılması 
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SĠLĠVRĠ BOĞLUCA DERESĠ ISLAHI PROJE SÜRECĠ 2007 2008 2009 2010 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2.2- UzlaĢma Sağlanamaması Durumu      

- Mülk sahibinin UzlaĢmazlık Tutanağını imzalaması                                 

- KamulaĢtırma Md. Tarafından Bedel Tespit Davası açılması                                 

- Mahkemede BilirkiĢi tarafından Bedel Tespitinin yapılması                                 

- Mülk sahibinin Bilgilendirilmesi ve Mahkeme için Tebligat çekilmesi                                 

- KiĢiye Banka Hesabı açılması                                 

- Dava sonucu ortaya çıkan Bedel üzerinde anlaĢılması halinde 15 gün içinde Bankaya 
Bloke edilmesi                                 

- Bankaya Yatırılan paranın dekontunun Mahkemeye gönderilmesi                                 

- Mahkemece, taĢınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaĢtırma bedelinin hak 
sahibine ödenmesine karar verilmesi                                 

- Arazi üzerinde bina varsa vatandaĢın parayı almasını takiben 2 hafta sonra Zabıta 
Müdürlüğü tarafından tahliye isteği yazısının yazılması                                 

- UzlaĢma Olmazsa, Mahkeme tarafından 2. defa Bedel Tespitinin baĢlatılması   
                                

- Mahkeme tarafından atanan BilirkiĢi tarafından Bedel Tespitinin tekrar yapılması                                  

- Bedel konusunda fark çıkarsa +farklar ödenir, -farklar geri tahsil edilmesi                                 
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PEİ LERİN SOSYO-EKONOMİK YAP)S) BİLEŞENİ 

Proje alanında yaşayan ve ticari faaliyette bulunanlarla anket çalışmaları yapılarak PEİ ların sosyo-

ekonomik profili çıkarılmıştır. Projeden etkilenen insanları iki şekilde sınıflandırılabilir. 

). M“lkiyete Göre: 
  i. M“lk Sahipleri 

ii.Kiracılar  
 

)). Fiziksel Yapının Kullanımına Göre: 
  i. Konutlarda Yaşayanlar 

  ii. İşletmelerde Çalışan ve İşyeri Sahipleri 
 

Projeden etkilenen toplam  konut birimi ve  işletme bulunmaktadır. Sosyal-ekonomik 

anketlere göre hane halkı b“y“kl“ğ“ , işletme b“y“kl“ğ“ ise  olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 
kiracılık oranı konutlarda % , işletmelerde ise %  olarak tespit edilmiştir. Bu veriler çerçevesinde 
konutlarda yaşayan tahmini n“fus , işletmelerde çalışan n“fus ise  olmak “zere toplam 700 

civarında kişinin projeden etkilendiği ortaya çıkmaktadır. 

TASFİYE/Y)K)M  

E-  otoyolu g“neyinde, derenin doğu ve batı kenarlarında yer alan  parselde  bina yıkımdan 
etkilenmektedir. Konut ve zemin altı ticaret kullanımlarından oluşan  bu binalarda  konut ve  
d“kkan birimi  işletme  bulunmaktadır. Ayrıca, “zerinde yapı olmayan  parsel yer almaktadır. 
Yıkımdan etkilenen binalarda, 148 konutta tahmini toplam  kişi ve  işletmede  çalışan 

olmak “zere toplam  kişi projeden yer değiştirme şeklinde etkilenmektedir. 

)SLA( PROJESİ UYGULAMA BİLEŞENİ 

Dere )slah Projesi toplam  km. uzunluğundaki derenin  km. lik kısmı için uygulanmaktadır.  Proje 
Boğluca Deresi nin Marmara Denizi ile birleştiği kısımdan başlayarak, E-  otoyolunun g“neyinde 

 metre ve kuzeyinde .  metre olmak “zere toplam  km. dir. Ancak E- in kuzeyindeki 
kısımda kamulaştırma söz konusu değildir. Kuzey kısımlarda derenin kendi genişliği ıslah için 
yeterli olduğundan ve hazineye ait m“lkler olduğundan dolayı kamulaştırma ihtiyacı oluşmamıştır. 
Ancak, E-  otoyolunun g“neyinde kalan  metre mesafe kısımda kamulaştırma ve binaların 
yıkımı söz konusudur.  

Tamamı açık kutu kesit olarak uygulanacak olan dere ıslah projesinde dere kesitleri kuzeye doğru 
daralmaktadır. E-  g“neyinde kesitler   metre genişlik ve .  metre derinlik, kuzeyinde  ise  
metre genişlik ve ,  metre derinlik uygulanacaktır.  
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RESIM 11: BOĞLUCA DERES) VE KOLLARI   

 

RESIM 12: Boğluca Deresi Dere )slah Alanı 

 



BÖLÜM.C
PLAN





65 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Yer değiştirmeyi minimize etmek için gösterilen çabaları tanımlayın 

 Bu çabaların sonuçlarını tanımlayın 

 Uygulama sırasında yer değiştirmeyi minimize etmek için geliştirilen mekanizmaları tanımlayın 

 

1 YENİDEN YERLEŞİMİN 
MİNİMİZE EDİLMESİ 
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C.1. YENİDEN YERLEŞİMİN MİNİMİZE EDİLMESİ 
C.1.1. YENİDEN YERLEŞİMİN MİNİMİZE EDİLMESİ İÇİN SORUN TESPİTİ 
Proje alanı Silivri kent merkezinde önemli konumda bulunmaktadır.  Proje alanında yaşayanlar için; 

1. Bina  

2. Sel  

3. Yaşam Kalitesi 

olmak “zere  temel risk bulunmaktadır. (er “ç temel risk birlikte ve ayrı ayrı proje alanı ve yakın 
çevresinin dön“ş“m“n“ zorunlu hale getirmektedir. 

BİNA RİSKİ 

Proje alanındaki yapılar gerek bina yaşı, gerekse kullanım açısından oldukça riskli durumdadır. 
Binaların statik yapılarının zayıflığı ve yıllardır bakım ve onarım yapılmaması bu riski daha da 
artırmaktadır. 
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SEL RİSKİ 

Proje alanı ve yakın çevresi son otuz yıl içinde  kez b“y“k sele maruz kalmıştır. (er sel felaketinin 
ardından kapsamlı hiç bir çalışma yapılmamış ve sorun ötelenmiştir. Son  selinin ardından bu 
proje başlatılmıştır. 

 

YAŞAM KALİTESİ RİSKİ 

  

Proje alanı merkezde 
bulunmasına rağmen b“y“k bir 
böl“m“n“n eski sanayi 
sitesinden dön“ş“m“ ve bir 
böl“m“nde halen sanayi 
kullanımlarının faaliyette olması, 
proje alanındaki yaşam kalitesini 
minimum seviyeye indirmiştir. 
Proje alanı ve yakın çevresi bir 
çök“nt“ haline dön“şm“şt“r. 
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RESIM 13: PROJE ALAN)NDAKİ KONUT STOKU DURUMU 
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C.1.2. YENİDEN YERLEŞİMİN MİNİMİZE EDİLMESİ 

İÇİN KULLANILAN MEVCUT MEKANİZMA 

 

Proje  km uzunluğundaki Boğluca Deresinin  km lik mesafesi için uygulanmaktadıır. Ancak, 
kamulaştırma yalnızca E  ile Marmara denizi arasındaki   m mesafelik böl“m“nde 
uygulanmaktadır. E  otoyolu ve kuzeyi böl“m“ kamulaştırma kapsamına alınmayarak PEİ ve 
varlıklar minimize edilme stratejisi İBB tarafından benimsenmiştir. 

Ayrıca, yer değiştirmenin minimize edilmesi için, kamulaştırmaya konu olan dere kenarında 
yalnızca bir sıra boyunca binalar proje etki kapsamına alınmış, Emek Sokak ta ikinci sıra olan 

binaların kamulaştırılmadan etkilenmemesi sağlanmıştır.  

 

ŞEK)L 12. YENİDEN YERLEŞİM SÜRECİNDE PE) LER TARAF)NDAN TERCİ( EDİLEN ALANLAR 

 

C.1.3. YENİDEN YERLEŞİMİN MİNİMİZE EDİLMESİ 

İÇİN 5NERİLEN SENARYO 

 

Proje alanının konumu ve  temel sorun dikkate alınarak İBB ve Silivri Belediyesi ortaklığı ile 
bug“nk“ çöz“m“n dışında kapsamlı yerinde yenileme  yani bir  kentsel dön“ş“m projesi 
senaryosu da g“ndeme getirilebilirdi. Kentsel dön“ş“m senaryosuna göre proje alanı daha 
genişletilerek yeni bir plan çerçevesinde yine proje alanı yeşil alan olarak ele alınabilir, ancak yakın 
çevresinde ise karma kullanımlı bir proje geliştirilebilirdi. 

Böylelikle PEİ ler, yerinde yenileme  stratejisi çerçevesinde aynı mahallede yaşama ve çalışma 
olanağına kavuşurlardı. 
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5nerilen Proje: Boğluca Yerinde Mahalle Yenileme Projesi 

5nerilen Yöntem: İmar (akları Transferi ve İmar (akları Toplulaştırması 

Tasarım İlkesi: Yaşama ve Çalışma Birlikteliği 

 

ŞEK)L 13. İMAR (AKLAR)N)N TRANSFERI 
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 Sayımların, varlık envanterlerinin, doğal kaynak değerlendirmesinin ve sosyo-ekonomik 

anketlerin sonuçlarını ortaya konulması 
 T“m etki kategorilerini ve etkilenen insanları tanımlanması 
 Projeden etkilenen insanlar ile yapılan çeşitli gör“şmelerin  ve anketlerin sonuçlarını 

özetlenmesi 

 YYEP nin izleme ve takip kısmının bir bileşeni olarak,  sayımların, varlık envanterlerinin, doğal 
kaynak değerlendirmesinin ve sosyo-ekonomik anketlerin g“ncellenmesi. 

SAYIM VE  

SOSYO-EKONOMİK 

ANKETLER 2  
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C.2. SAYIM VE SOSYO-EKONOMİK ANKETLER 

C. . . Y5NTEM 
 

Proje Alanı ile ilgili sayım, envanter çıkarılması, t“m etki kategorileri ve etkilenen insanların 
tanımlanması, PEİ larla yapılan y“z y“ze anket gör“şmeleri için alanda çalışmalar yapılmıştır. 

08-  Aralık  tarihleri arasında “ç g“n boyunca alanda ikamet etmeye veya işletme faaliyetini 
devam ettiren m“lk sahibi ve kiracılar ile, -  Aralık  tarihlerinde ise taşınmış olan m“lk 
sahipleri ile anket gör“şmeleri yapılmıştır. 

Tespit çalışmalarında izlenen yöntem y“zy“ze gör“şme ve toplantılar şeklinde olmuştur. Anket 
gör“şmeleri proje alanında bulunan  kişi  hane ve  işletme , yer değiştiren  kişi  hane 
ve  işletme  ile gerçekleştirilmiştir. 

Gör“şmeler esnasında PEİ lara D“nya Bankası kiriterleri çerçevesinde YEP hazırlanmasına yönelik 
ekteki anket formlarındaki birtakım soruların sorulacağı ve yanıtların ise plan kapsamında 
değerlendirileceği belirtilmiştir. 

İBB tarafından, D“nya Bankasının  temel yaklaşımı olan; 
‐ Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi 
‐ Danışma ve Bilgilendirme 

‐ Gelir Restorasyonu 

‐ Kayıpların Tazmin Edilmesi 

dikkate alınarak ve D“nya Bankası tarafından İş Tanımı nda sunulan anket soruları ile uluslararası 
Yeniden Yerleşim Eylem Planı rapor örneklerinde yer alan anket sorularının sentezinden oluşan 
anket formları, projeden etkilenen insanlar ile y“z-y“ze yapılan gör“şmelerde doldurulmuştur. 

Konut Anketlerinde; 

 

- Projeden Etkilenen Kişi Sayısı, 
- Yer Değiştirmek Zorunda Kalan Kişi Sayısı, 
- M“lkiyet Durumu, 
- İkamet S“releri, 
- Okula Devam Eden ve Yer Değiştirme )le Okul Değiştirmek Zorunda Kalan 5ğrenci Sayısı, 
- PEİ lerin Gelir Kaynakları ve Gelir D“zeyleri, 
- PEİ lerin Eğitim D“zeyleri,  
- İşsizlik D“zeyi ve Gerekçeleri, 
- Fiziksel Veya Zihinsel Olarak Engelli Olan, Bakıma Muhtaç İnsan Sayısı, 
- PEİ lerin Sosyal G“vence Durumu, 
- Projeden Etkilenme ve Kayıp T“rleri Yer Değiştirme/Arazi Kaybı/Gelir Kaybı , 
- PEİ lerin Yaşam Kalitesi D“zeyi, 
- Yer Değiştirmenin )nsanların Yaşamları Üzerine Etkileri.  
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İşletme anketlerinde ise; 
 

- Toplam çalışan sayısı  
- İşletmelerin faaliyet t“rleri 
- Gelir b“y“kl“kleri ve kayıplar 

- Faaliyet s“releri 
 

sorularının yanıtları aranmıştır. Ayrıca, kamulaştırmanın yaşayanlar, işletme sahipleri ve çalışanları 
“zerindeki etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Aşağıdaki bilgiler anket yapılan 60 hanenin sosyal ve 

ekonomik yapısını yansıtmaktadır.  

TABLO 3: Alandaki Konut ve İşletme Sayıları 

C. . . PROJEDEN ETKİLENEN FİZİKSEL VARL)KLAR VE 
MÜLKİYET 

C.2.2.1. FİZİKSEL VARLIKLAR 
 

Kamulaştırma, Silivri kent merkezinde, Marmara Denizi ile E-  otoyolu arasında kadar olan  
metrelik mesafesi içinde, Boğluca deresinin  doğu ve batı kenarındaki  binaları kapsamaktadır.  
 

Proje alanında toplam  parsel ve  bina kamulaştırmadan etkilenmektedir. Binalar konut ve 
zemin altı ticaret kullanımlarından oluşmaktadır. Ayrıca, “zerinde yapı olmayan  parsel yer 
almaktadır. Bu parsellerden si Silivri Belediyesi ne aittir.  

TABLO 4:Kamulaştırılan Varlıklar 

Kaynak: İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ 

Yapıların zemin katlarında d“kkanlar yer almaktadır. Ticari açıdan en işlek caddesi Sanatkarlar 
Caddesi dir.  Proje alanı kapsamında toplam  bina etkilenmektedir. Bu binalarda  konut,  
işletme birimi bulunmaktadır. 

KULLANILMA 
DURUMU 

KONUT İŞLETME TOPLAM 

SAYI ORAN SAYI ORAN SAYI ORAN 

FAAL 77 52.0% 67 50.7% 144 50.7% 

BOŞ 71 48.0% 69 49.3% 140 49.3% 

TOPLAM 148 100.0% 136 100.0% 284 100.0% 

TOPLAM PARSEL BİNA KONUT BİRİMİ DÜKKAN BİRİMİ BOŞ ARSA 

Sayı Alan (m2) Sayı Sayı Alan(m2) Sayı Alan (m2) Sayı Alan 
(m2) 

82 8.737 59 148 17.545 136 10.247 8       365 
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Toplam  konut biriminin yaklaşık yarısı % i, toplam  ticari birimin ise yarısı % i boştur. Bir 
başka deyişle, toplam  bağımsız birimin yarısı boştur. Bug“ne kadar hiçbir bina yıkılmamıştır. 

Binaların ön cephelerinin yer aldığı toplam  cadde ve  sokak bulunmaktadır; Sanatkarlar Caddesi, 

Emek Sokak, Emek Çıkmazı Sokak, S“leyman 5zer Sokak ve Ali Çetinkaya Caddesi.  Marmara 
Denizi nden başlayarak, kuzeydoğu-g“neybatı yön“nde uzanan Boğluca Deresi, proje alanı içinde  
köpr“ ile kesilmektedir.  
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KAT YÜKSEKLİKLERİ 

TABLO 5: Bina Kat Y“kseklikleri 

Projeden etkilenen toplam  binanın kat y“kseklikleri   ile  kat arasında değişmektedir.    katlı yapılar en y“ksek orana sahiptir (%30,5), ikinci sırada  
katlı binalar % 5,4) , “ç“nc“ sırada ise  katlı yapılar % ,  yer almaktadır. Bunun yanısıra  katlı yapıların oranı % , ,  katlı yapıların oranına eşittir. 
Yalnızca sanatkarlar caddesi ve ali çetinkaya caddeleri “zerinde -  katlı birer bina yer almaktadır. Ayrıca, ali çetinkaya caddesi “zerinde  işhanı ve  
pasaj bulunmaktadır.

KAT SAYISI 

SANATKARLAR C. EMEK SOKAK Ç)KMAZ SOKAK SÜLEYMAN 5ZER S. ALİ ÇETİNKAYA C. TOPLAM 

Sayı Oran  Sayı Oran  Sayı Oran  Sayı Oran  Sayı Oran  Sayı Oran  

1 KATLI (Z) 8 32,0% 2 12,5% 3 42,9% 5 55,6% 0 0,0% 18 30,5% 

2 KATLI (Z+1) 1 4,0% 0 0,0% 4 57,1% 4 44,4% 1 50,0% 10 16,9% 

3 KATLI (Z+2) 9 36,0% 6 37,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 25,4% 

4 KATLI (Z+3) 2 8,0% 3 18,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 8,5% 

5 KATLI (Z+4) 4 16,0% 5 31,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 15,3% 

6 KATLI (Z+5) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 1,7% 

7 KATLI (Z+6) 1 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,7% 

TOPLAM 25 100,0% 16 100,0% 7 100,0% 9 100,0% 2 100,0% 59 100,0% 
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SANATKARLAR CADDESİ-KESİT-

DENİ)

KÖPRÜ oş Kuyumcu Ahlatçıoğlu         Beko Çay ı E lakçı Sayısal Loto Büro Halı Yıka a Restoran oş Uygar Bira Silivri Bira Kokoreç oş oş Okan Tic. BOSCH KÖPRÜ
BİNA NO                                   Bina No:1 Bina No:1 Bina No:3 Bina No:7-5 Bina No:9 Bina No:11 Bina No:13 Bina No:15 Bina No:17 Bina No:19 Bina No:21 Bina No:23 Bina No:25 Bina No:27 Bina No:29

KONUT

GÖRÜŞME YAPILAN 3 3 1 1

BOŞ 9 6 3 2 2 2 4

ULAŞILAMAYAN EVDE OLMAYAN 1

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 4

TOPLAM KONUT ADEDİ 12 6 3 0 2 0 0 4 0 0 0 3 0 8

İŞLETME 
GÖRÜŞME YAPILAN 1 2 1 1 1 1 1

GÖRÜŞME YAPILMAYAN 1

BOŞ 2 1 1 1 1 1 1 1

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 1

TOPLAM İŞLETME ADEDİ 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
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SANATKARLAR CADDESİ-KESİT-

KESİT‐ E-5

KÖPRÜ Beka Unlu M. Silivri Tur.Der. Baymak Star Motor Omtel El.Kamila Bar Bayram Bisiklet Oto Yıka a oş Özel Motorsiklet Mog Orga ik Gü re To er Kartuş Aygaz

BİNA NO                                   Bina No:31 Bina No:33 Bina No:35 Bina No:37 Bina No:39 Bina No:41 Bina No:43 Bina No:45 Bina No:47 Bina No: 49 Bina No: 51 TOPLAM

KONUT

GÖRÜŞME YAPILAN 3 1 1 4 2 2 21

BOŞ 1 2 2 1 34

ULAŞILAMAYAN EVDE OLMAYAN 3 1 5

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 2 6

TOPLAM KONUT ADEDİ 8 2 3 4 0 0 2 2 3 1 0 63

İŞLETME 
GÖRÜŞME YAPILAN 1 1 1 1 1 13

GÖRÜŞME YAPILMAYAN 1 3 5

BOŞ 2 2 2 1 3 2 21

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 1

TOPLAM İŞLETME ADEDİ 1 1 2 3 1 3 2 2 3 2 1 40
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EMEK SOKAK

i şaat

i şaat

i şaat Şoförler Od. Es aflar Odası

Şoförler Od. Es aflar Odası

oş oş oş oş A. Teknik Servis oş oş oş oş oş oş Arbey Bara  Dağıtı Can Elektrik Şoförler Od.ı Silivri Tan. Der

BİNA NO Bina No: 30 Bina No: 28 Bina No: 26 Bina No: 24 Bina No: 22 Bina No: 20 Bina No: 18 Bina No: 16 Bina No:14 Bina No:12 Bina No: 10 Bina No: 8 Bina No: 6 Bina No: 4 Bina No:2 Bina No: 2 TOPLAM 

KONUT

GÖRÜŞME YAPILAN 1 1 1 4 1 1 4 1 14

BOŞ 1 3 2 1 2 2 1 3 1 16

ULAŞILAMAYAN EVDE OLMAYAN 1 1 1 3

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 0

TOPLAM KONUT ADEDİ 2 1 4 0 2 2 4 3 3 1 4 4 0 3 0 0 33

İŞLETME 
GÖRÜŞME YAPILAN 1 1 1 1 1 5

GÖRÜŞME YAPILMAYAN 1 1 2

BOŞ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 0

TOPLAM İŞLETME ADEDİ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 17
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SÜLEYMAN ÖZER SOKAK

oş

Uğur Oto otiv Gökha  Oto . oş oş oş oş Ş. Oto Kuaför oş oş

BİNA NO Bina No: 16 Bina No: 14 Bina No: 12 Bina No: 10 Bina No: 8 Bina No: 6 Bina No: 4 Bina No: 2 Bina No: TOPLAM 

KONUT

GÖRÜŞME YAPILAN 1 1

BOŞ 1 1 2

ULAŞILAMAYAN EVDE OLMAYAN 0

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 0

TOPLAM KONUT ADEDİ 1 1 1 3

İŞLETME 
GÖRÜŞME YAPILAN 2 3 1 6

GÖRÜŞME YAPILMAYAN 0

BOŞ 1 1 1 1 1 2 7

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 0

TOPLAM İŞLETME ADEDİ 2 3 1 1 1 1 1 1 2 13
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ÇIKMAZ SOKAK

Duman Elek. oş oş Depo oş oş oş

BİNA NO Bina No: 46 Bina No: 3 Bina No: 5 Bina No: 7 Bina No: 9 Bina No: 11 Bina No: 13 TOPLAM

KONUT

GÖRÜŞME YAPILAN 1 1

BOŞ 1 1 1 3

ULAŞILAMAYAN EVDE OLMAYAN 1 1

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 0

TOPLAM KONUT ADEDİ 1 1 0 1 0 0 1 4

İŞLETME 
GÖRÜŞME YAPILAN 1 1 2

GÖRÜŞME YAPILMAYAN 0

BOŞ 1 2 1 2 1 7

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 0

TOPLAM İŞLETME ADEDİ 1 1 2 1 1 2 1 9
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ALİ ÇETİNKAYA CADDESİ

BİNA NO İşha ı TOPLAM

KONUT

GÖRÜŞME YAPILAN 12 12

BOŞ 10 10

ULAŞILAMAYAN EVDE OLMAYAN 10 10

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 4 4

TOPLAM KONUT ADEDİ 36 36

İŞLETME 
GÖRÜŞME YAPILAN 11 11

GÖRÜŞME YAPILMAYAN 0 0

BOŞ 6 6

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 4 4

TOPLAM İŞLETME ADEDİ 21 21

BİNA NO Süley a kaya Pasajı
KONUT

GÖRÜŞME YAPILAN 0

BOŞ 6

ULAŞILAMAYAN EVDE OLMAYAN 3

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 0

TOPLAM KONUT ADEDİ 9

İŞLETME 
GÖRÜŞME YAPILAN 13

GÖRÜŞME YAPILMAYAN
BOŞ 18

GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMEYEN 0

TOPLAM İŞLETME ADEDİ 31
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C.2.2.2. MÜLKİYET  
Toplam  hisse ve  hissedarın bulunduğu alanda hisselerin tamamına yakını şahıs 
m“lkiyetindedir % . . Şahıs m“lkiyetinin yanısıra şirket, dernek oda ve kamu m“lkiyetinden 
bulunan hisselerin toplam oranı % . dır. Kamu m“lkiyetinin oranı % dir 

(İSSEDAR  SAY)S) TOPLAM  224 

 (İSSEDAR SAY)LAR)N)N MÜLKİYETE 
G5RE DAĞ)L)M) 

SAYI ORAN 

KAMU MALİYE-SİLİVRİ BELEDİYESİ   2 1.0% 
ŞİRKET 3 1.3% 

DERNEK-ODA 3 1.3% 
ŞA()S 216 96.4% 

TOPLAM 224 100.0% 
TABLO 6: Toplam Hissedar Sayısı 

 

C. . . PROJEDEN ETKİLENEN İNSANLAR 
PEİ leri; 

). M“lkiyete Göre: 
  i. M“lk Sahipleri 

ii.Kiracılar  
)). Kullanımına Göre: 

 i. Konutlarda Yaşayanlar 

 ii. İşletmelerde Çalışan ve İşyeri Sahipleri 
olmak “zere  alt gruba ayırmak m“mk“nd“r. 
 

Projeden etkilenen toplam  konut birimi ve  işletme bulunmaktadır. Sosyal-ekonomik 

anketlere göre hane halkı b“y“kl“ğ“ , işletmede çalışan sayısı ise  olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 
kiracılık oranı konutlarda % , işletmelerde ise %  olarak tespit edilmiştir. 
 

 Bu veriler çerçevesinde konutlarda yaşayan tahmini n“fus , işletmelerde çalışan n“fus ise  
olmak “zere toplam 700 civarında kişinin projeden etkilendiği ortaya çıkmaktadır. Bug“n konut ve 
d“kkanların da yarısı boş durumdadır. Ancak bunun gerekçesi yalnızca dere ıslah projesi değildir. 
Selden sonra özellikle d“kkanların bir kısmının faaliyetine devam etmediği alanda yapılan 
gör“şmelerde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kamulaştırmadan etkilenen toplam çalışan n“fusun 

den daha d“ş“k olduğu tahmin edilebilir. 
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PROJEDEN ETKİLENEN İNSANLAR 
a-Konutlarda Yaşayan (ane Sayısı N“fus 

M“lk Sahipleri 104 311 

                               Kiracılar  44 133 

                            Toplam 148 444 
b-İşletmelerde Çalışan İşletme Sayısı Çalışan N“fus 

M“lk Sahipleri 52 105 

                                Kiracılar 79 157 

                            Toplam  131 262 
TOPLAM ETKİLENEN NÜFUS 706 

TABLO 7: Projeden Etkilenen İnsanlar 

M“lk sahipleri;  sadece konut ve d“kkanı kamulaştırılan, konutu ve d“kkanı birlikte kamulaştırılan 
ve arsasını kaybedenler olarak  alt kategoriye ayrılmıştır. Konut ve d“kkanları kamulaştırılanların 
bir kısmı birden fazla varlığını kaybettiğinden dolayı, bu alt kategoriler de kaybedilen varlık sayısına 
göre alt sınıflara ayrılmıştır. 

PROJEDEN ETKİLENEN MÜLK SA(İPLERİ ve VARL)KLAR 
 

A-MÜLK SA(İPLERİ  
 Hisse Varlık 

I-SADECE KONUTU KAMULAŞT)R)LAN 68 Hisse 70 Konut 

                        1 Konut  66 Hisse 66 konut 

2 Konut 2 Hisse 4 Konut 

II-SADECE DÜKKAN) KAMULAŞT)R)LAN 74 Hisse  D“kkan 

 D“kkan  63 Hisse  D“kkan  
 D“kkan 8 Hisse  D“kkan  
 D“kkan  1 Hisse  D“kkan  
 D“kkan  2 Hisse  D“kkan  
 D“kkan  1 Hisse  D“kkan  

III-KONUTU VE DÜKKAN) 
KAMULAŞT)R)LAN 

33 Hisse   Konut  D“kkan 

 Konut ve  D“kkan  10 Hisse  Konut  D“kkan 

 Konut ve  D“kkan  1 Hisse  Konut  D“kkan 

 Konut ve  D“kkan  1 Hisse  Konut  D“kkan 

 Konut ve  D“kkan  7 Hisse  Konut  D“kkan 

 Konut ve  D“kkan  2 Hisse 4 Konut 4 D“kkan 

 Konut ve  D“kkan  4 Hisse  Konut  D“kkan 

 Konut ve  D“kkan  6 Hisse  Konut  D“kkan 

 Konut ve  D“kkan  1 Hisse  Konut  D“kkan 

 Konut ve  D“kkan  1 Hisse  Konut  D“kkan 

IV-SADECE ARSALARI 
KAMULAŞT)R)LAN 

8 Hisse    

TABLO 8: Projeden Etkilenen M“lk Sahipleri ve Varlıkları 
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C.2.4. PROJEDEN ETKİLENEN İNSANLAR)N SOSYAL-EKONOMİK PROFİLİ 
 

08-  Aralık  tarihleri arasında “ç g“n boyunca alanda ikamet etmeye veya işletme faaliyetini 
devam ettiren m“lk sahibi ve kiracılar ile, -  Aralık  tarihlerinde ise taşınmış olan m“lk 
sahipleri ile anket gör“şmeleri yapılmıştır. 

Gör“şmeler konutlar  ve işletmeler  olmak “zere iki şekilde gerçekleştirilmiştir.  Konutlar ve 
işletmeleri için ayrı ayrı hazırlanan anket formları her bir hane ve işletme için doldurulmuştur.   
Konut anket gör“şmeleri, alanda ikamet etmeye devam eden toplam  haneden i ile, taşınmış 

 haneden ise i ile gör“şme gerçekleştirilmiştir.  Konutlarda yaşamaya devam ettikleri halde, bir 
kısmı evde bulunmadığından, bir kısmı ise gör“şme yapmak istemediklerinden dolayı, gör“şme 
gerçekleştirilemeyenler olmuştur.  İşletme anketleri ise alanda halen faal olan  işletmeden ise 

si ile, taşınmış olan  işletmeden “ ile gerçekleştirilmiştir 

TABLO 9: Konut Gör“şmeleri 

Konut Anket araştırması aşağıdaki sorulara yanıt aramıştır; 
- Projeden Etkilenen Kişi Sayısı, 
- Yer Değiştirmek Zorunda Kalan Kişi Sayısı, 
- M“lkiyet Durumu, 
- İkamet S“releri, 
- Okula Devam Eden ve Yer Değiştirme )le Okul Değiştirmek Zorunda Kalan 5ğrenci Sayısı, 
- PEİ lerin Gelir Kaynakları ve Gelir D“zeyleri, 
- PEİ lerin Eğitim D“zeyleri,  
- İşsizlik D“zeyi ve Gerekçeleri, 
- Fiziksel Veya Zihinsel Olarak Engelli Olan, Bakıma Muhtaç İnsan Sayısı, 
- PEİ lerin Sosyal G“vence Durumu, 
- Projeden Etkilenme ve Kayıp T“rleri Yer Değiştirme/Arazi Kaybı/Gelir Kaybı , 
- PEİ lerin Yaşam Kalitesi D“zeyi, 
- Yer Değiştirmenin )nsanların Yaşamları Üzerine Etkileri.  

 

 

 

 

KONUT G5RÜŞMELERİ 

Konut Durumu 
Konut 
(Hane) 
Sayısı 

Gör“ş“len Ulaşılamayan 
Gör“şmek 
İstemeyen 

Sayı Oranı Sayı Oran  Sayı Oran  

Dolu Alanda Yaşayan  77 45 58.4% 22 28.6% 10 13.0% 

Boş Taşınmış  71 15 21.1 % 56 78.9 % 0 0.0% 

GENEL TOPLAM 148 60 40.5% 88 59.5% 0 0.0% 
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Alanda halen faal olan  işletmeden ise si, taşınmış olan  işletmeden “ ile gör“şme 
gerçekleştirilmiştir. 

TABLO 10: İşletme Gör“şmeleri 

*Toplam 131 işletme bulunmaktadır, ancak bazı işletmeler  den fazla bağımsız birim 
kullandığından dolayı toplam ticari birim sayısı dır. 

İşletme anketlerinde ise; 
- Toplam çalışan sayısı  
- İşletmelerin faaliyet t“rleri 
- Gelir b“y“kl“kleri ve kayıplar 

- Faaliyet s“releri 
sorularının yanıtları aranmıştır. Ayrıca, kamulaştırmanın yaşayanlar, işletme sahipleri ve çalışanları 
“zerindeki etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. 
 

 

  

İŞLETME G5RÜŞMELERİ 

İşletme Durumu İşletme 
Sayısı 

Gör“ş“len  Ulaşılamayan 
Gör“şmek 
İstemeyen 

Sayı Oranı Sayı Oran  Sayı Oran  

Faal 62  50 80.6% 7 11.3% 5 8.1% 

Boş Taşınmış  69 3 4.3% 66 95.7% 0 0.0% 

GENEL TOPLAM 131  53 40.5% 73 55.7% 5 3.8% 
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C.2.4.1. KONUT ANKETLERİ – SOSYAL YAPI 
 

Projeden Etkilenen İnsanların PEİ  özellikle yoksul insanların sosyal ve ekonomik profilini ortaya 
koymak ve bu kesimin zararlarını D“nya Bankası yeniden yerleşim ilkeleri çerçevesinde tazmin 
etmek için önlemler alınması projenin en önemli bileşenini oluşturmaktadır. Sosyal ve ekonomik 
profil araştırması sonucu ortaya konulacak olan veriler, Yeniden Yerleşim Eylem Planında göz 
ön“ne alınması gereken kilit konuları içermektedir.  
 

   
 

İBB tarafından, D“nya Bankasının  temel yaklaşımı olan; 
 

1. Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi 
2. Danışma ve Bilgilendirme 

3. Gelir Restorasyonu 

4. Kayıpların Tazmin Edilmesi 
dikkate alınarak ve D“nya Bankası tarafından verilen İş Tanımı nda sunulan anket soruları ile 
uluslararası Yeniden Yerleşim Eylem Planı rapor örneklerinde yer alan anket sorularının 
sentezinden oluşan anket formları, projeden etkilenen insanlar ile y“z y“ze yapılan gör“şmelerde 
doldurulmuştur. 
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a-Demografik Yapı 

Alandan yaşamaya devam eden  alanda yaşayanların yaklaşık % ı ile  ve taşınmış olan  hane 
anket gör“şmesi yapılmış ve sosyal-ekonomik profil ortaya konulmuştur. Bu çalışma sonucuna 
göre 60 hanede toplam 181 kişi yaşamaktadır.  

Demografik yapı içinde kadın ve erkek sayısı birbirine yakın olmakla birlikte, erkeklerin oranı biraz 
daha fazladır. Toplam n“fusun  % u kadın, % i erkektir.  

(ane b“y“kl“ğ“ ise .  kişi olarak ortaya çıkmaktadır. TÜİK  yılı verilerine göre hanehalkı 
b“y“kl“ğ“ T“rkiye genelinde . , İstanbul için ise . tir. İstanbul da hane halkı b“y“kl“ğ“ ilçe 
merkezleri için . , kırsal yerleşmeler için ise . dır. Proje alanındaki hane halkı b“y“kl“ğ“ 
İstanbul ilçe merkezlerine göre d“ş“kt“r.  

 

NÜFUS BİLGİLERİ SAYI 
HANE SAYISI 60 

(ANEDE YAŞAYAN KİŞİ SAY)S) 181 

KADIN SAYISI 89 

ERKEK SAYISI 92 

(ANE BÜYÜKLÜĞÜ 3.0 
 TABLO 11: PEİ lerin N“fus Bilgileri 

 b-M“lkiyet 

Alanda kiracılık oranı % dur.  TÜİK verilerine göre, kiracılık oranı T“rkiye genelinde  %24 iken, 

İstanbul genelinde % tir. İstanbul T“rkiye de kiracılık oranının en y“ksek olduğu ildir. Bu 
çerçevede, Silivri de kiracılık oranının İstanbul ortalamasının altında olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca, anketler göstermektedir ki, kiracıların % inin bulundukları konutta ikamet s“releri  
seneden d“ş“kt“r.  Bu durum, kamulaştırma s“reci başlaması ile taşınan m“lk sahiplerinin evine 
yeni kiracıları yerleştirdiklerini ortaya koymaktadır..   

Bunun yanı sıra, m“lk sahibi ve m“lk sahibi yakınlarının toplam oranı ise % dir. 

MÜLKİYET SAYI ORAN 
MÜLK SA(İBİ 37 61.7 % 

KİRAC) 18 30.0 % 

MÜLK SA(İBİ YAK)N) 5 8.3 % 

TOPLAM 60 100.0% 
TABLO 12: PEİ lerin M“lkiyet Oranı 

Ortalama Kira B“y“kl“ğ“:       300 TL/Ay            

TABLO 13: PEİ lerin Ortalama Kira B“y“kl“ğ“ 
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c-Memleket  

PEİ lerin yarısı % .  Silivri doğumludur. Bir kaç kuşaktır Silivri de yaşadığını ifade edenler, 
Silivri nin köylerinden gelerek merkeze yerleşmişlerdir. Bir kısmının köyleri ile bağları hala devam 
etmektedir. Verimli toprakları olan Silivri de,  insanlar köydeki arazilerinde hala tarım faaliyeti 
yapmakta ve bir kısmı geçimini bu şekilde sağlamaktadır.  

Silivri dışındaki diğer bölgelerden göç edenlerin ise oranları d“ş“k ve birbirine yakındır. Göç edilen 
yerler arasında Doğu Anadolu Ağrı ve Urfa , Karadeniz Bölgesi Safranbolu, Sinop, Trabzon, 
Zonguldak , İç Anadolu Bölgesi Eskişehir, Konya, K“tahya, Bolu  ve Marmara Bölgesi İstanbul ve 
Tekirdağ  yer almaktadır.  

Alanda, ayrıca yurt dışı göçmen  hane yaşamaktadır. Bu hanelerden birisi Azerbaycan, diğeri ise 
Bulgaristan dan göç etmiştir.  

MEMLEKET SAYI ORAN 

SİLİVRİ 30 50.0% 

MARMARA 7 11.7 % 

KARADENİZ B5LGESİ 5 8.3 % 

İÇ ANADOLU 5 10.0 % 

DOĞU ANADOLU 6 13.3% 

YURT D)Ş)  2 3.3 % 

TESPİT EDİLEMEYEN 5 8.3 % 

TOPLAM 60 100.0% 
TABLO 14: PEİ lerin Memleket Dağılımı 

  

d-Silivri de İkamet S“resi  

PEİ ler arasında Silivri de ikamet s“resi  yıl ve “zeri olanların oranı oldukça y“ksektir % .  Bu 
s“re aidiyat hissini artırmaktadır. Anket gör“şmelerinde PEİ lerin b“y“k bir kısmının %  “zeri , 
taşındıktan sonra da  Silivri de yaşamaya devam etmek istediklerini belirtmeleri yaşadıkları yer ile 
olan bağlarını ortaya koymaktadır.  Bunun yanısıra  seneden az bir s“redir Silivri de yaşayanların 
oranı yalnızca % . dir.  

SİLİVRİDE  İKAMET SÜRESİ SAYI ORAN  
1 SENEDEN AZ 1 1.7 % 

1-5 SENE ARASI 3 5.0 % 

5-10 SENE ARASI 5 8.3 % 

10-20 SENE ARASI 8 13.3 % 

 SENE VE ÜZERİ 39 65.0% 

TESPİT EDİLEMEYEN 4 6.7. % 

TOPLAM 60 100.0% 
TABLO 15: PEİ lerin Silivride İkamet S“resi 

 



89 

 

e-Konutta İkamet S“resi 

Bulundukları konutta ikamet s“resi sonuçları da, Silivri de ikamet s“resi ile benzer özellikler ortaya 
koymaktadır. Konutunda  sene ve “zeri s“redir ikamet edenlerin oranı % dir.  Bu orana -20 

yıl arası ikamet edenleri de eklediğimizde, yani  sene “zeri ikamet edenlerin oranı  % .  olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bunun yanısıra, bulunduğu konutta  sene ve daha az s“redir ikamet edenlerin 
oranı % t“r ve tamamı kiracıdır.  

KONUTTA İKAMET SÜRESİ SAYI ORAN 
1   SENEDEN AZ 8 13.3 % 

1-5 SENE ARASI 13 21.7 % 

5-10 SENE ARASI 2 3.3 % 

10-20 SENE ARASI 7 11.7 % 

20 SENE VE ÜZERİ 30 50.0 % 

TOPLAM 60 100.0% 
TABLO 16: PEİ lerin Konutta İkamet S“resi 

 

f-Potansiyel Hassas Gruplar 

Potansiyel hassas gruplara dahil olan  çocuk tespit edilmiştir. Bunlardan sı  yaş altı grubu 
oluştururken, i ilköğretim d“zeyindeki çocuklardan oluşmaktadır. Kadın sayısı ise dur, 
bunlardan “  yaş “zeri, sı ise  yaş altıdır. Bunun yanısıra  yaş “zeri yaşlı kişilerin sayısı 

dir.  Alandan engelli  kişi tespit edilmemiştir. Yalnızca özel eğitime ihtiyaç duyan kekeme bir 
çocuk bulunmaktadır 

SOSYAL HASSAS GRUPLAR SAYI 
ÇOCUKLAR  YAŞ ALT)  6 

ÇOCUKLAR İLK5ĞRETİM 
DÜZEYİNDE  

21 

YAŞL)LAR  YAŞ ÜZERİ KİŞİLER  32 

ENGELLİLER 0 

KAD)NLAR   YAŞ ÜZERİ  73 

KAD)NLAR   YAŞ ALT)  16 
TABLO 17: PEİ lerin Sosyal (assas Grupları 
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g-Durumu Kritik Haneler 

PEİ ler arasında durumu kritik  hane tespit edilmiştir. Bunlardan birisi kiracı, diğeri ise m“lk 
sahibidir. Kiracı olan kişi Azerbaycan dan savaş koşulları sebebi ile göç etmiş, eşi trafik kazasında 
vefat etmiş  çocuğunu ilkokulda okutmaya çalışan bir kadındır. İşsiz olan kadın, kendisine iş 
olanağı sunulması durumunda çalışmak istediğini, çocuklarının okulda çok başarılı olduklarını, 
onları okutmak istediğini ama ekonomik durumunun çok köt“ olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, ev 
sahibinin durumunu anlayışla karşıladığını, kendisinden depozito istemediğini ve kira konusunda 
yardımcı olduğunu, taşınması durumunda ne yapacağını bilmediğini belirtmiştir. 
 

Kritik durumda olan diğer kişi ise  yaşında, bakıcısı ile yaşayan yaşlı bir kadındır. Unutkanlık 
hastalığı sebebi ile yasal belgelere imza atma yetkisi olmayan kişiye, aynı binada yaşayan ablası 
yardımcı olmaktadır. Ancak diğer kardeşleri tapuya tedbir  koydurarak kamulaştırma bedelini 
almasını engellemişledir. Abla, uzlaştıkları halde bu sebepten parasını alamadıklarını, paralarını 
alabilirlerse yeni bir ev satın almak için harekete geçeceklerini belirterek, kendilerine hukuki 

anlamda yardımcı olunmasını istemiştir.   

 

h-Okuyan Çocukların Okul Durumları 
Silivri merkezde ikamet eden aileler çocuklarının okula mesafesinin  dakika olduğunu ifade 
etmişlerdir. Yer değiştirme olması durumunda, uzak mesafeye taşınırlarsa, okul servis parasının 
kendileri için ek masraf yaratacağını belirtmişlerdir. Ayrıca, bazı çocuklar okul değiştirmek 
istememekte, yer değiştirmeden psikolojik olarak etkilendikleri aileleri tarafından ifade 
edilmektedir. Projeden etkilenen toplam  kişiden “ okul eğitimine devam eden 
öğrencilerden oluşmaktadır. 5ğrencilerin % u ilköğretim , % i lise, % si ise “niversite 
d“zeyinde eğitim görmektedir, % si ise açık öğretim “niversitesinde eğitim almaktadır. İlkokul 
öğrencilerinin devam ettikleri okullar (asan 5zvarnalı İlköğretim Okulu ve Piri Mehmet Paşa 
İlköğretim Okullarıdır. 

OKUL DÜZEYİ SAYI ORAN  
İLKOKUL 21 48.8 % 

LİSE 12 27.9 % 

ÜNİVERSİTE 9 20.9 % 

AÇ)K5ĞRETİM 1 2.3 % 

TOPLAM 43 100.0% 
Tablo 18: PEİ LERİN OKUL DÜZEYİ 

i-Eğitim D“zeyi 

EĞİTİM DÜZEYİ SAYI ORAN  
OKUR-YAZAR OLMAYAN 8 6.1 % 

İLKOKUL MEZUNU 87 66.4% 

LİSE MEZUNU 21 16.0% 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 15 11.5% 

TOPLAM 123 100.0% 
TABLO 19: PEİ lerin Eğitim D“zeyi 
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Anket istatistikleri, proje alanında eğitim seviyesinin oldukça d“ş“k olduğu ortaya koymaktadır. 
Yetişkin n“fus içinde okur-yazar olmayanların oranı % dır. Bunun, İstanbul ortalaması % .  ile 
karşılaştırıldığında y“ksek bir oran olduğu gör“lmektedir.3  Ayrıca eğitim seviyesi en fazla ilkokul 
mezunu olanların oranı % dir.  

  

j-Çalışma Durumu 

PEİ ler arasında  yaş “zerindeki kişilerin çalışma durumları analiz edilmiştir. Bu kategori içinde 
n“fusun yaklaşık yarısı % sı  çalışan kişilerden oluşmaktadır. İkinci en b“y“k grubu ev hanımları 
oluşturmaktadır % . Üç“nc“ sırada ise emekliler % .  yer almaktadır. İşsizlik oranı ise % . dir.  

 ÇAL)ŞMA DURUMU SAYI ORAN 
İŞSİZ 8 6.2 % 

EV HANIMI 43 33.1 % 

EMEKLİ 19 14.6 % 

ÇAL)ŞAN 60 46.2 % 

TOPLAM 130 100.0% 
Tablo 20: PEİ LERİN ÇALİŞMA DURUMU 

k- Çalışanların Meslekleri 

PEİ lerin eğitim d“zeyleri çalışılan işlere de yansımaktadır. Çalışanların en fazla yer aldığı iş alanı,  
hizmet sektör“ içinde ilkokul veya lise mezuniyeti gerektiren mesleklerdir. Bu kategori içerisinde 
kasiyer, garson, g“venlik görevlisi vb. meslekler yer almaktadır. İkinci sırada kendi işletmesi 
olanlar,  “ç“nc“ sırada ise y“ksek eğitim seviyesi gerektirmese de belli yetenekleri ve özel eğitim 
s“recini gerektiren zanatkarlık işleri yer almaktadır. Bu meslekler arasında ise elektirikçilik, 
marangozluk, kuaförl“k, boyacılık, aşçılık vb. yer almaktadır. Dörd“nc“ sırada serbest çalıştıklarını 
ifade edenler bulunmkatadır. Üniversite eğitimi gerektiren beyaz yakalı işlerde çalışanlar ise, % .  
oran ile beşinci sırada yer almaktadır. Bu kategori içerisinde bankacı, öğretmen, avukat 

                                                             
3 TÜİK,  
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mesleklerinden kişiler tespit edilmiştir. Bu grupların yanısıra, kamu sektör“nde işçi veya memur 
olarak çalışan  kişi , imalat işinde çalışan  kişi , çiftçilik yapan  kişi  ve inşaat işinde çalışan  
kişi  bulunmaktadır. 

ÇAL)ŞANLAR)N MESLEKLERİ SAYI ORAN  
(İZMET SEKT5RÜNDE İŞÇİ GARSON, GÜVENLİK G5REVLİSİ, 
KASİYER VB.  

16 26.7 % 

KENDİ İŞLETMESİ TİCARET VB.  13 21.7 % 

ZANAATKAR ELEKTRİKÇİ, MARANGOZ,KUAF5R, BOYAC), AŞÇ), 
TESİSATÇ)  

8 13.3 % 

SERBEST 7 11.7 % 

BEYAZ YAKAL)LAR BANKAC), 5ĞRETMEN, AVUKAT  5 8.3 % 

KAMUDA İŞÇİ-MEMUR) 3 5.0 % 

İMALAT  İŞÇİSİ 4 6.7 % 

ÇİFTÇİ 2 3.3% 

İNŞAATÇ) 2 3.3% 

TOPLAM 60 100.0% 
Tablo 21: PEİ LERİN MESLEKLERİ 

    

     

I- Gelir B“y“kl“ğ“ ve Kaynakları 

PEİ lerin ortalama gelir d“zeyleri iki kutup arasında yer almaktadır. (iç bir geliri olmayan haneler 
olduğu gibi .  TL/ay geliri bulunan haneler de bulunmaktadır.  (içbir geliri olmadığını belirten  

 hane bulunmaktadır. Gelir seviyesi aralığı bakımından en y“ksek oran %   -1500 TL/ay 

kategorisi içinde yer almaktadır. İkinci sırada ise, . -3.000 TL/ay kazanca sahip olanlar 

bulunmaktadır. Gelir seviyesi  TL altında olan  hane  bulunmaktadır. Bunlardan i, m“lk 
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sahibi, “ kiracıdır. Ortalama gelir d“zeyi .  TL olarak ortaya çıkmaktadır.  (anelerin % si 
ortalama gelir d“zeyinin altında bir gelir ile geçimlerini sağlamaya çalışmaktadır.  

GELİR BÜYÜKLÜĞÜ SAYI ORAN 
(İÇ GELİRİ OLMAYAN 5 8.3 % 

750 TL ALTI 10 16.7 % 

750-1500 TL/ay ARASI 18 30.0 % 

1500-2000 TL/ay ARASI 8 13.3% 

2000-3000 TL/ay ARASI 11 18.3 % 

 TL/ay ve ÜZERİ 8 13.3 % 

TOPLAM 60 100.0% 
TABLO 22: PEİ lerin Gelir B“y“kl“ğ“ 

T“rkiye de yoksulluk sınırı işçi sendikaları tarafından d“zenli olarak yayınlanmaktadır. İşçi 
Sendikalarının Kamu-Sen   yılı için açıkladığı yoksulluk sınırı -kişilik bir hane için .  TL 

.  USD .dir. Diğer yandan, TÜİK, yoksulluk analizleri yoksulluk sınırını -kişilik bir hane için  
TL (533 USD) olarak esas almaktadır. İşçi sendikalarının açıkladığı sınırının esas alınması 
durumunda, proje alanındaki insanların % sinin, TÜİK verisi esas alındığında ise % inin yoksulluk 
sınırı altında yaşadığı ortaya çıkmaktadır. 

Gelir kaynağı bazı hanelerde tek bir kaynağa dayanırken bazı hanelerde dört kaynağa 
dayanmaktadır. Bunlar arasında en fazla orana  gelir kaynağına sahip olan  haneler % . , 
ardından tek  gelir kaynağı olan haneler % .  yer almaktadır. Beş hanede ise hiç bir gelir kaynağı 
olmadığı tespit edilmiştir. (içbir gelir kaynağı olmayan  haneden  tanesi m“lk sahibi diğer “ 
kiracıdır. 

GELİR KAYNAĞ) SAY)S) SAYI ORAN 
(İÇBİR GELİR KAYNAĞ) OLMAYAN 5 8.3 % 

 GELİR KAYNAĞ) 22 36.7 % 

 GELİR KAYNAĞ) 26 43.3 % 

 GELİR KAYNAĞ) 5 8.3 % 

 GELİR KAYNAĞ) 2 3.3 % 

TOPLAM  60 100.0% 
TABLO 23: PEİ lerin Gelir Kaynağı Sayısı 

Gelir kaynakları kategorilere ayrıldığında ise gelir kaynağının en fazla çalışanların maaşlarından 
oluştuğu gör“lmektedir % . . Bunun yanısıra emekli maaşı, konut veya d“kkan kirası geliri, 
çiftçilik ve işletme geliri de gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Çiftçilik alanda 
yapılmamaktadır. Ancak Silivri nin köylerinden gelerek merkezine yerleşmiş olan PEİ lerin bir 
kısmının köy ile bağları çiftçilik aracılığı ile devam etmektedir.  

GELİR KAYNAKLAR) SAYI ORAN 

ÇAL)ŞAN MAAŞ 43 44.3 % 

EMEKLİ MAAŞ 25 20.3% 

KİRA 12 12.4 % 

ÇİFTÇİLİK 9 9.3 % 
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İŞLETME GELİRİ 8 8.2 % 

TOPLAM 97 100.0% 
TABLO 24: PEİ lerin Gelir Kaynakları 

m-T“ketim Biçimi 

Gelirinin eğitim, sağlık, giyim, yeme-içme, tatil gibi giderler için yeterli olup olmadığı sorusuna m“lk 
sahipleri çoğunlukla orta d“zey, kiracılar ise yetersiz olduğu şeklinde yanıt verilmiştir. Ancak, tatile 
gitmek alandaki yaşayanlar için l“ks gör“lmektedir.  

T“rkiye de, özellikle alt gelir grupları için iki t“r t“ketim oldukça temeldir; konut kira, faturalar  ve 
gıda. TÜİK in  yılına ait araştırmalarına göre, alt gelir grupları için hanedeki toplam 
harcamanın % . “n“ konut, % . ini ise gıda harcamaları oluşturmaktadır. Bu iki t“r harcamanın 
toplamı %  seviyesine ulaşmakta, yani, t“m harcamanın / “n“ oluşturmaktadır. Buradan şu 
sonuç çıkmaktadır; konut sahibi veya kiracı olmak, insanların yaşam ve t“ketim biçimlerinde b“y“k 
fark yaratmaktadır.  

Ancak, PEİ, yer değiştirmeleri ve kiracı konumuna d“şmeleri durumunda ev ekonomisinin olumsuz 
etkileneceğini belirtmişlerdir. Ayrıca, Silivri merkezde eğitim, sağlık, iş, alışveriş gibi olanaklara 
y“r“me mesafesi içinde erişebildiklerini, uzağa taşınmaları durumunda ulaşım masrafının 
ekleneceğini belirtmişlerdir. Ayrıca, PEİ lerin bir kısmı faturaları ödemekte g“çl“k çektikleri için 
doğalgazı t“m evde değil, yalnızca oturdukları odayı ısıtmakta kullandıklarını ifade etmişlerdir.  

n-Sağlık Sigortası 

Alanda hiçbir sağlık g“vencesine sahip olmayan hanelerin oranının y“ksekliği dikkat çekmektedir. 
Toplam 60 hane arasından  hane, yeşil kart da dahil hiç bir sağlık sigortasına sahip olmadığını 
ifade etmiştir. Sağlık g“vencesi olmayan  haneden “ m“lk sahibi, u kiracıdır. Bir hane özel 
sağlık sigortası olduğunu belirtmiştir. Diğer hanelerde ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sağlık 
sigortalarından herhangi  biri bulunmaktadır. 

SAĞL)K SİGORTAS) SAYI ORAN 
BAĞ-KUR 22 36.7% 

SSK 20 33.3 % 

(İÇBİR SAĞL)K SİGORTAS) 
OLMAYAN 

13 21.7 % 

EMEKLİ SAND)Ğ) 4 6.7% 

5ZEL 1 1.7 % 

TOPLAM 45 100.0% 
TABLO 25: PEİ lerin Sağlık Sigortası 

SSK, kamu veya özel sektörde işçi stat“s“nde sigortalı olarak çalışanların yararlandığı sosyal 
g“venlik sistemidir. Bağ-Kur işyeri sahipleri ve çiftçilerin, Emekli Sandığı ise kamu sektör“nde 
memur stat“s“nde çalışanların faydalandığı sosyal g“vence sistemidir. İşsiz durumda olan ve hiç 
bir varlığı olmayanlar ise m“racaat etmeleri durumunda yeşil kart alabilmektedirler.  
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o-Konut Standartları 

Konut B“y“kl“ğ“:   PEİ lerin yaşadıkları konutların yaklaşık % i  m2 nin “zerindedir. T“rkiye de 
 kişilik bir orta gelir grubundan bir ailenin konut b“y“kl“ğ“ ortalama  m2 dir kişi başı  m2).  

Bu çerçevede projeden etkilenen insanların konut b“y“kl“k standartları ulusal standartların 
“zerindedir. Alanda tespit edilen en k“ç“k konut birimi  m2, en b“y“k konut birimi ise 155 m2 dir. 

KONUT BÜYÜKLÜĞÜ SAYI ORAN 
70 M2 VE ALTI 1 1.7% 

70-100 M2 ARASI 17 28.3% 

100-150 M2 ARASI 28 46.% 

 M  VE ÜZERİ 14 23.3% 

TOPLAM 60 100.0% 
TABLO 26: PEİ lerin  Yaşadıkları Konut B“y“kl“ğ“ 

 

RESIM 14. YIKILACAK OLAN YAPILAR 

Oda Sayısı: Oda sayısı bakımından konutlar ağırlıklı olarak +   oda  salon  kategorisinde yer 

almaktadır. İkinci sırada ise +   oda  salon  b“y“kl“kteki konutlar bulunmaktadır.  Bunun 
yanısıra +   oda  salon  yalnızca  konut bulunmaktadır. T“m konutların % . “  + in 
“zerindedir. Silivri de +  b“y“kl“kten daha k“ç“k konutların fazla bulunmadığı gör“şmeler 
sırasında m“lk sahipleri tarafından da ifade edilmiştir. Bu durum yeni konut satın alırken de sorun 

yaratmaktadır.  

ODA SAYISI SAYI ORAN 
1+1 1 1.7 % 

2+1 21 35.0 % 

3+1 34 56.7 % 

4+1 4 6.7 % 

TOPLAM 60 100.0% 
TABLO 27: PEİ lerin Konutlarındaki Oda Sayısı 

Hizmetler: Silivri merkez kentsel bir yerleşim olmasına karşın, PEİ lerin yaşadıkları konutların 
yalnızca % inde elektrik, su, telefon, doğalgaz, internet hizmetlerinin tamamı vardır. Konutların 
yarısında doğalgaz bulunmamaktadır. PEİ lerin b“y“k bir kısmı, kamulaştırma olacağı ve konutları 
yıkılacağı için doğalgaz bağlatmadıklarını belirtmişlerdir. İnternet kullanımının yaygın olmadığı, 
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konutlardan % “nde internet bağlantısı olmamasından anlaşılmaktadır. Bunun yanısıra temel 
ihtiyaçlar arasında yer alan telefonun da konutların % sinde olmadığı gör“lmektedir. Konutların 
tamamında İSKİ suyu kullanılmakta, ancak içme suyu sağlıklı olmadığından dolayı hazır su 
aldıklarını ifade etmişlerdir.  Çöplerin ise belediye tarafından d“zenli olarak toplandığı belirtilmiştir.  

(İZMETLER SAYI ORAN 
(EPSİ VAR 21 35% 

DOĞALGAZ OLMAYAN 30 50% 

TELEFON OLMAYAN 7 12% 

İNTERNET OLMAYAN 32 53% 

TOPLAM KONUT 60 
TABLO 28: PEİ lerin Konutlarındaki (izmetler 

Eşyalar: PEİ lere anket gör“şmelerinde, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı 
gibi ev eşyalarına sahip olup olmadıkları sorulmuştur. B“t“n eşyalara sahip olan hanelerin t“m 
haneler içindeki oranı yarının biraz “zerindedir % . Bunun yanısıra  hane %  hiçbirine sahip 
olmadığını ifade etmiştir. T“rkiye standartlarında, evde l“ks olarak kabul edilen bulaşık makinesi 
gör“ş“len hanelerin % inde bulunmaktadır. Son olarak  hane evde çamaşır makinesi 
bulunmadığını ifade etmiştir.  

EŞYALAR SAYI ORAN 
(EPSİ VAR 38 63% 

(İÇBİRİ YOK 2 3% 

BULAŞ)K MAKİNESİ OLMAYAN  21 35% 

ÇAMAŞ) MAKİNESİ OLMAYAN 3 5% 

TOPLAM KONUT 60  
TABLO 29: PEİ lerin Eşyaları 

Bahçe:  Konutların hiçbirinin bahçesi bulunmamaktadır.  

WC-Banyo: Konutların b“y“k çoğunluğunda %  banyo ve tuvalet ayrıdır. 

G“neş ve Nem Durumu: Konutların b“y“k bir kısmı g“neş ışığını iyi, bir kısmı da orta d“zeyde  
almaktadır. G“neş ışığının köt“ alan konut bulunmamaktadır.  Ancak dereye yakın olmanın ve 
derenin ıslah edilmemiş olmasının bir sonucu olarak rutubet gör“lmektedir.  Nem ve rutubete 
bağlı hastalıkların gör“ld“ğ“ PEİ leri tarafından sıkça ifade edilmiştir.  
 

Yeni Yerin Netleşmesi Durumu: Alanda yaşamaya devam eden toplam  (aneden yalnızca  
tanesinin ise nereye taşınacağı netleşmiştir. Geri kalan  hanenin nereye taşınacağı konusunda bir 
program veya çalışması hen“z yoktur.  
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C.2.4.2. İŞLETME ANKETLERİ-EKONOMİK YAPI 

 

a-Genel Rakamlar 

Boğluca Dere )slah Projesi Silivri kent merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle proje alanında yer 
alan binaların tamamında zemin kat ticareti söz konusudur. Bu işletmelerin tamamı  selinde 
zarar görd“ğ“nden dolayı bazıları faaliyetlerine devam etmemişlerdir. Selde d“kkanları  metre 
y“ksekliğinde su basmıştır. D“kkanlarda eşya bilgisayar, buzdolabı, tezgah  ve “r“nler 
kullanılamayacak şekilde hasar görm“şt“r. Selde zarar görenlere Kaymakamlık tarafından .  TL 
civarında yardım yapılmıştır.  
 

Alanda toplam  işletme bulunmaktadır. Ancak, bu işletmelerin u faaliyetine devam 
etmemektedir. D“kkanlar boştur. Diğer  işletmeden ise si ile gör“şme gerçekleştirilememiş, ) 
ise gör“şme yapmayı istememiştir. Sonuç olarak faal durumda olan  işletmeden si yani 
% . sı ile gör“şme yapılmış ve ekonomik yapı ortaya konulmuştur. 

Gör“şme yapılan  işletmede toplam  kişinin çalıştığı tespit edilmiştir. İşletmelerin b“y“kl“kleri 
2-  kişinin çalıştığı k“ç“k ölçekli işletmelerdir. 

İŞLETME BİLGİLERİ SAYI 
İŞLETME SAY)S) 50 

ÇAL)ŞAN SAY)S) 124 

İŞLETME BAŞ)NA ORTALAMA 
ÇAL)ŞAN SAY)S) 

2.48 

TABLO 30: İşletmelerin İşletme bilgileri 

b-M“lkiyet: İşletmelerin yarısından fazlası % ı  kiracıdır. M“lk sahibi konumundaki işletmelerin 
oranı ise % dır. Alanda ayrıca kl“p, dernek Silivri Tanıtma Derneği , Esnaf Odası vb. t“zel kişiliğe 
ait  işletme tespit edilmiştir.   

MÜLKİYET  SAYI ORAN 
KİRAC) 30 60.0% 

MÜLK SA(İBİ 13 26.0% 

TÜZEL KİŞİLİK DERNEK, KLÜP  3 6.0% 

BELİRLENEMEYEN 4 8.0% 

TOPLAM 50 100.0% 
TABLO 31: İşletmelerin M“lkiyet 

c- Kira B“y“kl“ğ“: İşletmelerde kiracıların ödedikleri kira b“y“kl“kleri ortalama  TL/ay dır. 
Kira b“y“kl“klerini işletme alanı b“y“kl“ğ“ne gore değerlendirildiğinde ortalama aylık birim fiyat 

 TL/m  olarak ortaya çıkmaktadır. Birim fiyatlar  TL/m /ay ile TL/m /ay arasında 
değişmektedir.  

Ortalama Kira B“y“kl“ğ“: 800 TL/Ay   (13 TL/m2/ay) 

TABLO 32: İşletmelerin Ortalama Kira B“y“kl“ğ“ 
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d- Gelir B“y“kl“ğ“: İşletme sahiplerinin beyanlarına göre alanda  aylık ortalama gelir b“y“kl“ğ“ 
ise .  TL dir. Aylık gelirin en d“ş“k olduğu işletme  TL/ay iken, en fazla TL/ay olarak 
ifade edilmiştir.  

Ortalama Gelir B“y“kl“ğ“:                     2.750TL/Ay 

TABLO 33: İşletmelerin Ortalama Gelir B“y“kl“ğ“ 

e- İşletme Alanı: İşletmelerin alansal b“y“kl“kleri  m2 ile 350 m2 arasında değişmektedir. 
Ancak b“y“k bir kısmı % i    m2 nin altındadır.  

İŞLETME ALAN) SAYI ORAN  
10-30 M2 ARASI 11 22,0% 

30-50 M2 ARASI 12 24,0% 

50-100 M2 ARASI 12 24,0% 

100-200 M2 ARASI 12 24,0% 

200-300 M2 ARASI 2 4,0% 

 M  ÜZERİ 1 2,0% 

TOPLAM 50 100,0% 
TABLO 34: İşletmelerin İşletme Alan B“y“kl“ğ“ 

f-Faaliyet S“resi: İşletmelerin faaliyet s“releri  senenin altında olanların oranı % dir. Son bir 
sene sel ve ardından kamulaştırmanın başladığı s“reç olarak önemlidir. Bu oran, selden sonra 
alanda faaliyete başlayan işletmelerin olduğunu göstermektedir.  Bu işletmelerin yarısı %  m“lk 
sahibi, yarısı %  kiracıdır.   

Bunun yanısıra  yıldan uzun s“redir alanda faaliyette bulunan işletmelerin oranı % dir. En uzun 
faaliyet s“resi  yıl olarak kaydedilmiştir.  

FAALİYET SÜRESİ SAYI ORAN 
1 SENE VE ALTI 16 32.0% 

1-5 SENE ARASI 10 20.0% 

5-10 SENE ARASI 10 20.0% 

10-20 SENE ARASI 5 10.0% 

 SENE VE ÜZERİ 9 18.0% 

TOPLAM 50 100.0% 
TABLO 35: İşletmelerin Faaliyet S“resi 
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g-Faaliyet T“rleri: Alandaki işletmeler faaliyet t“rleri bakımından incelendiğinde bir kent 
merkezindeki faaliyetlerden ziyade arka sokaklarındaki faaliyetler ve mahalle merkezi faaliyetleri 
gözlemlenmektedir. Proje alanının belli bir böl“m“n“n eski sanayi alanı olması nedeniyle, 
faaliyetler ağırlıklı olarak araba bakım, tamiri, yıkaması gibi faaliyetler ile su ve elektirk malzemeleri 
satışı gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. Bunun yanısıra lokanta, birahane vb. faaliyetler de yer 
almaktadır.  

FAALİYET TÜRLERİ SAYI ORAN  
BAK)M TAMİR, Y)KAMA, TESİSAT 10 20.0% 

SU, ELEKTRİK MALZEMELERİ VB. SAT)Ş 8 16.0% 

LOKANTA VB. 7 14.0% 

ESNAFLAR ODAS), KLÜP VB. 5 10.0% 

BİRA(ANE 4 8.0% 

KUAF5R 3 6.0% 

DENİZCİLİK/BAL)KÇ)L)K ÜRÜNLERİ SAT)Ş 3 6.0% 

OTOMOTİV VE PARÇA SAT)Ş 2 4.0% 

EMLAKÇ), ANA(TARC) 2 4.0% 

NALBUR 1 2.0% 

FIRIN VB. 1 2.0% 

DEPO 1 2.0% 

TOPTANCI 1 2.0% 

İNTERNET KAFE 1 2.0% 

ÇİÇEKÇİLİK 1 2.0% 

TOPLAM 50 100.0% 
TABLO 36: İşletmelerin Faaliyet T“rleri 
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RESIM 15: PROJE ALANINDA KULLAN)LMAKTA OLAN DÜKKANLAR 
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RESIM 16: BOŞALT)LM)Ş OLAN DÜKKANLAR 
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C. . .PROJE ETKİLERİ 
 

C. . . .ESKİ VE YENİ YAŞAM KARŞ)LAŞT)RMASI 

Proje kapsamında yer alan binaların yıkım s“recine hen“z başlanılmamıştır. Ancak alandaki d“kkan 
ve konutların yarısı boştur.  PEİ lerin bir kısmı anlaştıktan sonra taşınarak yaşamlarını yeni 
konutlarında devam ettirmektedir. Taşınmış olan  haneye ulaşılarak hayatlarındaki değişiklikler 
incelenmiştir. 

Ayrıca, projenin etkilerinin neler olduğu ve bunları nasıl karşıladıkları değerlendirilmiştir. 

Yeni Konut Eski Konut Arası Mesafe: Gör“şme yapılan hanelerin bir kısmı aynı mahallede bir 
kısmı ise yakın çevredeki mahallelerde yaşamlarını devam ettirmektedirler. Eski konut ile yeni 
konut arasındaki mesafeler  metre ile  km. arasında değişmektedir.  Toplam  hanenin “ 
yine Piri Mehmet Paşa Mahallesinde, sı E-  otoyolunun kuzeyindeki Yeni Mahalle de, “ proje 
alanının doğusundaki Alibey Mahallesinde ve  i Fatih Mahallesi nde, i proje alanının batısındaki 
Mimar Sinan Mahallesi nde  ikamet etmektedir. 

Yeni Konutun M“lkiyet Durumu:  Taşınanların b“y“k bir kısmı yeni konutlarında m“lk sahibi  
konumundadır. Toplam  haneden yalnızca si kiracı olarak yaşamına devam etmektedir. Kiracı 
konumuna d“şen  haneden birisi kamulaştırma parasını daha önce sahip olduğu borçları ödemek 
için kullandığından, diğeri de kamulaştırma bedeli çok hissedar arasında paylaştırılınca kendisine 
d“şen miktar ile ev alamadığından dolayı kiraya çıktıklarını açıklamışlardır. Aylık ödenen kira  
TL dir. 

M“lk sahibi olan  haneden “ kendilerine ait başka bir arsa “zerinde konut inşa ettiklerini, i 
kendisine ait başka bir konuta yerleştiğini, diğer  hane ise yeni konut satın aldıklarını ifade 
etmişlerdir.  Yeni konut satın alanların biri  yıllık bir konuta, geri kalanlar ise  yeni inşa edilmiş  
konutlara taşınmışlardır. 

Eski Konut ile Yeni Konut Standartlarının Karşılaştırılması: 

a- Yeni Konutun B“y“kl“ğ“: Ortalama konut b“y“kl“ğ“nde bir değişim olmamıştır. Eski 
konutların ortalama b“y“kl“kleri  m2 iken, yeni konutlarda bu b“y“kl“k  m2 olarak 

ortaya çıkmaktadır. Toplam  durumdan unda eski konut ile yeni konut b“y“kl“ğ“ eşit, 
“nde yeni konut daha b“y“k, sinde yeni konut daha k“ç“k olarak tespit edilmiştir.  

b-Evin G“neş Alma ve Rutubet Durumu: Gör“şmelerin tamamında, g“neş alma 
durumunun eski konut ve yeni konutların her ikisi için de iyi olduğu ifade edilmiştir. Nem ve 
rutubet ise eski konutların tamamında mevcut iken yeni konutların hiçbirinde 
bulunmamaktadır. 

c-(astane, Okul ve Alışverişe Mesafe: Eski konut ile yeni konut arasındaki mesafe en 

fazla  km. olduğundan dolayı mesafe artışından etkilenme fazla olmamıştır. Ancak, eski 
yaşanılan yer kent merkezinde yer aldığından, taşınma sonrası özellikle alışveriş 
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olanaklarına mesafe artışı söz konusu olmuştur. Toplam  haneden “ mesafe artışından 
olumsuz etkilendiğini, eskiden işine veya alışverişe y“r“yerek erişebiliyorken, artık araçla 
gitmek zorunda kaldığını ve ulaşım masrafı olduğunu ifade etmiştir.  Bunun yanısıra yeni 
konutunun Devlet (astanesi ne daha da yakınlaştığını belirten haneler olmuştur.  Silivri de 
bulunan  devlet hastanesinden birisi Alibey Mahallesi nde, diğeri Yeni Mahalle de yer 
almaktadır. Bu iki mahalle PEİ lerin taşındıkları mahallelerden ikisidir. 

d-Telefon, Su, Doğalgaz, İnternet: Eski konutlardan 15 konutun inde ısınmak için 
doğalgaz bulunmamakta iken, yeni konutlardan yalnızca inde doğalgaz 
bulunmamaktadır. 

e-Evdeki Eşyalar: Evde sahip olunan eşyalarda bir değişim olmamıştır. (anelerden 
yalnızca sinde bulaşık makinası hariç diğer t“m eşyalar hem eski hem yeni konutta 

bulunmaktadır.  

f- WC-Banyo: Eski ve yeni konutların tamamında banyo ve tuvalet ayrıdır. 

h-Bahçe: Eski konutların hiçbirinde bahçe bulunmuyorken, yeni konutların “nde bahçe 
ve inde site içi ortak kullanım alanı bulunmaktadır. 
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RESIM 17: PEİ LER)N YEN) KONUTLARI 

OLUMLU ETKİLER 

Sağlam ve Sağlıklı Yapılar: Gör“şmecilerin b“y“k bir kısmı eski yaşadıkları binalarda çökme 
riski olduğunu, korku içinde yaşadıklarını, rutubet dolayısı ile hastalıklara açık bir şekilde 
yaşadıklarını, yeni konutlarının hem zemin hem yapı kalitesi ile daha sağlam ve sağlıklı olduğunu 
belirtmişlerdir.  

Eski Evin Masrafları: Gör“şmecilerden bazıları eski evlerinin kamulaştırılmasından memnun 
olduklarını belirtmişlerdir. Gerekçeleri aşağıdaki şekilde ifade edenler olmuştur; 

Evlerimiz daha önce depremde hasar görm“şt“.  Selden sonra tekrar hasar gör“nce 
tadilat yaptırmak için zaten bir s“r“ masraf yapacaktık. Yeni ev almak için kredi çektik 
ama sonuçta sıfır sağlam bir evimiz oldu.  

İlk kamulaştırma söylentileri başladığında  yılında boşalttık evimizi. Sonra 
kiracılarımız oldu. Ama kira alamadığımız gibi elektrik, su faturaları vs. borçlarını da 
ödemek zorunda kaldık. kamulaştırma iyi oldu.  

OLUMSUZ ETKİLER 

2 Hanenin 1 Konuta Yerleşmesi: Eskiden aynı binada ayrı konutlarda yaşıyorken, 
kamulaştırma bedeli ev almaya yetmediğinden, akraba olan  hanenin tek bir konuta yerleşmesi 
gözlemlenen olumsuz etkilerden birisidir. Toplam  hane bu durumdan etkilenmektedir. Ayrıca, 
yaşlı bir bayan,  yakın çevrede oturan kızının ve ailesinin yaşadığı konuta yerleşmek zorunda 
kalmıştır. Ancak, bu durumların tamamında,  konut için ödenen bedelin  veya daha fazla 
hissedar arasında paylaşılması yeterli sayıda konut alamamanın arkasındaki sebep olmuştur. 

İş Kaybı: Konutunun yanısıra d“kkanı da kamulaştırılan hanelerden  tanesi d“kkan için ödenen 
bedeller çok d“ş“k bulduğu için yeni d“kkan alamadığını ve işsiz kaldığını veya d“ş“k “cretle başka 
yerde çalışmak zorunda kaldığını açıklamıştır. Benzer şekilde bir gör“şmeci de yakın çevrede 
d“kkan kiralamak durumunda kaldığını belirtmiştir. 
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C. . . .G5RÜŞMELER - PEİ LERİN ALGI, SORUN  VE BEKLENTİLERİ 
 

PEİ ler ile -  Aralık  tarihleri arasında “ç g“n boyunca, alandaki toplam  hane ve  
işletme  (bkz. Ek, 08-  Aralık  Tarihli Anket Katılım Listesi  ile, -  Aralık  tarihlerinde ise 
taşınmış olan  hane ve  işletme sahibi ile birebir gör“şmeler yapılmış ve konutlar ve işletmeleri 
için ayrı ayrı hazırlanan anket formları her bir hane ve işletme için doldurulmuştur. Gör“şmelerde 
PEİ lerin algıları ve beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır.  
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ALGILAR VE SORUNLAR 

1-PROJEYE YAKLAŞ)MLAR 

PEİ lerin projeye yaklaşımları iki farklı yöndedir; bir kısmı dere ıslah projesini gerekli ve acil 
gör“rken, bir kısmı yanlış ve gereksiz bulmaktadır.  

Olumlu Yaklaşanlar:  

- Sel riskinin ve yaşam riski korkusunun ortadan kaldırılması, 
- Derenin yarattığı kokunun ortadan kaldırılması ve hijyen sağlanması, 
- Çöplerin derede birikmesinin önlenmesi, 
- Evde rutubete bağlı hastalıkların gör“lmemesi, 
- Kentin parklarının ve dolayısı ile yaşam kalitesinin artırılması, 
- Altyapının iyileştirilmesi 

 

gerekçeleri ile projeyi gerekli görmekte ve desteklemektedirler. Projeyi destekleyenlerin 
bazılarının gör“şleri, kendi ifadeleri ile aşağıda sunulmuştur; 
 

İki kere yaşadık Seli. Deprem görd“k. O nedenle hiç sesimizi çıkartmadık, kabul ettik. Selden 
beri geceleri uyuyamıyorum. Selde kapıcılar boğulacaktı. Selden sonra gittiler. Ben yıkımdan 
yanayım.  m“lk sahibi  

 Proje gereklidir tabi. Köt“ koku yerine g“zelim Silivri meydana çıkacak   

 Plan ve proje yapılıp d“zenlendiği zaman daha g“zel bir şehir olur   

 Etkisi olursa gereklidir tabi. Yoksa boşuna masraf, boşuna insanları mağdur ederler   

Projeye olumlu bakıyorum. Korku içindeydik. Rutubetten çocuklar hasta idi.   

Olumsuz Yaklaşanlar ise; 

- Baştan binalara iskan verilmemesi gerektiği, 
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- Selden bir sene önce, İSKİ kanalizasyon altyapısını değiştirdikten sonra derenin taşmaya 
başladığı, yeni boruların yetersiz kaldığı, az bir yağışta bile rögarların taştığı, 

- Selin, E-  altındaki köpr“n“n gözlerinin kapasitelerinin yetersiz olmasından kaynaklandığı, 
- Asıl ıslah edilmesi gereken kısmın E-  g“neyinin değil, derenin başlangıcında olduğu 

 

gerekçesi ile projeyi desteklemediklerini belirtmişlerdir. Projeyi desteklemeyenlerin bazılarının 
gör“şleri, kendi ifadeleri ile aşağıda sunulmuştur; 
 

Burası derenin denize bağlandığı yer. Asıl derenin başlangıcı olan KİPTAŞ konutlarının olduğu 
kısımların ıslah edilmesi gerekiyor.  

 

Derenin taşmasının sebebi buradaki konutlar değil. E- in altındaki iki göz yetmedi. O 
nedenle su taştı. Asıl sel olan alanda iyileştirme yapılmıyor.  

2- BELİRSİZLİK ve BİLGİLENDİRME EKSİKLİĞİ 

Proje s“reci ile ilgili yaşanan belirsizlik ve yeterince bilgilendirme olmaması sebebiyle PEİ ler bazı 
sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir; 

Gereksiz Masraf: Proje ile ilgili belirsizlikler dolayısıyla bazı PEİ ler eve tadilat yaptırarak, 
gereksiz masraf yaptıklarını belirtmişlerdir.  

Selden önce herkese eve tadilat yapabileceği söylenmişti. Doğalgaz bağlattık, mutfak ve 
banyoyu, t“m evi sıfırdan yaptık. Eve .  TL masraf yaptık. m“lk sahibi yakını  

Yeni Yer (azırlığı: Yıkımların ne zaman olacağı konusunda yaşanan belirsizlik sebebi ile 
yeni taşınacak yer bulmak konusunda m“lk sahipleri ve kiracılar tarafından bir hazırlık 
yapılmadığı gözlemlenmektedir. Toplam  haneden yalnızca “ nereye taşınacağını 
netleştirmiştir. Diğerleri herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Yıkım zamanı konusunda 
kendileri tahminler yapmaktadırlar.  

Kış vakti yıkım yapılmaz herhalde, yapılmaması lazım.  

Yıkım kışın olmasın, çocuğumun okulu etkilenmesin  

Kiracı Bulamama: M“lk sahipleri den beri ve özellikle selden sonra kamulaştırma 
sebebi ile kiracı bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

Gelir Kaybı: Bir m“lk sahibi kamulaştırmadan dolayı binasının iki yıldır boş durduğunu, 
ancak yıkımın hala gerçekleşmediğini, bu nedenle sahip oldukları  konuttan kira gelirleri 
toplam  TL/ay  kayıpları olduğunu belirtmiştir.  

Tadilat Yapamama: Selden beri kamulaştırma olacağı için çatı ve evlerde tadilat 
yapılmadığı ve sağlıksız koşullarda yaşandığı bazı PEİ ler tarafından ifade edilmiştir.  

Yıkım söylentileri kaç yıldır var. Eve tadilat yaptıramadık. Doğalgaz fayda etmiyor, ev 
ısınmıyor. (er yerden soğuk yiyoruz.  
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Belirsizlik-Huzursuzluk: Yıkımların ne zaman yapılacağı konusunda kendilerine 

bilgilendirme yapılmadığından dolayı, evden çıkacakları için den beri huzursuzluk 
yaşadıkları belirtilmiştir.  

Kiracıların Bilgilendirilmesi: Kiracılar yalnızca m“lk sahipleri tarafından 
bilgilendirilmektedir. Bu nedenle bazı kiracılar hiç bilgilendirilmemekte, bazıları ise yanlış 
bilgilendirilmektedir. Belediye ile anlaştıkları halde bazı m“lk sahipleri kiracılardan kira 
talep etmekte, bazıları ise kiracıları evden çıkmaya zorlanmaktadır.  
 

Ev sahibi parayı almış, ancak bizden hala kira istiyor. Buna bir çöz“m bulursanız seviniriz.   
 

3-BEDELLER 

PEİ lerin bazılarının temel şikayetleri arasında bedel tespit yöntemi ve belirlenen bedellerin 
d“ş“kl“ğ“ yer almaktadır.  

Kamulaştırma Bedelleri ile Piyasa Değerleri Farkı: Kamulaştırılan konut ve d“kkan için 
ödenen bedeller ile aynı çevrede eşdeğer ev veya d“kkan almanın m“mk“n olmadığı bir 
çok PEİ tarafından ifade edilmiştir. Kendilerine ödenen bedeller ile ancak kent merkezine 
uzak ve/veya depremde hasar görm“ş ve boyanarak hasarları kapatılmış evleri almak 
m“mk“n olduğu belirtilmiştir.  

 Karşımızdaki apartmanların fiyatlarını öğrenip ona göre fiyat verilmesini istiyoruz.  
Mağdurluktan kurtulmak istiyoruz. Fazlasında göz“m“z yok, ancak, hakkımızı 
istiyoruz  

 m  evime .  TL bedel biçildi. Silivri merkezde  m  yeni evler .  
TL den başlıyor.  

Silivri de uygun fiyata olan evler depremde hasar gör“p boyanmış olanlar . 
 

Konut Kredisi Zorluğu:  M“lk sahiplerinin bazıları, kamulaştırma için ödenen bedellerle 
yeni gayrimenkul arasındaki farkı kapatmak için kredi çekmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. 
Ancak, PEİ lerin bir kısmı krediyi geri ödemeye g“c“ olmadığını, bir kısmı ise belli yaşın 
“zerinde kredi verilmediğini belirtmişlerdir.  Yeni ev ile aradaki farkı kapatabilmek için 
başka yerdeki tarım toprağını satmayı d“ş“nenler bulunmaktadır. 

 

Kiraya Çıkma Riski: Yeni bir konut almak için aradaki fiyat farkını ödeyemeyecek 
olduğunu ifade eden m“lk sahipleri, kiraya çıkmak zorunda kalabileceklerini belirtmişlerdir. 

 

Eve Daha 5nce Yapılan Masraflar: Bazı m“lk sahipleri evlerin bedelleri belirlenirken 
yalnızca alansal b“y“kl“ğ“n dikkate alındığını, evin içine harcanan masrafların mutfak, 
banyo, yerler, doğalgaz altyapısı vb.  göz ön“ne alınmadığından dolayı şikayetçidirler.  

 

Eşitsizlik: Kamulaştırma bedellerinde ufak da olsa farklılıklar olması m“lk sahiplerinde 
eşitsizlik algısı yaratmaktadır. 
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Benim evime .  TL verildi. Aşağı katta aynı b“y“kl“kte evlere .  ve .  TL 
verilmiş  

 

D“kkan Bedelleri: D“kkan bedelleri tespit edilirken konut gibi hesaplandığı, işletme gelir 
farkı ilave edilmediği iddia edilmektedir. D“kkan sahiplerinin b“y“k bir kısmı bu konudan 
şikayetçidir. D“kkan için ödenen bedeller ile aynı çevredeki d“kkan bedelleri arasında 
b“y“k farklar bulunduğu iddia edilmektedir. 

 

4-UZLAŞMA 

Uzlaşma aşamasında kendileri ile yapılan pazarlığı yeterli bulmayan PEİ ler kendilerinin 
beklentilerinin daha fazla dikkate alınması gerektiğini d“ş“nmektedir. Bedel tespiti yapılırken 
kendileri ile gör“ş“lmemiş olmasından rahatsız olan m“lk sahipleri vardır. 
 

İnsanların tek tek dinlenmeli ve değer birlikte tespit edilmeliydi.  

 Bizi de komisyona almaları gerekirdi. Bedelin nasıl belirlendiğini bilmek istiyorum  

 

5- MERKEZDEN UZAKLAŞMA  

PEİ ler yaşadıkları yerin kendileri için pek çok avantajı olduğunu belirtmektedir. Bunlar arasında; 
 

-Konumunun Merkezi olması 
-Bazı m“lklerin M“stakil olması 
-Sessiz Sakin bir Çevre 

-Komşuluk İlişkileri 
-Manzara ve sahile sahip olma 

-Aidiyet anılar  duygusu yer almaktadır. 
 

Dere ıslah alanı Silivri kent merkezinde olduğundan, okula, işyerine, hastaneye, alışveriş 
olanaklarına y“r“me mesafesi içindedir. Uzağa taşınma durumunda ulaşım  yeni bir masraf olarak 
aile ekonomisini zorlayacağı ifade edilmiştir.  

BEKLENTİLER 

1-DAHA YÜKSEK KAMULAŞT)RMA BEDELLERİ: PEİ lerin genel beklentisi aynı çevrede 
piyasa koşullarında aynı b“y“kl“kte yeni ev veya d“kkan almaya yetecek kadar bedel ödenmesidir. 
5zellikle d“kkan sahipleri bedellerin oldukça d“ş“k olduğundan şikayetçidir.  
 

2-TAŞ)NMA YARDIMI: PEİ ler taşınma konusunda;  
 

 -Kendilerine Yeni Yer Gösterilmesini 
              - Taşınmak için yeterli zaman tanınmasını 
 -Taşınma masraflarının karşılanmasını kendilerinin yalnız bırakılmamasını beklemektedirler. 
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Nakliye “creti belediye tarafından verilsin istiyoruz. Sonuç da biz de mağdur durumdayız. 
Zoraki çıkarılıyoruz M“lk sahibi yakını  

Eşyaların taşınması, depozito, elektirk, doğalgaz aboneliği gibi bir çok masrafın olacak. 
Taşınma masrafı en az .  TL olacak.  

Anlaştığımız taktirde parayı aldıktan sonra ek s“re istiyoruz. (emen çıkın  denmemeli  

 

3-BİLGİ VE BİLGİLENDİRME: Projenin farklı boyutları ve s“reçleri hakkında yeterli ve 
zamanında bilgilendirilmek istemektedirler. 5zellikle yıkım tarihinden en az  ay önce 
bilgilendirilmeleri gerektiğini ifade etmektedirler.  
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 Proje ile ilgili yereldeki t“m yasaları ve yeniden yerleşim ile ilgili uygulamaları anlatılması, 

 Yerel yasalarda  D“nya Bankası politikaları ile uyuşmayan açıkları tespit edin, proje özelinde bu 
farklılıkları kapatmak için kullanılacak mekanizmaları tanımlanması, 

 (er bir etki kategorisi için hak sahipliliği politikalarını tanımlanması, yeniden yerleşim 
uygulamasının, “zerinde uzlaşılmaya varılmış olan YYEP de ortaya konulan özel mekanizmalarla 

yapılması, 

 Projeden etkilenen t“m varlıkların arazi, bina, ağaç, ve diğer varlıklar  değerlemesinin nasıl 
yapıldığını, nasıl bir yöntem kullanıldığını ortaya konulması, 

 Hak Sahipliliği Matrisinin hazırlanması 
 

YASAL ÇERÇEVE 
 

3 
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C.3. YASAL ÇERÇEVE 

C. . . YASAL ÇERÇEVE 
 

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi yasal dayanağı İmar Planı dır. Bununla ilgili yasal dayanak 1985 

Resmi Gazete yayım tarihli,  sayılı İmar Kanunu dur. T“rkiye de kamulaştırma/arazi elde etme 
ve yeniden yerleşim faaliyetleri Kamulaştırma ve İskan Kanunu na göre y“r“t“lmektedir. 

Bu kapsamda yasal çerçeve aşağıdaki “ç temel kanunu kapsamaktadır. 

- İmar Kanunu  No. ,  

‐ Kamulaştırma Kanunu No. , ek 4650, 2001) 

‐ İskan Kanunu No. , , ek ,  

 

C. . . .İMAR KANUNU (NO.3194) 

İmar Kanunu, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına 
uygunluğunu sağlamak amacıyla d“zenlenmiştir. Belediye ve m“cavir alan sınırları içinde ve 
dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa b“t“n yapılar bu Kanun h“k“mlerine tabidir. 

Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; "Bölge Planları" ve "İmar Planları", imar planları 
ise, "Nazım İmar Planları" ve "Uygulama İmar Planları" olarak hazırlanır. Son n“fus sayımında, 
n“fusu . 'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir.  

İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı 
ve çevre d“zeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin 
nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince 
onaylanarak y“r“rl“ğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit 
edilen ilan yerlerinde bir ay s“re ile ilan edilir. Bir aylık ilan s“resi içinde planlara itiraz edilebilir. 
Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş 
g“n içinde inceleyerek kesin karara bağlar. MADDE  

İmar Programları, Kamulaştırma ve Kısıtlılık (ali: 

Belediyeler; imar planlarının y“r“rl“ğe girmesinden en geç  ay içinde, bu planı tatbik etmek “zere 
 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra 

kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu 
kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet 

tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program s“resi içinde 
kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık b“tçelerine konulur. 
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İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama 
konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler 
gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder. 

(MADDE 10) 

Kamuya Ait Gayrimenkuller: 

İmar planlarında; meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi 
umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel M“d“rl“ğ“ne ait gayrimenkuller ile 
askeri yasak bölgeler, g“venlik bölgeleri ile “lke g“venliği ile doğrudan doğruya ilgili T“rk Silahlı 
Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerler hariç (azine ve özel idareye ait arazi ve arsalar 
belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve G“mr“k Bakanlığının onayı ile belediye ve m“cavir alan 
sınırları içinde belediyeye; belediye ve m“cavir alan hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk 
edilir ve tapu kaydı terkin edilir. Ancak, bu yerlerin “zerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç 
yalnız binanın halihazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme şekli taraflarca 
tespit olunur. Bu suretle mal edilen arazi ve arsalar belediye veya özel idare tarafından satılamaz 
ve başka bir maksat için kullanılamaz. Bu hususta tapu k“t“ğ“n“n beyanlar hanesine gerekli şerh 
konur.(MADDE 11) 

 Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar: 

Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan 
parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan m“stakil 
inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle 
satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel 
takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan 
imtina ederse, ş“yulandırarak satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder. 

Bunlardan m“stakil inşaata elverişli olanları, kamu yararı için, belediye veya valilikçe yeri alınan 
şahısların muvafakatları halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik 
temini suretiyle değiştirmeye belediye ve valilik yetkilidir. 

Ayrıca belediye veya valilikler ile ş“yulu olan m“stakil inşaat yapmaya m“sait bulunan imar 
parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri 
suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, ş“yuun izalesi suretiyle sattırmaya 
yetkilidir. 

Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri  sayılı Kamulaştırma Kanunu 
h“k“mlerine göre yapılır. MADDE  

Arazi ve Arsa D“zenlemesi: 

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak 
sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya 

belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya 
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parsellere ayırmaya, m“stakil, hisseli veya kat m“lkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine 
dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Söz“ edilen yerler 
belediye ve m“cavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. 

Belediyeler veya valiliklerce d“zenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların 
y“zölç“mlerinden yeteri kadar saha, d“zenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları 
karşılığında "d“zenleme ortaklık payı" olarak d“ş“lebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak 
d“zenleme ortaklık payları, d“zenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların d“zenlemeden önceki 
y“zölç“mlerinin y“zde kırkını geçemez. 

D“zenleme ortaklık payları, d“zenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet 
yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla 
kullanılamaz. D“zenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada söz“ geçen umumi 
hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik 
kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır. 

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, ş“yulanma sadece zemine ait olup, ş“yuun 
giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. 

Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya 
valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz. 

Belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde 
kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat h“k“mlerine göre yapı yapılması 
m“mk“n olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler. MADDE  

 

C. . . .KAMULAŞT)RMA  KANUNU (NO. 2942, 4650)  
 

T“rkiye Cumhuriyeti Anayasasının Sosyal ve Ekonomik (aklar ve 5devler  adlı başlık altındaki . 
maddesi kamulaştırma konusunu ele almaktadır. Bu maddede, devlet ve kamu t“zel kişiliklerinin 
kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla kamulaştırmaya 
yetkili olduklarını belirtilmektedir. Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve 

projesine göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına 
gerek yoktur. 

Kamulaştırma Kanunu no. , ek  kamu kuruluşlarının kamu yararı amacıyla özel 
m“lkiyetteki taşınmazları el edebilmeleriyle ilgili olarak temel prensipleri ve kurumsal 

sorumlulukları ortaya koymaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, kamulaştırma yetkilerini özel 
kanunlardan almaktadırlar.  
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Kamulaştırma Kanunu aşağıdaki hususları içermekte ve tanımlamaktadır: 

‐ Kamu yararının gerektirdiği hallerde özel m“lkiyette bulunan taşınmaz malların, Devlet ve 
kamu t“zel kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemler 

‐ Kamulaştırma bedelinin hesaplanması 
‐ Taşınmaz malın ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tescili işlemleri 
‐ Kullanılmayan taşınmaz malın geri alınması 
‐ İdareler arasında taşınmaz malların devir işlemleri ve karşılıklı hak ve y“k“ml“l“kler ile 

bunlara dayalı uyuşmazlıkların çöz“m usul ve yöntemleri. 

Kamulaştırma Kanununda, karar alma s“recinde ve kamulaştırma bedelini hesaplamak için 
gereken verilerin toplanmasında zaman kısıtlarının konulmasına ve kamulaştırma işlemlerinin daha 
etkin yönetilebilmesine ilişkin  yılında bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu bu 
değişiklikler ile, daha etkin ve s“rd“r“lebilir bir kamulaştırma s“reci ile tazmin koşullarının 
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, tapusu olmayan taşınmazların kamulaştırma bedeli 
hesaplamasına yer verilmiş, ayrıca mahkemelerin en fazla bir ay  g“n  içerisinde kamulaştırma 
hakkındaki kararını verme zorunluluğu getirilmiştir. Yapılan değişikliklerle, taşınmazların 
kamulaştırılması işlemlerine, kamulaştırmayı yapacak idare tarafından gerekli finansal kaynak 
temin edilmeden başlanamamaktadır. Yeni uygulama ile, uzlaşmama durumunda bedel tespiti için 
açılan mahkemeye ilişkin masraflar, bilirkişi “cretleri ve tapu işlemleri masraflarının kamulaştırmayı 
yapacak idare tarafından karşılanması şartı getirilmiştir Madde . Ayrıca, kanunun eski 
durumundan farklı olarak, kamulaştırmayı yapacak idare kamulaştırmalarda öncelikle satınalma 
usulunu uygulayacaktır.  

Kamulaştırma Kanununda yapılan bu revizyonlar aynı zamanda kamulaştırma yapmayı gerektiren 
durumlarda, etkilenmekte olan insanlara daha fazla fayda sağlamayı hedeflemektedir. 
Kamulaştırmayı yapan idare, taşınmazın bedelinin tespitini yapmakla birlikte, taşınmaz sahiplerini 
söz konusu bedel için anlaşmaya çağırmakla y“k“ml“d“r. Anlaşmaya varılması halinde, 
kamulaştırma bedelinin  g“n içerisinde hak sahibine ödenmesi olası mağduriyetleri azaltmak 
amacıyla zorunlu hale getirilmiştir.  

 5zel M“lkiyetteki Taşınmazlar için Kamulaştırma S“reci 

Kamulaştırmayı yapacak idare, özel m“lkiyette bulunan taşınmazların kamulaştırılmasında gerçek 
karşılıklarını peşin ödemek şartıyla öncelikle satın alma usul“n“ uygulayacaktır. Satın alma usul“ne 
dayalı kamulaştırma s“reci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.  

Karar Alma ve (azırlık:  İdare kamu yararı kararını aldıktan sonra kamulaştırma işlemlerine 
başlamak için taşınmazlara ilişkin aşağıda tanımlanan hususları hazır hale getirir.  

 Taşınmaz mal ve kaynakların kesin sınırlarını gösteren uygun ölçekli bir harita 
kamulaştırma haritaları olarak tanımlanır . 

 Söz konusu haritalarda taşınmaz mal ve kaynakların y“zölç“mleri ve cinsinin gösterilmesi.  
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 Mal sahiplerinin isimlerinin ve adreslerinin belirlenmesi Mal sahiplerinin tapu kaydı yoksa 
zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve n“fus kayıtları “zerinden veya dışarıdan 
yaptıracağı araştırma ile tespiti yapılır . 

Ayrıca, kamulaştırma alanı hakkında bilgi toplamak amacıyla, idare tarafından ilgili vergi 
dairesinden taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyan ve değerleri, vergi beyanı bulunmadığı 
hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek değeri en geç bir ay içerisinde alınır. 

Taşınmazın Tapu Siciline Şerh Konulması: Kamulaştırma kararı alındıktan hemen sonra, idare 
kamulaştırılacak taşınmazların tapu siciline şerh konulmasını Tapu ve Kadastro Genel 
M“d“rl“ğ“ ne ilçelerde Tapu Sicil M“d“rl“ğ“  bildirir. Kamulaştırma Kanununda yapılan  
sayılı ek değişiklikler öncesinde, söz konusu taşınmazın “zerindeki şerh  yıl s“reyle 
bırakılabilirken,  yapılan değişiklikle, idarenin kamulaştırma alanı için kararın alınmasını takiben  ay 
içerisinde o alanın kamulaştırma işlerini tamamlama ve belirlenen bedeli bu s“re içinde hak 
sahibine ödeme şartı getirilmiştir. Aksi halde tapu sicilindeki şerh, Tapu İdaresi tarafından 
silinmektedir.  

Satın Almanın Başlatılması: Kamulaştırılacak taşınmazların, etkilenecek varlıkların yerlerinin tespiti 
ve taşınmazların sahiplerini belirleme aşamalarından sonra, kamulaştırma işlemleri başlamaktadır.   

1. Kıymet Takdir Komisyonun Kurulması: Kamulaştırmayı yapan idare, kamulaştırılacak 
varlıkların ve taşınmazların değerlerinin belirlenmesi için kendi b“nyesi içerisinde en az “ç 
uzmandan oluşan bir kıymet takdir komisyonu kurar.  Bu komisyon, kanunun 11. 

Maddesinde belirtildiği gibi, kıymet tespiti amacıyla, konuyla ilgili uzman kişi, kurum ve 
kuruluşlardan rapor alabilir, gerektiği durumlarda Sanayi ve Ticaret Odalarından, yerel 
emlak alım satım b“rolarından alınacak bilgilerden faydalanabilir. Taşınmaz bedelleri 
taşınmazların rayiç bedelleri “zerinden belirlenmektedir.  

2. Uzlaşma Komisyonunun Kurulması: İdare, taşınmazların takdir edilen değerleri “zerinden 
satışı ya da trampası yapma işlemlerinin y“r“t“lmesi ve sonuçlandırılması için kendi 
b“nyesinde en az  kişiden oluşan bir uzlaşma komisyonu kurar. 

3. Taşınmaz Sahibinin Resmi Olarak Davet Edilmesi: Uzlaşma Komisyonu, kıymet takdir 
komisyonu tarafından belirlenen bedeli belirtmeksizin, kamulaştırılması kararlaştırılan 
taşınmaz malı pazarlıkla satın almak istediğini resmi bir yazıyla taşınmaz sahibine bildirir. 

4. Resmi cevap verme s“resinin başlaması ve satın alma : Taşınmaz sahibi kendisine gelen 
davet yazısının tebliğ tarihinden  g“n içerisinde, taşınmaz malını anlaşma yoluyla satma 
veya başka bir taşınmazla değiştirme isteği ile birlikte İdareye başvurur.  

Karşılıklı Uzlaşma Durumu: Kamulaştırma Kanununda belirtildiği gibi, Uzlaşma Komisyonu, 
uzlaşmaya çağrılan taşınmaz sahibi ile, Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen taşınmaz 
bedelini belirtmeksizin pazarlık gör“şmelerini yerine getirir. Komisyon, hak sahiplerine 
kamulaştırmadan etkilenecek varlıkların ve taşınmazların bedellerinin tespit durumunu 
açıklamaktadır. Bu y“zden, söz konusu bu anlaşma s“reci, esas anlamda piyasa koşullarına bağlı 
bir karşılıklı pazarlık s“reci olarak değerlendirilmemelidir.  
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Taşınmazın değeri “zerinde anlaşmaya varılması halinde, anlaşma bedeli ile taşınmazın gerçek 
özelliklerinin yazıldığı bir tutanak taşınmaz sahibi ve Uzlaşma Komisyonu tarafından karşılıklı 
imzalanır. Tutanağın imzalanmasını takiben en geç  g“n içinde, taşınmaz sahibi tapuda idare 
adına ferağ verir ve kamulaştırma bedeli ödenir. Bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya bedeline 
karşı itiraz davaları açılamaz. Taşınmaz sahibi, kendi taşınmazı yerine, kamu kullanımında olmayan 
ve kendi taşınmazına verilen bedele eşit olmak kaydıyla başka bir taşınmazın kendisine verilmesini 
İdare den isteme hakkına sahiptir.   

Kamulaştırma Kanununun . Maddesi taşınmaz malın boşaltılmasına ilişkin şartları belirtmektedir. 
Buna göre, idare adına tapu dairesine tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması için taşınmaz 
sahibine  g“n s“re verilmektedir. Bu s“re içinde taşınmaz mal boşaltılmazsa icra tarafından 
boşalttırılır. İtirazlar ya da şikayetler boşaltmayı durdurmaz.  

Eğer kamulaştırılan alanda ekili bir arazi varsa, boşaltma hasat sonuna bırakılır. (asat zamanının 
beklenmesinin m“mk“n olmadığı durumlarda, taşınmazın boşaltılması, ancak mahkemece 
belirlenecek ekinin bedelinin tazmin edilmesi şartıyla m“mk“n olabilmektedir.  

Uzlaşmama Durumu ve Dava Açma S“reci: Kamulaştırma eğer satın alma usulu ile m“mk“n 
olmazsa, diğer bir deyişle kamulaştırma bedeli “zerinde anlaşmaya varılamaması durumunda, 
idare, Kamulaştırma Kanunu . maddesinde belirtilen hususları, . maddeye göre yapılan bedel 
tespitini gösteren dok“manlarla birlikte taşınmaz malın bulunduğu yerdeki asliye hukuk 
mahkemesine başvurur ve taşınmazın bedelinin ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar 
verilmesi talebinde bulunur.  

Kamulaştırma Kanununun . maddesi kamulaştırmanın satın alma usul“ ile m“mk“n olmadığı 
durumlar için uygulanacak prosed“rleri tanımlamaktadır. Buna göre, mahkeme, idarenin başvuru 
tarihinden en geç otuz g“n sonrası için bir duruşma g“n“ belirleyerek aşağıdaki hususları kapsayan 
bir tebligatla taşınmaz sahibini mahkemeye davet eder. 
 

-  Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, 
parsel numarası, vasfı, y“zölç“m“  

-  Taşınmaz sahibinin ad ve soyadları  

-  Kamulaştırmayı yapan idarenin adı 

-  5ngör“len s“re içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma 
işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı d“zeltim davası 
açabilecekleri 

-  Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği 

-  . maddede öngör“len s“re içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda 
iptal davası açanların, dava açtıklarını ve y“r“tmenin durdurulması kararı aldıklarını 
belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve 
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli “zerinden taşınmaz malın 
kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği 



119 

 

-  Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya 
yatırılacağı 

-  Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin t“m savunma ve delilleri, tebliğ 
tarihinden itibaren on g“n içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği 

belirlenen duruşma g“n“nde, hakim taşınmaz malın bedeli konusunda tarafları anlaşmaya davet 
eder. Duruşmada tarafların anlaşamamaları takdirde, hakim en geç  g“n içinde bağımsız 
bilirkişiler tarafından bedel tespiti için keşif yapılmasını ister ve  g“n sonrası için bir duruşma 
g“n“ belirler.  Bilirkişiler, taşınmaz malın değerini belirten raporlarını  g“n içinde mahkemeye 
verirler. Mahkeme raporu taraflara tebliğ eder. Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde, hakim 
tarafından  g“n içinde sonuçlandırmak “zere yeni bir bilirkişi kanunu tayin edilebilir ve hakim, bu 

. Değerleme raporundan faydalanarak kamulaştırma bedelini bir sonraki duruşmada tespit eder 
ve mahkeme kamulaştırma değerine karar verir. İdare, kararlaştırılan bedeli taşınmaz sahibine 
ödenmek “zere bankaya yatırır ve  taşınmaz İdare adına tapuda kaydedilir. 

Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması  

Kamulaştırma Kanununda  yılında yapılan değişiklikle, tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların 
kamulaştırmalarına ve bedel tespitlerine ilişkin usul ve yöntemler belirlenmiştir Madde . İdare, 
kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malın  sayılı Kadastro Kanununun . Maddesinde 
sayılan kamu mallarından olup olmadığını gerekli araştırmaları yaparak ve ilgili kurumlara sorarak 
tespit eder.  

İdarece yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu tapusu olmayan ancak sahibinin kullanımı 
altında olan taşınmazın kamu malı olmadığı tespit edilirse, Kamulaştırma Kanununun . Maddesi 
gereğince seçilen bilirkişiler yoluyla araştırma yapar, bir tutanak hazırlar. Bu tutanakta, taşınmazın 
y“zölç“m“, taşınmaz sahibinin kimliği, vergi kaydı, sahipliliğin başlangıç tarihi ve s“resi, m“lkiyeti 
kazanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilir.  

İdare tarafından hazırlanan söz konusu belgeler, taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk 
mahkemesine verilir, taşınmaz malın bedelin tespiti ile bedelin peşin ödenmesi karşılığında idare 
adına tescil edilmesi talebinde bulunulur.  

Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma bedelini Kamulaştırma Kanunu . maddesinde belirtilen 

usulde ve s“rede tespit eder. Mahkeme, idarece verilen bilgi ve belgelerden, hak sahibinin 
kamulaştırma tarihinde taşınmaz malın hak sahiplilik durumunun T“rk Medeni Kanunu 
h“k“mlerince  yeterli görd“ğ“ takdirde, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin bilirkişi raporunu 
idareye, bu raporla birlikte idarece verilen diğer belgeleri tespit edilen hak sahibine bildirir. 
Böylece taşınmaz malın surumu yerel ve ulusal bir gazetede ilan edilir. İlanda, taşınmaz malın 
bulunduğu yer, sınırı, durumu, hak sahibinin kimliği, kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka 
bilgisi, taşınmaz malın değerine ilişkin t“m savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren  g“n 
içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği belirtilir.  

Hak sahiplerinin son ilandan itibaren  ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin 
ödenmesine karar verilir. İdareye kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması ve ilgili makbuzun 
gösterilmesi için  g“n s“re tanınır. Gereken hallerde bu s“re bir defalığına uzatılabilir. İlgili 
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makbuzun ibrazını takiben taşınmaz malın idare adına tescili yapılır ve kamulaştırma bedeli hak 
sahibine ödenir.   

(azine ve “ç“nc“ şahısların itirazı halinde, mahkeme tespit edilen kamulaştırma bedelinin ileride 
hak sahipliliğini ispat edecek kişiye ödenmek “zere ilanda belirtilen bankada “çer aylık vadeli 
hesaba yatırılmasından sonra, idare adına tesciline karar verilir. Kamulaştırma bedelinin hak 
sahibine ödenmiş olması, diğer hak iddia eden kişilerin hak sahibi aleyhine dava açma hakkını 
engellemektedir. 

Kısmen Kamulaştırma  

Kamulaştırma Kanununun . maddesi kısmi kamulaştırmayı ve bedel tespitine ilişkin şartları 
ayrıntılı olarak tanımlamaktadır. Kısmen kamulaştırma, proje kapsamı ve uygulamaları 
çerçevesinde taşınmazların bir kısmının kamulaştırılması anlamına gelmektedir.  

Bedel tespiti: Kısmen kamulaştırmada kamulaştırma bedel tespiti kamulaştırılmayan kısımın 
durumuna göre değerlendirilir.  

ŞARTLAR BEDEL TESPİTİ VE KAMULAŞT)RMA ESASLAR) 

Kamulaştırılmayan kısmın 
değerinde, kamulaştırma 
nedeniyle bir değişiklik 
olmaz ise,  

 

Taşınmazın değeri . maddeye göre hesaplanır. Bu değerden 
kamulaştırılan kısma d“şen miktar belirlenir. 

Kamulaştırılmayan kısmın 
değerinde, kamulaştırma 
nedeniyle eksilme olursa; 

Eksilen değerin miktarı tespit edilir ve bu kamulaştırma bedeline 
eklenir.  

Kamulaştırılmayan kısmın 
değerinde, kamulaştırma 
nedeniyle bir artış olur ise, 

Artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın bedelinden artan 
değerinden çıkarılır bu indirim kamulaştırma bedelinin % sinden 
fazla olamaz).  

Kamulaştırılmayan kısım 
yararlanmaya elverişli ise;  

 

Zarar gören varlıkların kesilen hata duvarı, kanalizasyon, su, 

elektrik hatları gibi  mal sahiplerine kalacak olanlarının eski 
durumuna getirilebilmeleri için gereken giderler belirlenir ve 
kamulaştırma bedeline ilave olunur. 

Kamulaştırılmayan kısım 
yararlanmaya elverişli 
olmaması halinde;  

 

Taşınmaz  sahibi kamulaştırma kararının tebliğ ediliş tarihinden 
otuz g“n içerisinde projeyi uygulayan idareye yazılı olarak 
başvurur. İdare yerinde inceleme için, ilgili uzmanlardan oluşan bir 
komisyon oluşturur. Komisyon kamulaştırmadan arta kalan yerin 
elverişli olmadığını tespit ettiği durumda bu kısmın da 
kamulaştırılması zorunludur.   

TABLO 37: Kısmi Kamulaştırma Bedel Tespit Esasları 

(isseli M“lkiyet ve Kısmi Kamulaştırma:  (isseli m“lkiyete sahip taşınmazların taşınmazın 
kamulaştırma öncesinde paydaşlar arasında fiilen böl“nerek bir veya birkaç paydaşın tasarruf ve 
yararlanmasına bırakılmış durumu , kısmi kamulaştırılmasında, kamulaştırmanın olduğu kısımdaki 
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paydaş veya paydaşlar hakkında işlemler y“r“t“lerek kamulaştırma bedeli payları oranında 
kendilerine ödenir. Böylelikle, taşınmaz malın kamulaştırılmayan kısmı “zerinde bu paydaşların 
hakları ortadan kalkmaktadır.  

Kamulaştırma Bedeli ve Kayıpların Tazmin Edilmesi  

Kapsam 

Satın alma usul“ne dayalı kamulaştırmayı yapan idare, kamulaştırma bedelini taşınmaz sahibine 
kamulaştırma öncesinde ve peşin olarak ödemekle y“k“ml“d“r. Taşınmazın “zerinde bulunduğu 
arsa, ekonomik fayda sağlayan tarımsal “r“nler, ağaçlar, ek yapılar, bitkiler kamulaştırma bedeli 
içinde hesaplanır.  

T“rkiye de zorunlu yeniden yerleşim projeleri nedeniyle zarara uğrayacak taşınmaz ve “zerindeki 
varlıkların tazmini Kamulaştırma Kanunu h“k“mlerince yerine getirilmektedir. Ancak, daha önce 
de belirtildiği gibi, Kamulaştırma Kanunu, kiracılar, işçiler ve kaçak yapı sahipleri için tazmin edilme 
koşullarını içermemektedir. Aynı zamanda, projeden etkilenen insanların iş alanlarında veya yaşam 
kaynaklarındaki kayıpları ele alınmamaktadır. Taşınmaz “zerindeki diğer varlıklar için taşınmaz 
sahibine verilen ve rayiç bedel “zerinden hesaplanan değer ise, çoğu zaman yeni bir iş alanı 
kurmaya ya da etkilenen insanların ekonomik faaliyetlerini y“r“tmek için bir arazi satın almalarına 
yetmemektedir. Daha sonraki böl“mlerde tartışılacağı gibi, bu durum ikame değerine dayalı 
kamulaştırma bedeli tespitini ve iş kayıplarını tazmin etme prensiplerini benimseyen D“nya 
Bankası zorunlu yeniden yerleşim politikalarına uymamaktadır.  

Kamulaştırma Bedeli Tespiti 

Kamulaştırmayı yapacak idarenin kendi b“nyesindeki en az “ç uzmandan oluşan Kıymet Takdir 
Komisyonu kamulaştırma alanındaki m“lkler için birim ve taban fiyatlarını belirler. Kıymet takdiri 
sırasında aşağıda belirtilen kriterler göz ön“nde bulundurulur. Bu kriterler, aynı zamanda, satın 
alma usul“ ile tarafların anlaşmaya varamaması durumunda, . madde çerçevesinde mahkeme 
tarafından atanan bilirkişiler tarafından da değerlendirilmektedir.    

‐ Taşınmazın cinsi 
‐ B“y“kl“ğ“, y“zölç“m“ 

‐ Taşınmazın değerini etkileyebilecek b“t“n nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı 
değerini 

‐ Vergi beyanı varsa  

‐ Daha önce resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri  
‐ İmar uygulaması geçmemiş arazilerde taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma 

tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir 

‐ Arsalarda, kamulaştırma g“n“nden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış 
değeri 

‐ Yapılar için, kamulaştırma tarihindeki Bayındırlık İskan Bakanlığı tarafından belirlenen yapı 
birim fiyatları, yapı maliyet hesapları ve yıpranma payı 

‐ Bedel tespitinde etkili olacak diğer kriterler 



122 

 

Yukarıda belirtilen unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle hazırlanan değerlendirme 
raporunda taşınmaz malın değeri tespit edilir. Taşınmaz malın değerinin tespitinde, 

kamulaştırmayı gerektiren imar hizmetlerinin ya da geliştirme projelerinin sebep olabileceği değer 
artışları göz ön“nde bulundurulmamaktadır.  

 Dava ve İtiraz (akları 

Kamulaştırmaya konu olan taşınmaz malın sahibinin dava açma hakkına ait işlemleri ve temel 

prensipleri belirten Kamulaştırma Kanununun . Maddesi gereğince, taşınmaz sahibi mahkemece 
yapılan tebligat g“n“nden veya gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren  g“n içinde, 
kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda d“zeltme davası 
açabilir. M“şterek m“lkiyette paydaşların tek başına dava açma hakları bulunmaktadır.  

Aynı zamanda, İdare de kamulaştırmaya ilişkin belgeleri mahkemeye verildiği g“nden itibaren  
g“n içinde maddi hatalara karşı d“zeltme davası açabilir.  

 

C. . . .İSKAN KANUNU (NO. 2510, 1934-D.NO: 5543, 2006)  
 

T“rkiye de yeniden yerleşim s“reci, İskan Kanunu ve yönetmeliklerine göre uygulanmaktadır. 
Kamulaştırma s“recinden farklı olarak, Anayasa da yeniden yerleşim uygulamalarına ilişkin bir 
anayasal ilke bulunmamaktadır. Bayındırlık İskan Bakanlığı yeniden yerleşim s“recini diğer ilgili 
olabilecek Bakanlıklarla Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi  birlikte y“r“tmekten 
sorumludur. T“rkiye de yeniden yerleşim faaliyetleri özellikle baraj yapımı ve geliştirme projeleri 
kapsamında Devlet Su İşleri Genel M“d“rl“ğ“ DS)  ve GAP İdaresi tarafından y“r“t“lmektedir. 
Yeniden yerleşim genellikle, baraj yapımı ile yerlerini, taşınmazlarını, tarımsal işlerini kaybeden ve 
böylece sosyo-ekonomik durumları b“y“k ölç“de etkilenen yerleşim alanları için uygulanmaktadır.    

İskan Kanunu yeniden yerleşim ilkelerini, projeden etkilenen insanların hak sahibi olma koşullarını 
ve iskan işleriyle ilgili görev ve sorumlulukları tanımlamaktadır. Kanunda, herhangi bir geliştirme 
projesi kapsamında yerleri kamulaştırılan kişilerin yeniden yerleşimine ilişkin s“reçler belirlenmiştir.  

Kanunun . Maddesinde iskan  aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 

‐ Bir aileye, n“fus ve ihtiyacına göre oturacak ev veya arsanın verilmesi 
‐ Sanatkarlara ve t“ccarlara ayrıca geçim getirecek d“kkan veya mağaza veya bunun gibi 

yapı veya yeri ve m“tedavil sermayenin sağlanması 
‐ Çiftçilere yeterli toprak ile çift hayvanı, ekipman, tohumluk, ahır veya yerinin temini 

 İskan Şartları ve (ak Sahipliliği 

T“rkiye de devlet eliyle iskan bireylere değil, ailelere sağlanmaktadır. Kanun yeniden yerleşimden 
etkilenen insanların hak sahipliliği ile ilgili durumunu belirlemektedir. Buna göre, her mal sahibi 
kayıtsız ve şartsız her t“rl“ kayıbının ev, arsa, mahsul gibi  tazminini alma hakkına sahiptir. Yine, 

kiracılar aile olma durumunda kamulaştırma alanında  yıl oturuyor oturmuş olmaları şartıyla 
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devlet eliyle yeniden yerleşim hakkına sahiptir. Kanun aynı zamanda, hak sahibi olamama 
koşullarını da belirlemektedir. Buna göre, yerleri kamulaştırılan ailelerden aşağıda tanımlananlar 
iskana hak sahibi değildir. 

a. Taşınmaz malı olsa bile kamulaştırma alanında oturmayanlar 

b. Taşınmaz malı olmayıp en az  yıl öncesinden beri kamulaştırma alanında oturduklarını 
belgeleyemeyenler 

c. Devlet memurları ve kadrolu işçiler 

d. Kamulaştırma alanında oturan emekli, k“ç“k esnaf ve sanatkar olanlardan bir yıllık gelirleri 
tespit tarihinde y“r“rl“kte olan asgari “cretin toplam  aylık tutarını geçenler 
kamulaştırma alanında oturma s“resine bakılmaz . 

 Devlet Eliyle Yeniden Yerleşim İskan  S“reci  

İskanın İlanı: Proje sahibi tarafından Bayındırlık İskan Bakanlığı proje ve projedeki iskan ihtiyacına 
ilişkin bilgilendirilir. Bakanlık iskana ilişkin gerekli araştırma ve incelemeleri yapar ve yazılı ilanlar ile 
iskanı duyurur. İskan ilanı  g“n s“re ile gör“lebilir yerlerde asılı durur ve iskanını talep eden 
kişiler en geç  g“n içinde Kaymakamlık veya Valiliğe dilekçe ile başvurularını iletirler.  

(azırlık: Bakanlık vali temsilcileri ile birlikte yöre halkına kırsal ve kentsel iskan olanaklarını açıklar, 
avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verir. Bu arada kaç kişinin iskan edileceğinin tespit eder.  

Yerel İskan Komisyonunun Kurulması: Merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinden ve Bakanlık 
temsilcilerinden oluşan komisyon iskan için hap sahiplerini belirler.  

Yer Seçimi: İskan yerinin belirlenmesi için Bakanlık ve Valilik kamulaştırılan alana yakın uygun 
hazine arazisi araştırır. Uygun hazine arazisi bulunmaz ise, yeniden yerleşim alanları satın alınabilir 
ya da kamulaştırma ile elde edilebilir. T“rk yasalarında, seçilecek alanının eski yerleşim alanına 
yakınlığı gibi yer seçimine ilişkin esaslar belirtilmemektedir ancak yeniden yerleşim alanının kalitesi 
ve m“lkiyetine ilişkin bazı tanımlar yapılmaktadır. Bakanlık ve Valilik alana ilişkin çalışmaları takiben 
onay için alanın bağlı olduğu Valiliğe başvuruda bulunur. Yeniden yerleşim alanında birden fazla 
ilçe olması durumunda, bu başvuru onay için TBMM ye iletilir. Ancak kanunda bu prosed“r“n 
sonuçlanması hakkında bir s“re belirtilmediğinden, bu gerçekte uzun zaman s“rebilmektedir.  

İskan Projesinin (azırlanması: Bakanlık ve Valilik iskan edilecek n“fusun ihtiyaçlarını göz ön“nde 
bulundurarak iskan projesini hazırlar.  

İskan Alanının (azırlanması: İskan projesine uygun olarak, t“m inşaat işleri konut, iş yerleri, sosyal 
donatı alanları vb.  Valilik ve Bakanlık tarafından ihale yoluyla yaptırılır. Projeden etkilenen 
insanların iskan alanına geçmeden önce yerlerinden edilmesi durumunda Bakanlık ve Valilik geçici 
iskan sağlamakla y“k“ml“d“r.  

Yeniden Yerleşime ilişkin Seçenekler  

İskan Kanununda devlet eliyle iskan için  seçenek bulunmaktadır. Bunlar kırsal ve kentsel yeniden 
yerleşim olarak tanımlanmaktadır.  
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Kırsal yeniden yerleşim: Kırsal yeniden yerleşim, genelde çiftçilikle ve tarımla uğraşan aileler 
tarafından tercih edilmektedir. Kırsal yeniden yerleşim kapsamında aileler, ev, çiftlik, arazi, 
hayvancılık ve tarım yapmak için kredi ve tarımsal verimliliği artırmak için ekipman alma hakkına 
sahiptir. Çiftçilere s“rd“r“lebilir arazi kullanımı ve çevre koruması hakkında danışmanlık hizmeti 
verilir. Yeniden yerleşim alanındaki ev sahibi n“fus ile yeni yerleşenler arasında uyumun arttırılması 
için sosyal faaliyetler d“zenlenir.  

Kentsel yeniden yerleşim: Kentsel yeniden yerleşim alanları  sayılı İmar Kanunu h“k“mlerine 
göre planlanır. Kentsel alanlarda yeniden yerleşenlere konut ve eğer ticaretle uğraşıyorlarsa 
gerekli ticari tesisler sağlanır.  

Kırsal ve kentsel yeniden yerleşim alanlarına insanların taşınması için gerekli t“m ulaşım masrafları 
devlet tarafından karşılanır. Devlet kentsel yeniden iskanda bulunan kişilerin iş imkanları elde etme 
yön“nde beceri ve bilgilerini arttırmak amacıyla danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır.  

Kendi imkanlarıyla iskan: Projeden etkilenen insanlar kendi imkanlarıyla da iskan etme hakkına 
sahiptir.  Devlet eliyle yeniden yerleşime uygunluk kriterlerine uymayanlar kamulaştırma bedelini 
alıp kendisi yeniden yerleşebilir. Bu durumda, söz konusu devlet yardımı ve kredi haklarından 
faydalanamazlar.  

DSİ tarafından yapılan bir çalışmaya göre, projeden etkilenen insanların sadece % i devlet eliyle 
iskan edilmeyi tercih etmektedirler. Geri kalan % i ise, yeniden yerleşim için aldıkları 
kamulaştırma bedelini yeterli görd“klerinden, devlet eliyle iskan yerine kendi imkanlarıyla iskanı 
seçmektedirler. 

Kırsal ve kentsel yeniden yerleşimlerde, proje sahibi idare yeniden yerleşim isteyenlerin elde 
ettikleri kamulaştırma bedelini 5zel İskan Fonuna aktarır. Ya da, yeniden yerleşecek insanlar 
kamulaştırma bedellerini almakta, kendileri bu bedeli fona yatırmaktadırlar. Yeniden yerleşim 
tamamlandığında, maliyet hesabı yapılır. Eğer fona yatırılan miktar söz konusu maliyetten fazla ise, 
taşınmaz sahibine geri ödenir. Eğer az ise, yeniden yerleşenler bu farkı ödemek için kredi 
kullanırlar. Bu kredi devlet tarafından uzun vadeli şekilde,  yıllık geri ödeme s“reli ve ilk  sene 
faiz alınmadan sağlanır.  

İskan Kanununun . maddesine göre yeniden yerleşenlere devlet eliyle sağlanan taşınmaz mallar 
için eğer kredi sağlanmış ise,  yıl içinde satılamaz veya ipotek altına alınamaz. Yeniden 

yerleşenler emlak vergisinden  yıllığına muaf tutulurlar. 

T“rkiye de y“r“rl“kte olan Kamulaştırma ve İskan Kanunları yeniden yerleşim planının 
hazırlanmasına ilişkin herhangi bir tanım ortaya koymamaktadır. Benzer şekilde, projeden 
etkilenen insanların yeniden yerleşim ile ilgili haklarının anlatılması ve gör“şlerinin 
değerlendirilmesi gerekliliği belirtilmemektedir. Bu nedenle, yerini terk etmek zorunda kalan 

insanların b“y“k bir böl“m“ yeni yerleşim alanlarında zorluklar çekmektedir. Böylece, devlet eliyle 
iskan, projeden etkilenen insanlar  için çekici olmamakta, kişiler kamulaştırma bedelini almayı ve 
kendi kaynaklarıyla yerleşmeyi tercih etmektedirler.  

 



125 

 

C. . . KURUMSAL SORUMLULUKLAR VE Y5NETİM 
YAPISI 
 

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi nde  temel idari birim görev almıştır. 

İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“: İstanbul B“y“kşehir Belediyesi tarafından imar programları 
ve yıllık yatırım programlarında alınan kararlar doğrultusunda, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 
altında metropolitan ölçekte altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla plan ve yatırım 
programlarını hazırlar ve uygular. Bu kapsamda, M“d“rl“k dere ıslah projelerini uygulamaktan 
sorumlu birimdir. 

İSKİ: İstanbul genelinde su ve kanalizasyon işlerinin y“r“t“lmesi ve  ilgili altyapı hizmetlerinin 
iyileştirilmesine ilişkin yatırımların yapılmasından sorumludur. )SK) nin t“m görev ve sorumlulukları 
kendi kanunu ile tanımlanmıştır. İSKİ ıslah projelerinin uygulanması kapsamında ıslah projelerinin 
hazırlık aşamasında dere g“zergahı ve kesitleri gibi teknik araştırmaları yapmaktadır.   

İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“: )BB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ özel m“lkiyetteki taşınmazların 
kamulaştırma işlemlerini y“r“tmekten sorumludur. Buna göre, İBB Altyapı M“d“rl“ğ“ altyapı 
hizmetlerini iyileştirmek ve dere ıslahı yapmak amacıyla kamulaştırma yapmaya yönelik plan ve 
programını Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ ne iletir. Bu talep imar plan ve programlarına göre 
yapılmaktadır. İmar plan ve programında kamulaştırma ihtiyacına yönelik bir kararın olmaması 
halinde, kamulaştırma kararının kamu yararı adına alındığının onaylanması gerekmektedir. 
Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ arazi edinim, kamulaştırma faaliyetlerini y“r“tmekten ve taşınmazların 
bedel tespitlerini yapmak için kendi içinde kıymet takdir komisyonunu kurmaktan sorumludur. 
Taşınmazların bedelleri “zerinde hak sahipleriyle anlaşma halinde, bedelin ödenmesi için İBB B“tçe 
Daire Başkanlığı na talepte bulunur.  

 



126 

 

 
ŞEK)L 14: KURUMSAL SORUMLULUKLAR VE )Ş Y5NET)M) ŞEMAS) 

 

C. . . DÜNYA BANKAS) ZORUNLU YENİDEN 
YERLEŞİM POLİTİKALAR) O.P. .  
 

D“nya Bankasının OP .  Operasyonel Politikalar rehberi, yeniden yerleşim ve yeniden 
yerleşimden etkilenen insanların tazminleri ile ilgili temel prensipleri ortaya koymaktadır. Fiziksel 
olarak yer değiştiren insanların yaşam alanları, taşınmazları, ve ekonomik kaynakları “zerinde 
muhtemel kayıpları olabileceğinden, geliştirme projelerinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, 
D“nya Bankası politikaları, yer değiştirme faaliyetlerinin olabildiğince en aza indirgenmesini ve söz 
konusu kayıpların tazminine yönelik gerekli önlemlerin alınarak projeden etkilenen insanların 
yaşam standartlarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.  

D“nya Bankası politikalarının da önemle “zerinde durduğu gibi, gereken önlemler planlanmadığı 
ve uygulanmadığı takdirde, zorunlu yeniden yerleşim faaliyetlerinin yer değiştiren insanların göz 
ardı edilmesine ve proje alanındaki mevcut varlıklarının kayıplarından dolayı mağduriyet 
yaşamalarına sebep olabileceği ortadadır. Bu y“zden, D“nya Bankası zorunlu yeniden yerleşim 
konusunda aşağıda belirtilen temel prensipleri benimsemektedir: 
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e. Zorunlu yeniden yerleşim, uygun olabilecek t“m alternatif proje tasarımlarını göz ön“ne 
alarak, m“mk“n olan yerlerde önlenmeli veya en aza indirgenmelidir. 

f. Yeniden yerleşim kaçınılmaz ise, yeniden yerleşim faaliyetleri, s“rd“r“lebilir gelişme 
programları dahilinde, yeniden yerleşecek n“fusa yeterli olanakları sağlayacak şekilde 
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Yeniden yerleştirilen kişilerin yeni yerleşim alanındaki gelir 
elde etme kapasitelerinin ve “retim d“zeylerinin arttırılmasına veya en azından eski 
yerleşim yerindeki mevcut hallerine eşit olacak şekilde geçim kaynaklarını 
sağlayabilmelerine ilişkin yardımlarda bulunulmalıdır. 

g. Zorunlu yeniden yerleşimden etkilenen kişiler s“reç hakkında bilgilendirilmeli ve yeniden 

yerleşime yönelik planlama ve uygulama s“reçlerine dahil edilmelidirler. 
h. (assas grupların, özellikle kadınlar ve ortak taşınmazlardan yararlanan kişilerin toprağa, 

eve, yeterli altyapı imkanlarına sahip olabilmeleri ve kayıplarının tazmin edilmesine yönelik 
tedbirlerin alınmasına ayrıca önem verilmelidir. 

D“nya Bankası politikası, zorunlu yeniden yerleşimin önlenmesi m“mk“n olmayan durumlarda 
hazırlanması ve uygulanması gereken yeniden yerleşim planlarına ilişkin temel yaklaşımı ve 
planların içermesi gereken ana bileşenleri ortaya koymaktadır. Buna göre, yeniden yerleşim planı, 
fiziksel olarak yer değiştiren insanların yaşam standartlarını en az önceki durumlarıyla aynı olacak 
şekilde geliştirmelerini amaç edinmelidir. 5zellikle, tarıma bağlı olarak geçimlerini sağlamakta olan 
projeden etkilenen insanlar için yeniden yerleşim kapsamında mevcut faaliyetlerini devam 
ettirebilmeleri için toprak ve benzeri olanakların sağlanmasına öncelik verilmelidir.    

 

C. . . YENİDEN YERLEŞİM VE ARAZİ ELDE ETME 
KAPSAM)NDA TÜRKİYE MEVZUAT) VE DÜNYA 
BANKAS) MEVZUAT) ARAS)NDAKİ BOŞLUKLAR 

T“rkiye de uygulanmakta olan yeniden yerleşime ve kamulaştırmaya/arazi elde etmeye ilişkin yasal 
çerçeve D“nya Bankası nın politikaları ile bir çok noktada ört“şmemektedir. Aşağıda verilen tablo 

 her iki politika arasındaki ört“şen ve ört“şmeyen noktaları özetlemektedir. Kamulaştırma 
Kanununda  senesinde yapılan değişiklikler her ne kadar kamulaştırmadan etkilenen insanların 
kayıplarının daha etkin şekilde tazminine ve dava s“relerinin kısaltılmasına ilişkin h“k“mler getirse 
de, D“nya bankası zorunlu yeniden yerleşim politikalarının temel prensiplerini tam olarak 
karşılamayan ve proje özelinde geliştirilmesi gereken bir çok temel özellik bulunmaktadır.   

D“nya Bankası politikalarına göre, D“nya Bankası finansmanı ile gerçekleştirilecek bir proje 
kapsamında, projeden etkilenen insanların her t“rl“ taşınmaz, varlık ve gelir kaynaklarına 
erişimlerinde muhtemel kayıplarla sonuçlanacak olan zorunlu yeniden yerleşimin t“m 
sorumluluğu, proje finansmanını talep eden proje sahibinin sorumluluğu altındadır.  Buna göre, 
proje sahibi D“nya Bankası politikalarınca belirlenen Yeniden Yerleşim Eylem Planı gereklerini 
yapmak durumdadır. Bu çerçevede, D“nya Bankası ve T“rkiye mevzuatı arasında aşağıda 

tanımlanan boşlukları en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.  
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D“nya Bankası Politikası 

Temel Bileşenleri 

Kamulaştırma/Yeniden Yerleşim ile ilgili T“rk 
Mevzuatının Durumu 

Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi:  
Zorunlu yeniden yerleşim, uygun 
olabilecek t“m alternatif proje 
tasarımlarını göz ön“ne alarak, m“mk“n 
olan yerlerde önlenmeli veya en aza 
indirgenmelidir. 

Yeniden yerleşimin en aza indirgenmesi çalışması 
ekonomik, sosyal açılardan önemli oldugu halde buna 

ilişkin kanunlarda bir yaptırım yoktur.  

Yeniden yerleşimin temel bileşenleri, 
arazi edinimi ve zorunlu yer değiştirmeye 
neden olan projelerin hazırlanmasında 
göz ön“nde bulundurulmalıdır.  

Arazi elde etme/kamulaştırma işlemleri ile yeniden 
yerleşim faaliyetleri ayrı kanunlarla uygulanmaktadır. 
Daha önce belirtildiği gibi, kamulaştırma projeyi 
yapan kamu kurumu tarafından uygulanırken, 
yeniden yerleşim ise Bayındırlık ve İskan bakanlığı 
tarafından y“r“t“lmektedir. Bu s“reçlerin proje 
hazırlanmasıyla birleştirilmesi gerekmemektedir.  

Yeniden Yerleşim Planı: Zorunlu yer 

değiştirme kaçınılmaz ise, yeniden 
yerleşim planları hazırlanmalıdır.   

Yeniden yerleşimin temel bileşenlerinin 
karşılanmasına yönelik b“t“nc“l bir politika 
bulunmamakla birlikte yeniden yerleşim eylem planı 
hazırlamaya yönelik yasal bir çerçeve 
bulunmamaktadır.  

Yer değiştiren insanların durumunun 
tespiti: Etkilenen insanların sosyo 
ekonomik durumları, n“fus sayımı, kayıp 
ve etkilenen varlık ve taşınmazların 
envanterinin çıkarılmasına yönelik 
araştırmalar etkilenen n“fusla birlikte 
ortaya koyulmalıdır.   

Bu tespitin yapılmasına yönelik yasal dayanak ve 
yaptırım bulunmamaktadır. Sadece İskan Kanunu 
kapsamında yapılan yeniden yerleşim uygulamaları 
öncesinde, Bakanlık veya Valilik temsilcileri tarafından 
etkilenen insanlara devlet eliyle iskan prensipleri ve 

seçenekleri hakkında bilgi verilmektedir.  

Yeniden yerleşenler ve ev sahibi n“fusun 
katılımı:Yeniden yerleşim planlama ve 
uygulamaları yeniden yerleşen ve ev 
sahibi n“fus ile karşılıklı gör“ş 
alışverişinde bulunulması için politikalar 
geliştirilmelidir. 

Yerleşim alanlarının seçilmesi için gör“ş alışverişine 
yönelik bir h“k“m bulunmamaktadır.  T“rkiye de yer 
seçimi devlet tarafından yapılmakta, yeniden 
yerleşime ilişkin s“reç etkilenen insanlara 
bildirilmektedir.  

Gelirlerin İyileştirilmesi: Yeniden 

yerleşecek olan n“fusa en az eski 
yerleşim yerlerindeki proje öncesi yaşam 
koşullarına sahip olabilmeleri amacıyla 
yeni alanda istihdamları için yeni fırsatlar 
ve gelir kaynakları sunulmalıdır.  

Yer değiştirecek olan insanların gelir kaynaklarının 
iyileştirilmesine yönelik bir yaptırım 
bulunmamaktadır. Bir çok uygulamada etkilenen 
n“fusun mağduriyetleri söz konusudur. Bu y“zden 
devlet eliyle iskan çekici olmamakta, kamulaştırma 
bedelini alan etkilenen n“fus kendi imkanlarıyla 
yerleşmektedirler. İskan Kanununa göre, devlet eliyle 
kırsal yerleşimde, etkilenen n“fusa konut, arazi, 



129 

 

Yeniden Yerleşim Ve Arazi Elde Etme Kapsamında T“rk Mevzuatı Ve D“nya Bankası Politikalarının Karşılaştırılması  

ekipman devlet tarafından sağlanmaktadır. Aynı 
zamanda, tarıma bağlı çalışanlara, ticaretle 
uğraşanlara ve sanatkarlara işleriyle ilgili kredi 
sağlanmaktadır.  
Yine, devlet eliyle kentsel iskanda ise, etkilenen 

insanlara, ev, iş bulabilmeleri için eğitim olanakları ve 
danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.   

Ev sahibi n“fusun iyileştirilmesi: Ev sahibi 

n“fus “zerindeki yeniden yerleşimden 
kaynaklanan olumsuz etkilere yönelik 
tedbirler alınmalıdır.  

Ev sahibi topluluklar  projeden etkilenen insanlar 

kapsamında d“ş“n“lmemektedir. Bu y“zden, ev 
sahibi gruba ilişkin bir politika bulunmamaktadır.  

Tazmin Edilme (akları: Yeniden yerleşim 
planı etkilenen n“fusun t“m kayıplarının 
ikame bedeli “zerinden taşınmadan 
önceki dönemde karşılanmasına yönelik 
tedbirleri içermelidir. Sadece tapu sahibi 
olanların değil, geleneksel olarak ortak 
alanları kullanan kişilerin tazmin ve 
yardım hakları göz ön“nde 
bulundurulmalıdır.   

T“rk yasalarında tazmin bedeli kayıpların ikame 
değeri yerine rayiç bedeli “zerinden ödenmektedir. 
Sadece Kamulaştırma Kanunu tazmin koşullarına göre 
h“k“mlere sahiptir. Kanuna göre, belirlenen bedel 
kamulaştırma öncesinde hak sahibine ödenir. Gelir 
kaybı, ortak malların kullanımı ve sosyal kayıplara 
ilişkin T“rk kanunlarında bir açıklama 
bulunmamaktadır.  

Toplum Katılımı ve Danışma Faaliyetleri: 
Yeniden yerleşen n“fus d“zenli olarak 
bilgilendirilmeli, yeniden yerleşim 
planlarının hazırlanmasına ve uygulama 
s“recine dahil edilmelidirler.  

Bu hususa ilişkin bir yaptırım bulunmamaktadır. İskan 
kanunu çerçevesinde, devlet resmi olarak etkilenen 
kişilere devlet eliyle ya da kendi imkanlarıyla iskana 
dair seçimlerini sormaktadır.  
  

Hassas Gruplar: Fakirlik sınırının altında 
olan hassas gruplara, topraksız olan 
kişilere, yaşlılara, kadın ve çocuklara 
ilişkin politikalara planda ayrıca yer 
verilmelidir.  

İskan Kanununa göre, yeniden yerleşimde etkilenen 
n“fusun hak sahiplilik olma durumu tipleri 
tanımlanmıştır.  Buna göre, kamulaştırma alanında 
yaşayan sınırsız s“reli sözleşmeye sahip işçilere, yıllık 
asgari “cretten daha fazla kazanan sanatçılar veya 
ticaretle uğraşanlar iskan edilmeye ilişkin hakka sahip 
değildir.   

Taşınma ve Yer Değiştirme Yardımının 
Sağlanması:  
Yeniden  yerleşim  planı etkilenen kişilerin 
yeni yerleşim alanına taşınmaları için 
gerekli desteği taşınma yardımı gibi  
sağlamalıdır.  

İskan Kanunu kapsamında, devlet eliyle kırsal ve 
kentsel iskanda, devlet tarafından etkilenen 
insanların, taşınabilir varlıkların mal, hayvan vb.) 

karşılanmaktadır.   

İzleme ve Değerlendirme: Yeniden 

yerleşimin izlenmesi ve proje etkilerini 
ölçmek için göstergeler tanımlanmalıdır.  

İzleme ve değerlendirmeye ilişkin yasal bir yaptırım 
bulunmamaktadır.  
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Kayıp 
T“r“ 

M“lkiyet 
Tipi 

Hak 

Sahipleri 
Tazminler Yasal Dayanak 

İlgili 
Uygulama 

Kurumu 

Konut 
5zel 

M“lkiyet 
Mal Sahibi 

 

Bayındırlık İskan Bakanlığı nın Yapı Yaklaşık Maliyeti ve Yapı Yaklaşık 
Maliyeti/Birim Maliyeti oranının hesabında kullanılan kamulaştırma yılına ait 
her yıl belirlenir  birim maliyetleri tebliğine göre yapı grupları ve 

yapı/m“ştemilat yapılış tarihlerine göre yıpranma payı d“ş“ld“kten sonra 
birim maliyetine göre hesaplanmaktadır. 

Ortak mal sahiplerinin ödemeleri sahiplik oranına göre yapılır.Anlaşmadan sonra 
 g“n içerisinde tazmin ödenir. 5deme yapılmadan önce yapıya el konulmaz. 

Bedel Tespiti yapılırken  taşınmaz mal veya kaynağın; 
a)  Cins ve nevi, 

b  Y“zölç“m“. 

c  Kıymetini etkileyebilecek b“t“n nitelik ve unsurları ve her unsurun ayrı ayrı 
değeri,d Varsa vergi beyanını, 

e Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri, 

f  Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve 
şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini. 

g  Arsalarda, kamulaştırılma g“n“nden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara 
göre satış değeri, 

h  Yapılarda, ...  resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesapları ve yıpranma 
payı,ı  Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölç“leri esas alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sayılı 
Kamulaştırma 

Kanunu 8. 

ve 11. maddesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İBB 
Kamulaştırma 
M“d“rl“ğ“ 

(AK SA(İPLİĞİ MATRİSİ  
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D“kkan 
5zel 

M“lkiyet 
Mal Sahibi 

Bayındırlık İskan Bakanlığı nın Yapı Yaklaşık Maliyeti ve Yapı Yaklaşık Maliyeti/Birim 
Maliyeti oranının hesabında kullanılan kamulaştırma yılına ait her yıl belirlenir  
birim maliyetleri tebliğine göre yapı grupları ve yapı/m“ştemilat yapılış tarihlerine 
göre yıpranma payı d“ş“ld“kten sonra birim maliyetine göre hesaplanmaktadır 

 

Bedel tespiti piyasa değeri “zerinden yapılır ve tespit edilen değer zamanında 
ödenir. 

Bedel belirlenirken bulunduğu konum göz ön“ne alınarak 
şerefiyelendirilmekte ve İşletme gelir kayıpları yasal ruhsatlı işletmeler için 
bedel tespitine katılmaktadır.  
Ortak mal sahiplerinin ödemeleri sahiplik oranına göre yapılır. 

Anlaşmadan sonra  g“n içerisinde tazminat ödenir. 5deme yapılmadan once 
yapıya el konulmaz.Bedel Tespiti yapılırken  taşınmaz mal veya kaynağın; 

a)  Cins ve nevi, 

b  Y“zölç“m“, 

c  Kıymetini etkileyebilecek b“t“n nitelik ve unsurları ve her unsurun ayrı ayrı 
değeri, 

d Varsa vergi beyanını, 

e Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri, 

f  Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve 
şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini. 

g  Arsalarda, kamulaştırılma g“n“nden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara 
göre satış değeri, 

h  Yapılarda, ...  resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesapları ve yıpranma payı, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sayılı 
Kamulaştırma 

Kanunu 8. 

ve 11. maddesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İBB 
Kamulaştırma 
M“d“rl“ğ“ 
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Arsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5zel 
M“lkiyet 

 

 

 

Mal Sahibi 

Arsanın değeri piyasa değeri “zerinden tespit edilir ve tespit edilen bu değer 
zamanında ödenir. 

 

Anlaşmadan sonar  g“n içerisinde tazminat ödenir. 5deme yapılmadan once 
arsaya el konulmaz. Ortak mal sahiplerinin ödemeleri sahiplik oranına göre yapılır. 

Bedel Tespiti yapılırken  taşınmaz mal veya kaynağın; 

a)  Cins ve nevi,b  Y“zölç“m“. 

c  Kıymetini etkileyebilecek b“t“n nitelik ve unsurları ve her unsurun ayrı ayrı 
değeri, 

d Varsa vergi beyanını, 

e Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri, 

f  Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve 
şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini. 

g  Arsalarda, kamulaştırılma g“n“nden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara 
göre satış değeri, 

h  Yapılarda, ...  resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesapları ve yıpranma payı, 

ı  Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölç“leri, 

esas alınır. 

 

 

 

 

 

 Sayılı 
Kamulaştırma 

Kanunu 8. ve 11. 

maddesi 

 

 

 

İBB 
Kamulaştırma 
M“d“rl“ğ“ 
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Kamu 

M“lkiyeti 
(Hazine, 

Köy T“zel 
Kişiliği  

Kamu 

Kurumu 

 

 

 sayılı İmar Kanunun . Maddesinde belirtilen kamu yararı amaçlı park,  
yol vb.  alanların yapılması gerekiyorsa bedelsiz terk yaptırılır, belediye 
arsayı kendi kullanımı için istiyorsa bedel ödenir. 

 

 

 

 

 Sayılı Kanunun 
30. ve 8. maddeler 
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 Proje yeni yerleşim alanlarını gerektiriyor mu? Yer değişiminden etkilenen insanlar yeni 
yerleşim alanlarının belirlenmesi, her bir alanın avantajlarının ve dezavantajlarının belirlenmesi 
ve tercih edilen alanın seçilmesi s“reçlerine katıldı mı? 

 Etkilenen insanlar konut değişimi için kabul edilebilir bir strateji geliştirme s“recine katıldı mı? 
Yeni konut yeni mi inşa edilecek/tahsis mi edilecek? 

 Proje, tarım, çiftlik  veya otlak gibi arazilerin tahsisini kapsıyor mu? Etkilenen insanlar 
potansiyel yeni alanların belirlenmesi s“recine katıldı mı? Ve seçilen alanı açıkça kabul ettiler 
mi? 

 Etkilenen insanların, yeni konut alanlarının tanımlanması, avantajların ve dezavantajların ortaya 
konulması ve seçilmesi s“reçlerine nasıl dahil olacağını tanımlayın. 

 5nerilen alanların uygunluğu ile ilgili y“r“t“len fizibilite çalışmalarını, alanların doğal kaynak 
değerlendirmesini toprak ve arazi kullanım kabiliyeti, bitki ört“s“, hayvancılık taşıma 
kapasitesi, su kaynakları analizleri , çevresel ve sosyal etki değerlendirmesini de içerecek 
şekilde tanımlayın. 

 Arazi kalitesinin ve arazi miktarının, tarımsal arazinin kaybı şeklinde etkilenen t“m insanların 
tahsisini karşılamaya yeterli olduğunu gösterin. Arazinin verimliliği, toprak kalitesi ve 
b“y“kl“kleri ile ilgili bilgileri sağlayın. 

 Alan ihtiyacı ve bulunabilirliği ile ilgili t“m hesapları sağlayın 

 a tedarik, b geliştirme c ifraz ve tapu d“zenlenmesi veya araziyi kullanma hakkı sağlanması  ile 
ilgili mekanizmaları tanımlayın 

 tarımsal arazi geliştirilmesi ile ilgili d“zenlemeler hakkında,  finansman ve geliştirme 
maliyetlerini de kapsayacak şekilde detaylı bilgi verin 

 Yeni yerleşim alanında ikamet eden topluluklar ile, YYEP hakkında gör“şmeler yapıldı mı? 
Yeniden yerleşimin ev sahibi toplulukları “zerindeki etkilerinin tanımlanması, etkileri hafifletme 

mekanizmaları ve YYEP nin hazırlanması konularında katılımları sağlandı mı? Yeni yerleşim 
alanında önceden beri ikamet eden topluluklar yeniden yerleşimin faydalarından 
yararlanabiliyor mu? 

 

YENİ YERLEŞİM 
ALANLARI 

4 
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C.4. YENİ YERLEŞİM ALANLARI 

C.4.1.YENİ YERLEŞİM ALAN) İ(TİYAC)  
 

PEİ ler kent merkezinde yaşama ve çalışmanın olumlu yönlerini s“rekli deneyimledikleri  için yaşam ve 
yeni çalışma alanlarını merkezin çok uzağına taşımak istememektedirler.  Kent merkezinde  yeni 
bina yapımı için yeterli b“y“kl“kte arsa ya da proje olmaması PEİ için toplu bir yerleşim yaratma 
senaryosunu ortadan kaldırmaktadır. 
 

C. . .YENİ YERLEŞİM ALAN) İ(TİYAC)N) KARŞ)LAMAK 
İÇİN KULLAN)LAN MEVCUT MEKANİZMALAR VE SÜREÇ 
 

Alternatif Konut Tahsisi Seçeneği: İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ nden edinilen bilgiye göre, m“lk 
sahiplerine, uzlaşma gör“şmeleri esnasında, E-  otoyolunun hemen kuzeyinde yer alan KİPTAŞ 
tarafından yapılan Silivri Yenimahalle konutları kamulaştırmaya alternatif olarak konut tahsisi için 
önerilmiştir.  
 

KİPTAŞ, İstanbul un konut sorununa çöz“m “retmek amacıyla İstanbul B“y“kşehir Belediyesi 
tarafından  
yılında kurulmuş, 
özellikle ödenebilir 
konut geliştirme 
amaçlı faaliyet yapan 
bir şirkettir.   
 

Ancak, yaşadığı 
çevreden 
uzaklaşmak 
istemediğinden m“lk 
sahipleri bu seçeneği 
tercih etmemiştir.  
Genel bir talep 

oluşmaması “zerine 
Belediye KİPTAŞ ile 
bu konuda protokol 

yapma s“recine 
girmemiştir. 
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C. . .YENİ YERLEŞİM ALAN) İ(TİYAC) KARŞ)LAMAK 
İÇİN YENİ YAKLAŞ)M;  YENİDEN YERLEŞİM STRATEJİ 
ÇERÇEVESİ 
 

Yeniden yerleşim s“reçleri ciddi ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara neden olmaktadır. Projeden 
etkilenenlerin eski yaşam alanlarından ayrılmaları, sosyal yapı ve komşuluk ilişkilerinin bozulması, 
geleneksel yaşamın yok olması, doğal çevrenin zarar görmesi, gelir kaynaklarının kaybı ve 
uygulamanın çok y“ksek maliyetli olması gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Yeni yerleşim alanındaki 
yapı ve yaşam standartlarının taşınmadan önceki alanda olduğundan daha y“ksek seviyede olması ve 
iş olanaklarına erişimin kolaylıkla sağlanması konularının önemi, yeniden yerleşim s“reçlerinin çok 
hassas olduğunun göstergesidir. 

Yeniden yerleşim projelerinde ortaya çıkabilecek sorunlar ve eşitsizlik  algısının minimuma indirilmesi 

için, yakın çevrenin koşulları, kapasitesi ve gelecek kurgusu da dikkate alınarak Yeniden Yerleşim 
Strateji Çerçevesi hazırlanmalıdır. 
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Yeniden Yerleşim Strateji Çerçevesi, mekansal olarak taşınılması en uygun alanları tanımlarken; 
taşınma senaryoları, taşınma programı, etaplama ve b“tçeleme konularını da detaylı olarak 
açıklamalıdır.  

Oluşturulan senaryolara göre taşınma programları hazırlanmalı, taşınma aşamasında halka finansal 
destek ve krediler verilmelidir. Bununla beraber, stratejilerin uygulamaya geçmesi için, İmar (akları 
Transferi ve teşvikler gibi yenilikçi planlama araçları kullanılmalıdır. 

Yeniden Yerleşim Strateji Çerçevesi nin Amaçları; 

Yeniden Yerleşim Strateji Çerçevesi, projenin yakın çevresi ile b“t“n olarak ele alınması ve sosyal ve 

mekansal olarak çevre ile ilişkinin sağlanması amaçlanmalıdır. Bununla beraber, maliyet, eşitsizlik 
algısı, çevresel riskler ve gelir kaybını minimuma indirmeyi amaçlamaktadır. 

Yeniden Yerleşim Strateji Çerçevesi, projeden etkilenen insanların katılımı ile hazırlanmalı, beklenti 
yönetimi  çerçevesinde alternatifler sunmalıdır. Böylece, projeden etkilenenlerin projenin karşısında 
değil, içinde yer almaları ve proje sonrası fayda sağlamaları amaçlanmalıdır. 

Yeniden Yerleşim Strateji Çerçevesi aynı zamanda, yerel yönetimlerin maliyetlerini minimuma 
indirmeyi amaçlamaktadır. Böylece, projenin uygulama aşaması hızlandırılabilecektir. Bunlarla 
beraber, çevresel korumayı ve planlı gelişimi desteklemektedir. Oluşturulacak taşınma odakları, 
kentsel gelişim dinamiklerine göre belirlenmelidir ve kamu yararını dikkate alan bir proje “retilmelidir.  

Yeniden Yerleşim Stratejisi kapsamında, projeden etkilenenlere yeni bir yerleşim alanı tahsis edildiği 
durumda şu konulara dikkat edilmelidir; 

‐ Taşınılan alanın eski alana mesafesi 

‐ İş olanaklarına mesafesi 
‐ Donatı alanlarına erişim kolaylığı 
‐ M“lkiyet ve imar durumu ve  elde edilmesi yöntemi 
‐ Alternatif alanların tespiti 
‐ Taşınan kişilerin eski yaşam tarzlarına benzerlikler / farklılıkların tespiti  
‐ Yeni iş olanaklarının varlığı  
‐ Mevcut iş olanakları ile bağlantıların kolay kurulabilirliği 
‐ Yaratılan çevrenin ihtiyaçlara cevap verme durumu, kamulaştırma nedeniyle, ticari işletme ya 

da tarım alanı gibi geçim kaynaklarını kaybeden kişilerin ihtiyaçları karşılanıyor mu? 

‐ Taşınılacak alanın yerleşime uygunluğu 

Yeni Yerleşim Alanı Seçimi S“reçleri 

Yeni yerleşim alanları belirlenirken aşağıdaki aşamaların göz ön“ne alınması gerekmektedir. 

1. Alternatif Alanların Belirlenmesi: Bölge halkı ve yeni yerleştirilecek bölge halkına danışılmalı 
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2. Uygulanabilirliğin Test Edilmesi: Ekonomik yönden, arazi fiyatları, pazara ve istihdama erişim 
gibi farklı yönlerden değerlendirilmeli 

3. Tasarımı: Alan için farklı tasarım alternatifleri geliştirilmeli. 
4. Arazi Geliştirme: Bölge halkından taşınması istendiği anda yeni yerleşim alanı t“m altyapıları ile 

hazır olmalı. 
 

AŞAMALAR EYLEMLER 

Proje Tanımlanması  Alternatif yerleşim t“r“ seçeneklerinin d“ş“n“lmesi 

Proje Fizibilite Çalışması  Kişilerin kendi tercihleri de dahil diğer olasılıkların 
d“ş“n“lmesi 

 Yerleşim yerlerinin d“ş“n“lmesi 
 D“ş“n“len yerlerin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi  
 Projeden etkilenecek t“m taraflar ile gör“ş“lerek 

yerleşim yerinin seçilmesi 
 Değerlendirmeye sunulmak “zere taslak yerleştirme 

planı hazırlanması 
Projenin Gözden 
Geçirilmesi 

 Yeniden yerleştirme planının gözden geçirilmesi 
 B“tçe ve Kaynakların gözden geçirilmesi 

Değer Biçme  Yeniden Yerleştirme için t“m hazırlıkların yapılması 

Borçlanma Uzlaşmaları  T“m kalmış borçların göz ön“ne alınması  

Uygulama  T“m altyapıların hazırlanması 
 Uygulamaya t“m etkilenen tarafların ve sivil toplum 

örg“tlerinin katılımının sağlanması 
 T“m taşınma masraflarının ödenmesi ve indirimlerin 

yapılması  
Takip ve Değerlendirme  Yeniden yerleştirme birimi tarafından takip yapılması 

 Sonuçların değerlendirilmesi 
Kaynak: Handbook on Resettlement, A Guide To Good Practice, Asian Develeopment Bank, 1998 

 

Tablo: Proje Alanı İçerisinde Yaşayan N“fusu Yeni Bir Yere Yerleştirme Alternatifleri ve Yapılması 
Gerekenler 

Yeni Bir Yere 
Yerleştirme 

Alternatifleri 

Telafi 
(Dengeleme) 

Taşınma 
Yardımı 

Yeniden 
Yerleşme 
Yardımı 

Alan 
Planlaması 

ve Arazi 
Geliştirme 

Takip ve 
Değerlendirme 

. Proje Alanı İçinde 
Başka Bir Yere 
Yerleştirme 

+ eğer kayıp 
varsa) 
 

 
+ 

 
    + (az) 

_ + 

. Kişilerin Kendi 
Kendine Başka Yere 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 _ + 
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Taşınması 
3. Kamu Kurumu 
Tarafından Seçilmiş 
Başka Bir Bölgeye 
Yerleştirme 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

+ Gerekli - Gerekli Değil 

Kaynak: Handbook on Resettlement, A Guide To Good Practice, Asian Develeopment Bank, 1998 

Teşvikler 

Yeniden yerleşim projelerinde kamulaştırma yönteminin kullanılması y“ksek maliyetler getirmektedir. 
Bu proje kapsamında İBB  .  milyon USD kamulaştırma bedeli ödemiştir. Bu bedelin mahkeme 
sonuçlanınca daha da yukarı çıkacağı tahmin edilmektedir. Islah projesinin toplan maliyeti ise 

kamulaştırma maliyetinin /  yani .  milyon USD civarındadır. 

Bu nedenle, belediyeye mali y“k getirmeyen, alanda yaşayanların haklarını koruyan ve dere afet riskini 
minimuma indiren teşvik modelleri geliştirilmeli, t“m taraflar projeden fayda sağlamalıdır. 

Yeniden Yerleşim Strateji Çerçevesi kapsamında, yeniden yerleşimi hızlandırabilecek, ilk etapta taşınan 
kişilere daha fazla imar hakkı ya da avantajlı konut verilmesi gibi, teşvikler sağlanmalıdır. Proje 
kapsamında sağlanan teşvikler, iletişim b“roları gibi yapılanmalar aracılığıyla projeden etkilenen 
insanlara doğru ve net olarak aktarılmalıdır.  

Teşvikler aynı zamanda, gelir kaybının minimuma indirilmesi amacıyla da verilebilir. Teşvik edilen 
işbirlikleri ve ortaklıklar aracılığıyla projeden etkilenenlere yeni iş fırsatları yaratılması ile gelir 
restorasyonu hızlanacaktır.  

 

C. . .ULUSAL VE YEREL DÜZEYDE YER DEĞİŞTİRME 
STRATEJİLERİ VE 5RNEK PROJELER 
 

Ülkemizde merkezi yönetim ve yerel yönetimler tarafından zorunlu yer değiştirme gerektiren baraj ve 
Hidro-elektrik Santrali (ES  Projeleri ile kentsel dön“ş“m ve yenileme projeleri uygulanmaktadır. 

Gerek ulusal gerekse yerel ölçekteki projelerde özellikle yoksul PEİ lerin zorunlu yer değiştirmelerine 
ilişkin olarak ucuz konut ve sosyal yardım konularında yardım yapılmaktadır. 

Ulusal ölçekte T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri DSİ  tarafından geliştirilen; 

- Yusufeli Barajı ve (ES Projesi 
- )lısu Barajı ve (ES Projesi 
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kapsamında, DSİ tarafından Yeniden Yerleşim Eylem Planı hazırlanmıştır. 
 

Her iki projenin YYEP çalışmaları kapsamında; 

- Daha önce yapılan t“m çalışmalar incelenmiş, 
- Projeden Etkilenen İnsanlar ile Katılım Toplantıları, Köy Bilgilendirme Toplantıları yapılmış, 
- Köy ve mahalle d“zeyinde anket ve gör“şmeler yapılmış, 
- Uluslararası ve ulusal yasalar incelenmiştir. 

Ayrıca, uluslararası finans kurumlarından finansman alınacağı gözön“nde bulundurularak uluslararası 
standartları da karşılaması öngör“lm“şt“r. 
Her iki projenin YYEP raporu; 

- D“nya Bankasının zorunlu yeniden yerleşim ile ilgili politikaları, 
- )FC nin Yeniden Yerleşim Eylem Planı (azırlanması için El Kitabı Kılavuzu 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
 

(er iki YYEP leri incelendiğinde ulusal ölçekte kapsamlı projelerde; 

- (alkın Katılımı ve Bilgilendirme 

- Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımı 
- (assas Gruplar ve Sosyal Cinsiyetle İlgili Konular 

- Ulusal Mevzuat Ve D“nya Bankası Mevzuatı Arasındaki Farkın Kapatılması 
- İş Olanakları ve Gelir İyileştirmesi 
- Yoksulluk Risk Analizleri 

- PEİ lerin Yeniden Yerleşim Tercihleri 
- Analizler, Doğruluk ve Saydamlık 

- YYEP Uygulama Çizelgesi ve Kamulaştırma Tazmini 

 

ana konuları çalışma kapsamında göz ön“nde bulundurulmuştur. 
 

Yine ulusal ölçekte, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi TOKİ  tarafından da özellikle kentsel 
dön“ş“m ve yenileme projelerinde yoksul kesimler için ucuz konut sunulmaktadır. 

Bu sorunun aşılmasına yönelik, merkezi h“k“metin  Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi  programı 
kapsamında TOKİ tarafından 2003-  arasında 388.558 sosyal konut “retilmiştir.  

Bu konutlardan; 

- . '“ dar ve orta gelir grubuna,  

. 'sı alt gelir ve yoksullara yönelik, 
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- . 'si gecekondu dön“ş“m,  
. 'i afet konutları,  

. 'i  Köyde  tarımköy uygulamaları kapsamındadır. 
-  

TOKİ,  yılında gerçekleştirilen yasal d“zenlemeler çerçevesinde, kentsel dön“ş“m projelerinde 

de faaliyet göstermek “zere yetkilendirilmiştir 4. Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline 
İlişkin Yönetmelik kapsamında, TOKİ gecekondu bölgelerinin dön“şt“r“lmesi ve iyileştirilmesi 
amacıyla finansman sağlama yı da yönetim kaynaklarının kullanılacağı alanlar arasına katmıştır. TOKİ 

ten bu yana belediyelerle işbirliği içinde kentsel yenileme projeleri yapmaktadır.  

Yerel yönetimlerle işbirliği içinde gerçekleştirilen  b“y“k kapsamlı Kentsel Yenileme Programı 
doğrultusunda,  projede toplam .  konutluk gecekondu dön“ş“m çalışması yapılarak, 122 

bölgede .  konutluk uygulama başlatılmıştır. Bunlardan 30.745 konut tamamlanmıştır. 

Ayrıca, TOKİ, doğal afetlerden zarar gören bölgelerde konut, altyapı ve kamu hizmetleri planlama, 

inşa etme ve yenileme çalışmalarında yetkili kılınmıştır. TOKİ, doğal afet meydana gelen bölgelerde 
gerek gör“ld“ğ“ takdirde konut ve sosyal donatıları, alt yapıları ile birlikte inşaa etmekte, teşvik 
etmek ve desteklemektedir.  

Merkezi yönetim projelerinin dışında özellikle İstanbul da yapılan kapsamlı dön“ş“m projelerinde de 
özellikle zorunlu yer değiştirme gereksinimi ortaya çıktığında ise Toplu Konut İdaresi ile İBB ve İlçe 
Belediyeleri arasında yapılan protokoller ile projeden etkilenen yoksul kesimler için d“ş“k ve uzun 
sure ödemeli konut tahsis edilmektedir. 

Bu projelerden bazıları; 

‐ Fatih İlçesi Sulukule,  

‐ K“ç“kçekmece İlçesi Ayazma ve Tepe“st“ Kentsel Dön“ş“m Projesi dir. 

K“ç“kçekmece Ayazma-Tepe“st“ Mevkileri Kentsel Dön“ş“m Projesi İstanbul da son  yıl içinde 
başta deprem ve sel riskini minimize etmek “zere, dön“ş“m ve yenileme  projeleri gerçekleştirilmiş 
ve  yeniden yerleşim  söz konusu olmuştur.   

                                                             

4     Toplu Konut Kanunu, Madde 2.     Toplu Konut İdaresinin kaynakları aşağıdaki amaçlar için kullanılır: 

 a  Değişik bend: / /  -  S.K./ . md.  Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu 
alanlarının dön“ş“m“ne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup, yenilenmesine yönelik projelere kredi verilmesi ve kredilerde faiz 
s“bvansiyonu yapılması. 
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K“ç“kçekmece Ayazma-Tepe“st“ Mevkileri Kentsel Dön“ş“m Projesi kapsamında TOKİ, İstanbul 
B“y“kşehir Belediye Başkanlığı ve K“ç“kçekmece Belediye Başkanlığı arasında bir protokol 
imzalanmıştır. Bu protokol neticesinde yapımına başlanan ve  yılında tamamlanan  bin  
konutluk Bezirganbahçe konutlarına ilk aşamada Ayazma ve Tepe“st“ bölgelerinde yaşayan hak 
sahibi aileler yerleştirilmiştir. 

Fiziksel dön“ş“mle birlikte sosyal dön“ş“m“n de sağlanması amacıyla yeni konutlarına taşınan aileler 
için K“ç“kçekmece Belediyesi Bizim (alk'a Sosyal Kalkınma  projesini başlatmıştır. Proje, 

bilgilendirme programları, istihdam programları, sağlık programları ve hobi programları olmak “zere 
dört kategoride y“r“t“lmektedir.  
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 Tazminler, her bir etki kategorisi içindekiler için, gelir kaynaklarını iyileştirmeye yeterli mi? Ne 
t“r ilave ekonomik iyileştirme ölç“tleri gerekli? 

 (er bir etki kategorisi için gelir iyileştirme stratejilerini, ilgili kurumsal, finansal ve teknik 
yönleriyle özetleyin 

 Gelir iyileştirme stratejilerini netleştirmek için, projeden etkilenen insanlar ile yapılan gör“şme 
s“reçlerini ve katılımlarını tanımlayın 

 Bu stratejiler etki alanına göre nasıl değişkenlik gösteriyor? 

 Gelir iyileştirme, geçim t“r“nde değişimi, alternatif tarımsal arazi geliştirmeyi, veya,  eğitim, 
zaman ve uygulama gibi bazı eylemleri zorunlu kılıyor mu? 

 Fakirleşme riskleri için ne gibi tedbirler alınıyor? 

 Yeniden Yerleşim programlarının p“r“zs“z uygulanmasının ön“ndeki başlıca kurumsal ve diğer 
riskler nelerdir? 

 Gelir iyileştirme ölç“tlerinin etkinliğini takip etme aşamalarını tanımlayın. 

 Proje alanında veya yakın çevresinde devam etmekte olan sosyal ve toplumsal gelişme 
programlarını tanımlayın. Eğer böyle programlar varsa, hedef gruplarının gelişme önceliklerini 
karşılıyor mu?  Proje alanındaki insanların gelişme önceliklerini sağlamak “zere, proje 
geliştiricinin  mevcut veya yeni programlar ile katkıda bulunma şansı var mı? 

 

GELİR 

İYİLEŞTİRME 5 



144 

 

C.5. GELİR İYİLEŞTİRME 

C. . .TAZMİN POLİTİKAS)  

C.5.1.1. ARAZİ ELDE ETME VE YENİDEN YERLEŞİM POLİTİKALAR) & 

TAZMİNLER  
 

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi kapsamında m“lklerin % u özel m“lkiyettedir. Geri kalan %  kamu 
arazisi “zerinde ise gecekondu bulunmamaktadır. Bu nedenle arazi elde etme yalnızca yasal özel 
m“lkler için söz konusudur. 

Proje kapsamına dahil olan m“lkler arsa ve “zerindeki binalardır. Binalar ise alt katta d“kkan ve “st 
katlarda konutlardan oluşmaktadır. 

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi nde, özel m“lkiyetteki taşınmazların elde edilmesi için kullanılan 
temel yasal araç  kamulaştırma dır. Bunun yanısıra konut sahiplerine Uzlaşma Gör“şmeleri esnasında 
E- in kuzeyinde bulunan KİPTAŞ konutları alternatif olarak önerilmiş anca, merkezde yaşama ve 
çalışma alışkanlığı ve avantajı nedeniyle m“lk sahipleri tarafından kabul edilmemiştir.,  

5zel M“lklerin bedelleri belirlenirken arsa  ve yapı  bedeli ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 

Bina konut/ d“kkan  Bedeli: Bayındırlık İskan Bakanlığı nın Yapı Yaklaşık Maliyeti ve Yapı Yaklaşık 
Maliyeti/Birim Maliyeti oranının hesabında kullanılan kamulaştırma yılına ait her yıl belirlenir  birim 
maliyetleri tebliğine göre yapı grupları ve yapı/m“ştemilat yapılış tarihlerine göre yıpranma payı 
d“ş“ld“kten sonra birim maliyetine göre hesaplanmaktadır. 

Arsa Bedeli: Piyasa değeri esas alınarak hesaplanmaktadır. Piyasa araştırması yapılırken emlakçılardan 
fiyatlar alınmakta, yakın çevredeki konutların ve arsaların bedelleri araştırılmaktadır. 

Yapı bedeline, arsa bedelinden gelen pay da eklenerek, her bir m“lk için ödenecek bedel 
belirlenmektedir. (isseli m“lkiyetin bulunduğu durumlarda bedel m“lk sahiplerine hisseleri oranında 
paylaştırılmaktadır. (isse sahipleri alanda yaşamasalar da kamulaştırma bedeli kendilerine 
ödenmektedir.  

D“kkanların değerleri belirlenirken bulunduğu konum göz ön“ne alınarak şerefiye yapılmakta ve 
İşletme gelir kayıpları yasal ruhsatlı işletmeler için bedel tespitine katılmaktadır.  

Proje alanında yaşayan veya işletmesi bulunan kiracılar için ise bir tazmin yapılmamaktadır. 

Kamu m“lkiyetindeki arazilerde ise, arsa  Sayılı İmar Kanunu nun . Maddesinde  belirtilen kamu 
yararı kullanımları park, yeşil alan, yol vb.  için gerekiyorsa .  Sayılı Kamulaştırma Kanunu nun . 
Maddesine göre bedelsiz alınmaktadır. 
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C.5.1.2. MAĞDURİYETİ 5NLEMEK İÇİN KULLANILAN MEKANİZMALAR 
 

İBB m“lkleri kamulaştırılan konut ve d“kkan sahiplerinin ve kiracıların projeden negatif etkilenmelerini 
önlemek amacıyla aşağıdaki mekanizmaları kullanmıştır. 

1- Kamulaştırma Bedelinin Kısa S“rede 5denmesi: Anlaşma tarihinden itibaren yasal 
olarak en fazla  g“n içinde m“lk sahiplerine paraları tek seferde ödenmektedir. Böylece, 
m“lk sahiplerinin yeni konut almak konusunda mağduriyet yaşamaları önlenmeye 
çalışılmaktadır. 

2- Kira Talep Etmeme: Belediye anlaşma sonucu kendi m“lk“ne geçen m“lklerde kiracıların 
veya m“lk sahiplerinin yıkıma kadar konutta oturmasına izin vermekte ve kira talep 
etmemektedir. 

3-Alternatif Konut Tahsisi Seçeneği: M“lk sahiplerine kamulaştırmaya alternatif olarak 
konut tahsisi için E-  otoyolunun hemen kuzeyinde yer alan KİPTAŞ konutları önerilmiştir. 
Ancak, m“lk sahipleri bu seçeneği tercih etmemesi ve genel bir talep oluşmaması “zerine 
Belediye KİPTAŞ ile bu konuda protokol yapma s“recine girmemiştir.  
 

4- Bedel: Konut veya d“kkan bedelleri belirlenirken geniş çaplı bir piyasa araştırması 
yapılmakta, kira veya işletme gelirleri kayıpları bedellere yansıtılmaktadır. Ayrıca, bedeller 
belirlenirken, kaydebilen konuta eş değer konut alınabilmesi hususna özen gösterilmektedir.  
 

BELEDİYENİN K)S)TLAR) 

İBB yasal çerçeve içinde kalmak şartıyla amulaştırma bedelleri belirlenirken her ne kadar m“lk 
sahipleri mağdur etmeme ilkesini uygulasa da, bazı nedenlerden dolayı tazminler yeterli 

olmamaktadır.  

Spek“latif Değer Artışı: M“lk sahiplerine ödenen kamulaştırma bedelleri piyasa koşulları 
dikkate alınarak tesbit edilmesine rağmen, yeni konut talep artışına bağlı olarak yakın çevrede 

piyasa değerleri artış göstermektedir. K“ç“k bir yerleşmede çok sayıda konut yıkılması yeni konut 
talebini artırmakta böylelikle spek“latif bir piyasa değeri oluşmaktadır.  

Bir başka deyişle,  yakın çevrede emlak fiyatları y“kselmekteve m“lk sahiplerinin aldıkları 
kamulaştırma bedelleri eşdeğer bir gayrimenkul almaya yetmemektedir.  

Ayrıca, Silivri de Boğluca Dere nin kenarlarının yeşil alan olarak d“zenlenmesi, yıkılacak olan 
yapıların arka sokağındaki binaların değerinin artışına neden olmaktadır. Kamu ise değer 
artışından pay almamaktadır. 
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Hisseli M“lkiyet Yapısı: Kamulaştırma projelerinde yaşanan ortak sorun hisseli m“lkiyet 
yapısıdır. Birden fazla çoklu hissedarlık halindesözkonusu konutun içinde yaşayan hissedar, kendi 
payı ile yeni bir konut alamamaktadır. Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi de benzer kısıtlarla karşı 
karşıya kalmıştır. 5rneğin  bir konutta dört hissedar olan durumlarda konut için belirlenen bedel   
hissedar arasında böl“ş“lmektedir. Ancak bu hissedarlardan yalnızca bir tanesi konutta 
yaşamakta, kendisine d“şen pay ¼ oranında olduğundan mağdur duruma d“şme algısı 
oluşmaktadır. 

Yasal Çerçeve: Arazi elde etmek için kullanılan mekanizma  sayılı Kamulaştırma Kanunu dur. 
Belediye, bilgilendirmeden bedellerin tespit edilmesine kadar t“m aşamalarda yasa çerçevesinde 
hareket etmektedir. Proje s“reçleri ile ilgili eksiklik veya yetersizlik algılamaları  yalnızca Silivri 
Boğluca Deresi )slah Projesi için değil t“m benzer projeler için geçerlidir.  

 

C. . . PEİ  LERİN GELİR KAYB) VE İŞSİZLİK  RİSKLERİN 
TANIMLANMASI  
 

PEİ ların gelir kaybı ile ilgili taşıdığı potansiyel riskler aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

1- İşsizlik Riski: Kapatılan d“kkanlarda çalışanların işsiz kalması ve gelir d“zeylerinde d“şme 
riski bulunmaktadır. Alandaki toplam  işletmede, eskiden  çalışan olduğu tahmin 
edilmektedir. Bug“n d“kkanların yarısı boştur. Ancak, d“kkanların kapanma nedeni yalnızca 
kamulaştırma değil,  sel felaketidir. Selde en fazla d“kkanlar zarar görd“ğ“ için, bir kısmı daha 
sonradan faaliyetine devam etmemiştir.  Ancak mevcutta faal olan işletmelerde  çalışan 
bulunmaktadır.  

2- Gelir Kaybı: D“kkan sahipleri ise kamulaştırma bedeli ile yeni d“kkan açamaması ya da  kira 
alamaması nedeniyle  gelir kaybı riski ile karşı karşıyadır.  

3- Kiraya Çıkma Riski: Kira ödemeden oturan m“lk sahibi yakınları oğlu-kızı  kamulaştırma 
bedelinin konut bedelini karşılaması durumunda kiraya çıkma riski bulunmaktadır.  

Ayrıca, yeni konut bedeli ile kamulaştırma bedeli arasındaki farkı kapatmaya g“c“ yetmemesi 
durumunda bazı m“lk sahiplerinin kiraya çıkma riski taşıyacağı tahmin edilmektedir. 
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C. . . GELİR İYİLEŞTİRME İÇİN KULLAN)LAN MEVCUT 
MEKANİZMALAR  
 

Proje kapsamında uygulanan tazminler ile m“lk sahiplerinin ekonomik yapılarında bir d“ş“şe sebep 
olmaması için aşağıdaki mekanizmalar işletilmiştir. 
 

Kamulaştırma Bedeli: Kamulaştırma bedelleri belirlenirken m“lk sahiplerinin mağdur 
edilmemelerini sağlamak ilkesi ile hareket edildiği İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ tarafından 
ifade edilmiştir. Kamulaştırma bedelleri ile eşdeğerde ev alabilmeleri sağlanılmaya çalışılmış, 
ev ve d“kkan bedelleri belirlenirken şerefiye uygulanmıştır. 
 

Anket gör“şmeleri sırasında, alandan taşınarak yeni konut satın alan m“lk sahiplerine yeni 
evlerinin kaç yıllık olduğu, fiyatı ve kamulaştırmadan aldıkları bedeller sorularak bir 

değerlendirme yapılmıştır. PEİ lerin konutları merkezi alanda olma avantajına sahiptir. Ancak, 
m“lk sahiplerinin  yaşadığı eski binalar -  yıllık ve çökme riski bulunan, deprem ve selde 
hasar görm“ş yapılardır. Buna karşılık aynı b“y“kl“kte yeni konutu, kamulaştırma bedellerine 

25.000- .  TL civarında ekleme yaparak satın alabilmişlerdir. Bu durum,  ödenen 
kamulaştırma bedellerin çok d“ş“k olmadığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. PEİ lerin 
kendilerinin de ifade ettikleri gibi yeni konut ile kamulaştırma bedeli arasındaki fark,  eski evin 
tadilatı için harcamaları gereken bir miktar olarak da ele alınabilir. 
 

Uzlaşmada Bedel Artırımı: PEİ lerle yapılan birebir gör“şmelerde Uzlaşma Komisyonundan 
pazarlıklarda kamulaştırma bedelinin artırıldığı b“y“k çoğunluk tarafından ifade edilmiştir.  
 

Kiracılardan Kira Almama: Belediye anlaşma sonucu kendi m“lk“ne geçen 
gayrimenkullerde kiracıların yıkıma kadar konutta oturmasına izin vermekte ve kira talep 
etmemektedir.  
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C. . .GELİR İYİLEŞTİRME İÇİN 5NERİLEN 
MEKANİZMALAR  
 

Sosyal-ekonomik yapı araştırmaları, gelir, işsizlik, eğitim d“zeyi, kiracılık oranı, gelir kayıpları  gibi 
konularda önemli bilgiler sunmaktadır. Bu nedenle proje öncesinde yapılacak olan sosyal-ekonomik 

araştırmanın temel hedeflerinden birisi gelir iyileştirme stratejilerini geliştirmek olmalıdır.  
Kamulaştırma bedellerine ek olarak gelir iyileştirme ile ilgili aşağıdaki stratejiler izlenebilir. Ancak, bu 
stratejilerin uygulanması için hem yasal hem de kurumsal boyutta d“zenlemeler yapılması 
gerekmektedir.  

1-Yeni İstihdam Alanlarının Tanımlanması: 

Gelir iyileştirmede öncelikle mevcut kapasite ortaya konulmalı ve yeni istihdam potansiyelleri 
iyi analiz edilmelidir. Proje, yerelin istihdam olanaklarını geliştirmek için bir fırsat olarak 
gör“lmelidir. Silivri, İstanbul Stratejik Planı kapsamında gelecekte “st d“zey bir merkez olarak 
tanımlanmaktadır. Mevcutta .  n“fusa sahip Silivri .  milyon n“fusa çıkması 
hedeflenmektedir. Ayrıca Silivri merkezin, “niversite, teknoloji geliştirme bölgesi, fuar, k“lt“r 
ve kongre merkezlerinin yanı sıra turizm alanlarıyla desteklenmesi ve bilgi ekonomilerinin 
yoğunlaşma alanının çekirdeğini oluşturması hedeflenmektedir. Bu, Silivri için önemli bir 
fırsattır ve proje kapsamında değerlendirilmelidir. 
2-Kadınlara ve Gençlere Yönelik Kapasite Artırma ve Eğitim Programları: 

Dere )slah Projesi, yerel n“fus için yeni fırsatlar sunmalıdır. Bu çerçevede özellikle bölgede öne 
çıkan  işsizlik  ve d“ş“k eğitim seviyesi  sorunlarını aşmaya yönelik bir dizi program ve proje 
tanımlanmalıdır. Sosyal-ekonomik araştırmalara göre, PEİ lerin eğitim d“zeyi oldukça 
d“ş“kt“r. Yetişkin n“fusun % si en fazla ilkokul mezunudur. PEİ lerin eğitim d“zeyleri 
çalışılan işlere de yansımaktadır. Çalışanların en fazla yer aldığı iş alanı,  hizmet sektör“ içinde 
ilkokul veya lise mezuniyeti gerektiren mesleklerdir. Bu kategori içerisinde kasiyer, garson, 
g“venlik görevlisi vb. meslekler yer almaktadır. Bu sonuçlar, n“fusun iş bulma ve gelir 
iyileştirme için kapasite artırma ihtiyacını göstermektedir. 

5neri Kapasite Artırma ve Eğitim Programları; 

1-Bilişim ve Eğitim Alanında Meslek Kursları 
2- Turizm ve Otelcilik Alanında Eğitimler  
3- Dere )slah Projelerinde Çalıştırmak Üzere Teknik Eğitimler 

4-Gençlere Yönelik Bilgisayar ve Yabancı Dil Kursları 
5-Kadınlara Yönelik Eğitim Okuma –Yazma  Kursları 
6-Kadınlara Yönelik Beceri El Sanatları  Kursları  
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3- Kamu-5zel-Sivil İşbirlikleri: Yeni gelişen sektörlerde yerelin iş bulma ve  gelir iyileştirme 
şansını artırmak için başta İBB ve Silivri Belediyesi işbirliği yapmalı ve sivil toplum örg“tlerinin 
s“rece katkı yapmaları sağlanmalıdır. Silivri Belediyesinin mevcut kapasite artırma programları 
bu projeye dahil edilmeli veya proje bazlı yeni programlar başlatılmalıdır.  
 

4- Yerel 5rg“tlenme: Yerelde, özellikle mevcut dernekler, aktif kişiler, d“kkan sahipleri ile 

iletişim kurularak gelir iyileştirme konusunda yerelle işbirliği içinde olunmalıdır.  

5- Sosyal Maliyet Kaynağı: Proje b“tçesi oluşturulurken, gelir iyileştirme odaklı sosyal 
maliyetler hesaba eklenmelidir.  

6- İş Kurma Yardımı: Yerelin kendi işlerini kurmaları için finansal ve kurumsal destekler 
sağlanmalıdır.  

7- Kapanan D“kkanlardaki Çalışanların İstihdamı: Silivri Boğluca Projesi nin olumsuz 
etkilerinden birisi, kapanan d“kkanlarda çalışan kişilerin kısa veya  uzun dönemli iş bulma 
sorunudur.. İşletmelerde çalışan n“fus önemli bir kategori olarak ele alınmalı ve yeni iş 
yerleştirme programı çerçevesinde s“reç d“zenlenmelidir. 

8- D“kkanlar için Taşınma ve Yer Değiştirme Programı: D“kkanını kaybeden kişilere yeni 
yer bulma ve taşınma ile ilgili s“recin başından sonuna kadar destek sağlanmalıdır.  

9- Durumu Kritik Haneler: Sosyal-ekonomik anketlerde ortaya konulan ekonomik durumu 

kritik olan çok fakir kiracılara sosyal yardımlar yapılmalıdır.  
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 (ak sahipliliği politikasındaki her bir konunun uygulanması, gelir iyileştirme programlarının 
y“r“t“lmesi ve Yeniden Yerleşim Eylem Planı ile ilgili ve planda tanımlanan eylemlerin 
koordinasyonu ile ilgili sorumlu kurumları tanımlayın. 

 Yeniden yerleşimin farklı idari bölgeler arasında olması veya bir kaç etap halinde olabilecek 
uzun bir s“rece yayılması durumunda koordinasyon sorununun nasıl çöz“leceğini açıklayın 

  B“t“n uygulayıcı kurumları koordine edecek kurumu tanımlayın. Gerekli kaynağa ve yetkiye 
sahip mi? 

 Gelir iyileştirme s“recine arazi geliştirme, arazi tahsisi, kredi, eğitim  proje dışından dahil 
olacak olan kurumları ve bu kurumların iyi d“zeyde performans göstermelerini garantileyecek 
mekanizmaları tanımlayın.  

 Yeniden yerleşim için kurumsal kapasiteyi ve taahh“d“ tanımlayın. 

 YYEP nin tarafsız izleme, takip, finansal denetiminin yapılabilmesi, eylemlerin zamanında ve 
etkili bir şekilde yerine getirildiğini garantilenmesi  için gerekli mekanizmaları tanımlayın.  

 

YASAL VE KURUMSAL 

DÜZENLEMELER 
 

6 
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C.6. YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER 

C. . .MEVCUT KURUMSAL  KAPASİTE VE 
KOORDİNASYON  
Silivri Boğluca Deresi )slahı projesinin sahibi İBB, ve Dere )slahı Projesi nin bileşenlerinin, ilgili 
idarelerce uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“ n“n 
görevidir. İBB , İstanbul Metropolitan ölçekte en “st d“zey idari birim olduğundan, metropolitan 
d“zeyde  farklı yerel idari birimler arasındaki koordinasyonu sağlama ve işi y“r“tme kapasitesine 
sahiptir.  

Ancak, Yeniden Yerleşim s“reci, D“nya Bankası O.P. .  standartları ile tam bir uyum içinde değildir. 
Bununla ilgili mevcut kurumsal eksiklikler ve koordinasyon ile ilgili değerlendirme ve öneriler 
sunulmuştur. 

C. . .YASAL VE KURUMSAL 5NERİLER  
Bu projenin uygulanmasında yasal dayanak teşkil eden gerek Kamulaştırma Kanunu, gerekse bu 
projede uygulanmayan ancak T“rkiye de genelde baraj ve hidroelektrik santrali kurma projelerinde 

uygulanan İskan Kanunu ve yönetmelikleri halkın katılımı, yoksul kesimlere yardım, PEİ lerin etkilenme 
derecelerine göre tazmin şartlarının koyulması gibi konuları içeren YYEP nin alt bileşenlerini 
sunmamaktadır. Bu kapsamda, zorunlu yeniden yerleşim faaliyetlerinin, projeden etkilenecek n“fusun 
sosyal ve ekonomik durumlarındaki kayıplarının etkin bir şekilde tazmin edilmesi amacıyla, faaliyetlerin 
bir YYEP çerçevesinde hazırlanması ve uygulanması önem arz etmektedir. Bu açıdan aşağıda 
tanımlanan yasal ve kurumsal d“zenlemelerin yapılması yerinde olacaktır.   

C.6.2.1. YASAL DÜZENLEMELER 
 5neri olarak geliştirilmesi gereken yasal d“zenlemeler  grupta toplanabilir.  

1. İstanbul için Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Yeniden Yerleşim Strateji Planı nın 
(azırlanması İST-YYSP): İstanbul metropoliten alanı ölçeğinde, mevcut afet risklerinin deprem 
ve sel gibi  azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler ıslah çalışmaları, yıkıp yeniden yapım, kentsel 
dön“ş“m, boşaltma planları gibi  kapsamında yaşanması muhtemel yeniden yerleşim faaliyetlerini 
kapsayan öncelikli stratejileri belirleyen İST-YYSP i hazırlanmalıdır.  

 

İlçe ve proje bazında uygulama yapmak için de  için bir  Yeniden Yerleşim Eylem Planı YYEP   
hazırlanmalıdır. Uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu politikalar göz ön“nde bulundurularak, 
bu planın alt bileşenlerine ilişkin temel prensip ve ilkeler ortaya konulmalıdır.  
 

Bu plan, daha önceki böl“mlerde aktarıldığı gibi, afet zararlarının azaltılacağı proje alanlarının 
mevcut durumlarının tespiti, taşınmaz ve varlıkların kayıplarına ilişkin tazmin politikaları ve 
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standartları, PE) lerin gelirlerini arttırmaya ve sosyal durumlarını geliştirmeye yönelik tedbirler, 

finansman kaynakları, proje uygulama s“reci, b“tçeleme, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini 
kapsamalıdır.  
 

Yeniden Yerleşim Strateji Planı aynı zamanda, herhangi bir deprem ya da sel felaketi yaşandıktan 
sonra yeniden yerleşim çalışmalarının y“r“t“lmesine ilişkin temel prensipleri de ortaya koymalıdır. 
Dolayısıyla plan, birbirine koordineli olacak şekilde, hem afet öncesi hem de afet sonrası 
dönemleri kapsayacaktır.   
 

Ayrıca, İstanbul un başta deprem ve sel riski y“ksek ilçelerini kapsayan Yeniden Yerleşim Eylem 
Planları uygulamaya yönelik olarak detaylı şekilde hazırlanmalı, katılım ve uzlaşma yöntemleri 
belirlenmelidir. 

 

2. T“rk Mevzuatında kamulaştırma ve yeniden yerleşime ilişkin y“r“rl“kte bulunan kanun ve 
yönetmeliklerinin YYEP hazırlanmasına yönelik bir B“t“nleştirme Çalışması nın Yapılması: 
YYEP in b“t“n“n“ oluşturan alt faaliyet alanlarına ilişkin tanımların bazıları, T“rk Mevzuatında 
farklı yasalarda tanımlanmaktadır. Ancak, bu kanun maddeleri, gerek uygulamadan sorumlu 
kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği gerekse b“t“nc“l bir yeniden yerleşim yaklaşımının 
olmamasından dolayı birlikte değerlendirilememektedir. 

 

Kamulaştırma Kanunu arsa edinimi faaliyetlerini, İskan Kanunu yeniden yerleşim işlemlerini 
d“zenlemekte, bunun yanında Belediye Kanunu, B“y“kşehir Kanunu ve İmar Kanunu afet riski 
olan alanlara yönelik alınacak tedbirleri sunmaktadır. Benzer şekilde, YYEP in önemli bir parçası 
olan katılım ve danışma faaliyetleri belediyelerle işbirliği halinde kentsel yenileme projelerinde 
uygulanmaktadır. Dolayısıyla YYEP altında y“r“t“lebilecek bir çok temel faaliyet farklı kanun ve 
yönetmeliklerle d“zenlenmiş bulunmaktadır. Nitekim DPT tarafından hazırlanan . Ulusal 
Kalkınma Planında - , b“y“k alt yapı projeleri ile eş zamanlı y“r“t“lmesi gereken 
yeniden yerleşim faaliyetlerinin ana proje ile birlikte planlanması ve uygulanmasını sağlayacak 
mevzuat oluşturulacaktır  ifadesi belirtildiğinden, önerilen bu b“t“nleştirme çalışmasının 
oluşturulması planlanan mevzuat çalışmalarına destek sağlayacağı ortadadır.  
 

Kamulaştırma ve İskan Kanunu dışında ilgili olabilecek t“m kanun ve yönetmelikler incelenmeli, 
yeniden yerleşim faaliyetlerinin alt bileşenlerine hizmet edebilecek h“k“mler bir araya 
getirilmelidir.  

 

3. Kamulaştırma Kanunu ve İskan Kanunu özelinde:  
 

 Yeniden yerleşimin kaçınılmaz olduğu projelerde, kamulaştırma işlemleri yeniden yerleşim 
faaliyetlerinin bir parçası olarak gör“lmeli ve dolayısıyla yasal anlamda bu  yasa birbiriyle 
ilişkili hale getirilmelidir.  
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 T“rkiye de bulunan farklı m“lkiyet ya da kullanım tiplerine bağlı taşınmazların kamu veya özel 
m“lkiyet “zerindeki gecekondu, hisseli tapulu arazi gibi  bedel tespitine ilişkin maddeler 
eklenmelidir.  

 Taşınmaza ait kullanım hakkına sahip kiracı, ortak kullanıcı gibi tanımların yasada yapılması ve 
böylece her projeden etkilenen grubun kayıplarının tazmin edilmesine yönelik kuralların 
koyulması gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 39: İstanbul Yeniden Yerleşim Strateji Planı Yasal ve Kurumsal Yapılanmalar 

C.6.2.2. KURUMSAL DÜZENLEMELER VE YAPILANMA 
 

İST-YYSP nin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik olarak yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi bazı 
kurumsal yapılanmalar ve d“zenlemeler gerekmektedir. Bunlar merkezi, il, ilçe ve mahalle/köy 
d“zeyinde olmalıdır.  
 

Merkezi d“zeyde, Ulusal YYSP Rehberi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DPT ve Üniversiteler işbirliği ile 
hazırlanmalıdır.  
 

AFET RİSKLERİNİ AZALTMAYA Y5NELİK  
İSTANBUL YENİDEN YERLEŞİM STRATEJİ PLANI İST-YYSP) 

YASAL ÇERÇEVEYİ BÜTÜNLEŞTİRME ÇAL)ŞMAS) 

Yasal İnceleme ve D“zenlemeler 

 

- Kamulaştırma Kanunu (no. 2942, 4650) 

- İskan Kanunu no.  

- Belediye ve B“y“kşehir Belediyesi 
Kanunları No.  ve  

- Afet Kanunu (no. 7269) 

- İmar Kanunu no.  

- Tapu ve Kadastro Kanunu (no. 3402) 

- DPT Ulusal Kalkınma Planları 
- Afet Bölgelerinde Yapılacak Binalar 

(akkında Yönetmelik 

 

Kurumsal D“zenlemeler ve Yapılanma 

Merkezi D“zey:  Merkezi Yönetim 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DPT, 
Üniversiteler ve STK lar arasında işbirliği ile 
Ulusal YYSP Rehberi  hazırlanması  
İl D“zeyi: İBB, Valilik ve “niversitelerin 
işbirliği ile İST-YYSP nin hazırlanması  İBB 
Proje Uygulama Birimi 

İlçe D“zeyi: YYEP planlama ve uygulamaya 

yönelik yapılanma,İlçe YYEP Koordinasyon 
Birimi ve Komiteler 

Mahalle ve Köy D“zeyi:  
- Proje Alanı Bilgilendirme Ofisi 
- (alk Yeniden Yerleşim Komiteleri 
 İzleme ve Değerlendirme Danışmanı
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İstanbul il d“zeyinde, İBB ve Valilik işbirliğinde hazırlanacak İST-YYSP in uygulanmasında, ilçe 
belediyeleri ile koordinasyon ve ilçe belediyelerinin bu planı kendi alanlarına özel hazırlamaları 
önemlidir. İBB altında kurulacak olan İBB Proje Uygulama Birimi nin danışmanlığı ve gözetimi 
altında, belediyelerin sınırları içerisinde afet zararlarını azaltmaya ve afet sonrasına ilişkin yeniden 
yerleşim faaliyetlerinin kapsamı bu planlarla ilçe d“zeyinde belirlenmiş olacaktır. 
 

İlçe d“zeyinde ise, YYEP planları, ilçe belediyeleri tarafından kurulacak olan Yeniden Yerleşim 
Koordinasyon Birimi  tarafından yönetilecektir. Proje alanına özel mahalle veya köy d“zeyinde 
kurulacak Proje Bilgilendirme Ofisi  ile devamlı irtibat halinde olacak, kendi altında kuracağı alt 
komitelerle faaliyetleri y“r“tecektir tazmin etme komitesi, gelir kaynaklarını arttırma komitesi, 
altyapı geliştirme komitesi, şikayet giderme komitesi).   

 

Aşağıdaki tabloda da verildiği gibi, Proje Bilgilendirme Ofisi, PEİ lerin YYEP in hazırlık ve uygulama 
s“reçleri hakkında bilgilendirmelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda, katılım ve danışma faaliyetlerinde 
görevlendirilecek danışman ve uzmanlarla, halk toplantılarını, gör“şmeleri, anket çalışmalarını 
katılımcılık ilkesini göz ön“nde bulundurarak y“r“tecektir. Bunu yaparken, mahalle d“zeyinde, yerel 
STK temsilcilerinden ve toplum liderlerinden oluşan (alk Yeniden Yerleşim Komitesi  ile s“rekli 
çalışacaktır. Bu komite, proje alanındaki kişilere daha yakın olduğundan, bilgilendirme faaliyetlerinin 
başarısı ve yapılan uygulamaların uygulama planına göre yapılıp yapılmadığının takibi, PEİ lerin 
mağduriyetlerinin tespit edilmesine yönelik proje bilgilendirme ofisine ve danışmanlarına bilgi 
sağlayacaktır. Proje Bilgilendirme Ofisi yeniden yerleşim uygulamalarında ortaya çıkan 
olumsuzlukların önlenmesi için Yeniden Yerleşim Koordinasyon Birimi  ile ve gerektiğinde İBB 
Proje Uygulama Birimi  birlikte çalışacaktır. YYEP in uygulanması öncesi ve sonrasında izlenmesi ve 
değerlendirmesi için Yeniden Yerleşim Koordinasyon Birimi  koordinasyonu altında uzmanlar 
görevlendirilecektir. Böylelikle, izleme uzmanı proje bilgilendirme ofisinin de işlemlerini ve 
faaliyetlerini izleyebilecek konumda olacaktır . 
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TABLO 40: KURUMSAL DÜZENLEMELER VE YAPILANMA
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C. . . YENİLİKÇİ YAKLAŞ)M 5NERİLERİ  
KDP lerinin gerçekleştirilmesi için ele alınması gereken önemli konu; arazi kullanım kararları ile 
imar haklarının kullanımını yeniden ele alan yöntemlerin geliştirilmesidir. Bu yöntemlerden 
birincisi, İmar (aklarının Toplulaştırılması İ(T , ikincisi ise İmar (aklarının Transferi İ(Tr.  dir. 

(er iki yöntem, klasik imar planlama yaklaşımının dışında, Arazi ve Proje Geliştirme  mantığı 
içinde, özelikle mahalle ölçeğindeki yapı stokunun yeniden değerlendirilmesinde ve yeniden 
yerleşimin minimize edilmesinde kullanılabilir. 

C.6.3.1. İMAR HAKLARININ TOPLULAŞT)R)LMAS) İ(T) Y5NTEMİ 
Yöntem kısaca, parsel bazında klasik anlamda var olan imar haklarının, proje bazında biraraya 
getirilerek, toplulaştırılması ve yaratılan değerin kamu ve özel sektör işbirliği çerçevesinde 
paylaşılmasıdır. 

Böyle bir yapı içinde, bireysel “retim yerine proje bazında “retim yapılmaktadır. Böylelikle “retim, 

talep ve arz ilişkisinin piyasa koşulları içinde oluşmasının yanı sıra, projenin amaç ve ilkeleri 
doğrultusunda arsa sahibi, yatırımcı ve kullanıcıları belirlenerek bir proje senaryosu ortaya 

konulmaktadır. 

Senaryo gerçekleştiğinde ise fiziksel olarak, kentsel standardı y“ksek proje ve çevreler 
yaratılmakta, ekonomik olarak ise fizibilitesi yapılmış, kaynak bulma yöntemleri daha önce 
belirlenmiş bir yapı ortaya çıkmaktadır. 

Söz konusu model, “lkemizde ilk kez, kapsamlı olarak, Portakal Çiçeği ve Dikmen Vadisi Kentsel 
Dön“ş“m Projelerinde başarıyla uygulanmıştır. Avrupa “lkelerinde de çok yaygın olarak kullanılan 
bu t“r modellerin, diğer kentlerimizde de yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

  

RESIM 18: PORTAKAL Ç)ÇEĞ) VE DIKMEN VADISI PROJELERI 
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5zellikle son depremden sonra, bir takım alanların boşaltılması ve g“venli yerleşim alanlarının 
yaratılmasında İ(T modeli yaygın olarak kullanılabilir. Ayrıca, özellikle kent merkezlerinde 
dön“ş“m“ zorunlu olan alanlarda, m“lkiyetin toplulaştırılması için gerekli uzlaşmanın 
sağlanmasında da bu yöntem etkili olacaktır. 

Modelin avantajlarını; 

‐ Parsel bazında yapılaşma yerine proje bazında yapılaşma hakkı, 
‐ Proje bazında yaratılan değerin ortaklaşa paylaşımı, 
‐ Projelerin, 'arazi ve proje geliştirme' mantığı çerçevesinde piyasa koşullarında ele alınması 
‐ İmar hakkının değil, yaratılan değerin paylaşımı, 
‐ Kamulaştırma yerine , toplulaştırma sonucunda daha fazla kamu yararı, 
‐ Farklı grupların projeye katılımı, 
‐ Proje ortaklıklarının geliştirilmesi 

olarak sıralayabiliriz. 

C.6.3.2. İMAR HAKLARI TRANSFERİ İ(TR.) Y5NTEMİ  
İ(Tr. Yöntemi, var olan ya da imar baskısı altında oluşabilecek potansiyel imar haklarının başka bir 

projeye transfer edilmesi yöntemidir. İ(Tr genellikle korunması gereken tarihi alanlarda ve yer 
değiştirmenin kaçınılmaz olduğu alanlarda kullanılmaktadır. Yöntem temel olarak imar hakkının 
menkul kıymet hakkına dön“şt“r“lmesi yöntemidir. 

Söz konusu model, “lkemizde uygulanmamasına rağmen, bir çok “lkede başarılı bir biçimde 
uygulanmaktadır. 5zellikle, Amerika da ve Avrupa nın bir çok “lkesinde, uygulanan modelin amacı, 
kent içinde ve çevresinde, özellikle tarım ve yeşil kullanımında olan alanları korumaktır. Sistem, 
arsa sahibinin kendi isteği ile m“lkiyet “zerinde var olması gereken, imar hakkını kullanmayıp, bu 
hakkı, yerel yönetim işbirliği ile serbest piyasa koşullarında, bir başka projede kullanılmak “zere 
likite çevirmesi “zerine kurulmuştur. 

Modelde, arsanın yerine imar haklarının alım ve satımı sözkonusudur. D“nyada iki yöntem 
kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi ve en çok kullanılanı, arsasını korumak isteyen arsa sahibinin, 
başka bir proje kapsamında, yatırımcının, yoğunluk artış talebini karşılamak “zere imar hakkını 
piyasa koşullarında yatırımcıya satmasıdır. 

İkinci yöntem ise yerel yönetimlerin İ(Tr. bankası oluşturmaları yoluyla bir havuz oluşturmalarıdır. 

Yatırımcı, arsa sahipleri ile anlaşarak talebini karşılamak yerine, yerel yönetimlerin oluşturduğu 
banka aracılığı ile havuzdan taleplerini karşılamaktadır. 

İ(Tr. programının başarılı olması için dört konu önem kazanmaktadır. 

‐ Taşınmazın korunacağı bölgenin tasarımı Gönderen bölge , 
‐ Gelişecek bölgenin tasarımı Alan bölge , 
‐ İ(Tr. havuzunun hukuki yön“n“n geliştirilmesi, 
‐ İ(Tr. nin işleyiş prosed“r“, 
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ŞEK)L 15: İMAR (AKLAR) TRANSFER) Y5NTEM) )ŞLEY)Ş ŞEMAS) 

Menkul değere de dön“şt“r“len imar hakları, transfer sertifikaları adı altında, kentin merkezinde 
veya bir başka yerinde herhangi bir proje yatırımı için daha fazla imar hakkına ihtiyacı olan 
yatırımcılar tarafından, serbest piyasa koşullarında satın alınmaktadır. 

Model, “lkemizde özellikle imar baskısı altındaki tarihi dokuların, yapıların ve yeşil alanların 
korunması amacıyla kullanılabilir. Bu alanlardaki m“lk sahiplerine imar hakkı sertifikası verilmesi 
yoluyla, sertifikalar yeni gelişen alanlarda ve projelerde kullanabilecektir. 

Ayrıca, model, özellikle deprem riski olan, kritik alanların boşaltılarak mevcut imar haklarının başka 
alanlara veya projelere transferi ile gecekondu ve kent merkezindeki çök“nt“ alanlarının 
dön“ş“m“nde kullanılabilir. Silivri-Boğluca Projesi bu yöntemin uygulanması için önemli bir alan 
olma kapasitesine sahiptir. 

Modelin avantajları ise; 

‐ Yerinde Yenileme Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi  
‐ Doğal ve k“lt“rel değerlerimizin korunması, 
‐ Eşitlikçi imar hakkı dağılımı, 
‐ Piyasa koşullarında imar haklarının değerlendirilmesi, 
‐ Kamunun imar haklarını daha etkin kullanması, 
‐ Kentsel toprağın, çağdaş ve kentsel gereksinmelere yönelik olarak en optimum ve yararlı 

kullanılmasıdır. 
 

Bir arazi kullanım tekniği olan İ(Tr. yönteminin başarılı olabilmesi için, programın yerel 
politikacılara, arsa sahiplerine, yatırımcı ve kamuoyuna çok iyi anlatılması gerekmektedir. 
Gön“ll“l“k esasına dayanan sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaşabilir olması için kamu ve özel 
sektör işbirliği ile örnek projelerin yapılmasında b“y“k yarar vardır. 

İ(Tr. inin kullanımında, dikkat edilecek en önemli unsur, transferin gerçekleşeği projede, planlama 
sonucunda verilen maksimum imar hakkının “st“ne çıkılmaması olmalıdır. 

 

 

 

İMAR HAKLARI TRANSFERİ ( İHTr.)

        Korunacak Bölge  Gelişecek Bölge

            İmar Hakları

           $ $ $ $ $ $ $ $

KAYNAK: Transfer of Development Rights (Platt 1996)

GÖNDEREN BÖLGE
ALAN BÖLGE
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Mevcut Yasal Dayanak 

. .  tarih ve  sayılı,  sayılı K“lt“r ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda 
değişiklik yapan kanunun . maddesi ile .maddede yapılan değişiklikle Yapılanma (aklarının 
Aktarımı  g“ndeme gelmiştir.  
 
 Yapılanma hakları kısıtlanmış tescilli taşınmaz k“lt“r varlıklarına veya bunların koruma 
 alanlarında bulunan ya da koruma amaçlı imar plânlarıyla yapılanma hakları kısıtlanan 
 taşınmazlara ait m“lkiyet veya yapılanma haklarının kısıtlanmış böl“m“n“, imar plânlarıyla 
 yapılanmaya açık aktarım alanı olarak ayrılmış, m“lkiyetlerindeki veya “ç“nc“ şahıslara ait 
 alanlara, aktarımdan yararlanacak öncelikli hakları belirleyerek bir program dahilinde 
 aktarmaya, belediye sınırları ve m“cavir alanlar içinde belediyeler, bunların dışında valilikler 
 yetkilidir . 
 

Silivri Projesi yada bundan sonraki buna benzer projelerde de, yasanın sağladığı olanaklardan 

yararlanarak, imar hakkının artırılması ve bu hakkın, proje alanında hakkın kullanılmayıp, bir başka 
proje alanına transferi sağlanarak hem paylaşım konusunda iyileştirme sağlanır hem de yoksulluk 
sınırı içinde yaşayan m“lk sahibi ve kiracılar için DB si YYEP nı rehberinde önerilen projelerin 
gerçekleştirilmesi için kaynak yaratılmış olacaktır. 
 

İBB si, imar haklarının transferi yöntemini g“ndemine alarak özellikle sit alanları dışında da yasanın 
uygulanabilirliğini sağlayacak yeni yasal d“zenlemeler yapmalı ve yönetmeliğin hazırlanması 
konusunda önc“ rol oynamalıdır.  
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 Aktiviteleri kısa bir açıklamasını yazarak, her bir aktivite için sorumlu kurumların tanımlayan  
YYEP uygulamasının kronolojik adımlarını listeleyiniz. 

 Yeniden yerleşim uygulamasının bir parçası olarak yapılacak faaliyetlerin ay ay uygulanma 
takvimini  hazırlayınız mesela Gantt çizelgesini kullanarak . 

 Proje bileşenlerinin her biri için, inşaat işlerinin başlatılması ve yeniden yerleşimin uygulanması 
arasındaki bağlantıyı tarif ediniz. 

 

İŞ PROGRAM) 
 

7 
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C.7. MEVCUT İŞ PROGRAMI 

C. . . MEVCUT İŞ PROGRAM) 
Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi, ilk olarak Şubat de İmar Planlarında yapılan revizyon ile 
g“ndeme gelmiştir. Sel felaketi riski taşıyan alan için, imar planında yeşil alan kararı alınmıştır. 
ardında, kamulaştırma için ilgili yasal ve idari kararlar alınmış, teknik çalışmalar yapılmış, ancak, 
finansal yetersizlikler sebebi ile  yılı sonuna kadar bir çalışma yapılamamıştır.   yılında 
yaşanan sel felaketinin ardından,  kamulaştırma s“reci hızlı bir şekilde başlamıştır.  

Planlama ve kamulaştırma s“reçlerini kapsayan  yıl içinde  hem projeden etkilenenler hem de 
yetkili kamu kurumu için kayıplar, belirsizlikler ve risklerin artması anlamına gelmektedir.  

Bu durum,  s“recin baştan sona t“m bileşenleri, sorumlu kurumları ve kaynakları ile 
tasarlanmasının ve d“zenli olarak g“ncellemenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

C. . . YYEP İŞ PROGRAM) UYGULAMA TAKVİMİ  
5NERİSİ  
Arazi Elde Etme ve Yeniden Yerleşim projelerinde, s“reçlerin t“m aşamaları ve bu aşamalarda 
yapılacaklar detaylı olarak tanımlanmalıdır. Amaç, çalışmaların takip edilebilir, uygulanabilir ve 
programlanabilir bir şekilde y“r“t“lmesini sağlamaktır.  

İş Programı; 
- Yapılacak işler 

- İşin S“resi  
- İşi Yerine Getirmekle Sorumlu Birim 

- İşin Yapılması için Gereken Kaynağın Nereden Sağlanacağı konularında bilgi vermelidir. 
İş Programında; 

1- Karar Alma  

2- 5n Maliyet ve Kaynak Belirleme 

3- Analiz ve Veri Toplama  

4- Bilgilendirme ve Bilinçlendirme  
5- Proje (azırlama  
6- Yeniden Yerleşim Strateji Çerçevesi (azırlanması 
7- Sosyal Plan (azırlanması 
8- Tazmin Politikaları Ve Seçenekler 

9- Uzlaşma Gör“şmeleri  
10- Mahkeme  

11- Arazi Elde Etme  

12- Yıkım Ve Yer Değiştirme  
13- Uygulama İmalat   
14- Uygulama Sonrası İzleme Ve Takip  

s“reçleri yer almalı ve  işin takip edilebilmesi amacıyla her bir aşama ile ilgili d“zenli raporlama 
yapılmalıdır. 
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İŞ PROGRAM) TABLOSU 

  SÜRE SORUMLU KAYNAK  

I- KARAR ALMA YASAL SÜREÇLERİ       

II-5N MALİYET VE KAYNAK BELİRLEME SÜREÇLERİ       

III- ANALİZ VE VERİ TOPLAMA SÜRECİ       

Envanter ve M“lkiyet Listelerinin (azırlanması       

Sosyal-Ekonomik Yapı Araştırması Yapılması       

III-BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME SÜREÇLERİ       

Bilgilendirme Araçlarını (azırlanması internet, broş“r vb.        

Proje Ofisi Kurulması    

Yerel Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Toplantıları Yapılması       

Yerele DESTEK ekipleri kurulması       

IV- PROJE (AZ)RLAMA SÜRECİ       

Teknik Projenin (azırlanması       

Projeden Etkilenen Parsellerin Tanımlanması       

Yerelle Taslak Projenin Paylaşılması       

Olası Etkilerin Tanımlanması        

PEİ'nin Beklentileri Doğrultusunda Revize Edilmesi       

PEİ'nin ve Etkilenen Varlıkların Tanımlanması       

V- YENİDEN YERLEŞTİRME STRATEJİ ÇERÇEVESİ 
HAZIRLANMASI       

Yeniden Yerleşim Gerekecek N“fusun Tespit Edilmesi       

Alternatif Yeniden Yerleşim Seçenekleri (azırlanması        

Gerekli izinlerin alınması ve protokollerin yapılması       

Taşınma Programı Yapılması    

VI-SOSYAL PLAN HAZIRLANMASI        

Gelir İyileştirme ProgramlarınınTanımlanması        
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 Tablo 41: İş Programı Tablosu 
 

 

Sosyal Yardımların Tanımlanması        

VII- TELAFİ POLİTİKALAR) VE SEÇENEKLER       

Kayıpların Ortaya Konulması    

Tazmin Seçenekleri Geliştirilmesi       

Bedel Tespitlerinin Yapılması       

VIII- UZLAŞMA G5RÜŞMELERİ SÜREÇLERİ       

Bağımsız Komiteler Kurulması        

Seçenekler Üzerinde Gör“ş“lmesi        

IX- MA(KEME SÜREÇLERİ        

X- ARAZİ ELDE ETME SÜREÇLERİ    

XI-  Y)K)M VE YER DEĞİŞTİRME SÜREÇLERİ       

XII- UYGULAMA İMALET  SÜREÇLERİ       

XIII- UYGULAMA SONRAS) İZLEME VE TAKİP SÜREÇLERİ        
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 Çeşitli paydaşları tanımlayın 

 Yeniden Yerleşim ve planlamadan etkilenen n“fusun ve paydaşların katılımının teşvik edilmesi 
s“recini tanımlayın 

 Etkilenen n“fus ve paydaşların uygulama ve takip s“reçlerine dahil edilmesini tanımlayın 

 Kaybedilen m“lklere karşılık uygun tazmin bilgilerini de içeren mağduriyet tazminlerinin, yer 

değiştirme yardımlarının ve diğer tazmin bilgilerinin, etkilenen insanlara ve paydaşlara YYEP 
bilgisi olarak verilmesi planını tanımlayınız  

 

KATILIM                            

VE DAN)ŞMA 
 

8 
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C.8. KATILIM VE DAN)ŞMA 

C. . .PAYDAŞLAR 
Projenin yasal açıdan  paydaşı bulunmaktadır. 

1. İBB 

2. M“lk Sahipleri Konut-D“kkan  

Ancak, proJjenin sosyal ve ekonomik bileşenlerini de dikkate aldığımızda ise PEİ lerin kendi içinde 
yeniden sınıflandırılmasında yarar olacaktır. 
PEİ leri;  

). M“lkiyete Göre: 
  i. M“lk Sahipleri 

ii.Kiracılar  
)). Kullanımına Göre: 

 i. Konutlarda Yaşayanlar 

 ii. İşletmelerde Çalışan ve İşyeri Sahipleri 
 

olarak  sınıfa ayırabiliriz. 
 

Projeden etkilenen toplam  konut birimi ve  işletme bulunmaktadır. Ayrıca, kiracılık oranı 
konutlarda % , işletmelerde ise %  olarak tespit edilmiştir. 
 

C. . .KAT)L)M VE DAN)ŞMA İÇİN KULLAN)LAN MEVCUT 
MEKANİZMALAR 
Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi nde katılım ve danışma için kullanılan mekanizmalar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir;  

Tebligat: Projede uygulanan temel bilgilendirme aracı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde 
belirtilen yazılı tebligatlardır.. Resmi yazılarda m“lk sahipleri, proje gerekçesi ve m“lk 
“zerindeki etkisi hakkında kısaca bilgilendirilmekte ve belediyeye bedel konusunda pazarlık 
için davet edilmektedir. 

Uzlaşma Komisyonu ile Gör“şmeler: Tebligat ile kısaca bilgilendirilen m“lk sahipleri, 
uzlaşma gör“şmelerinde Uzlaşma Komisyonu tarafından bilgilendirilmekte ve m“lk için 
belirlenen bedel ile ilgili pazarlık yapılmakta alternatifler gör“ş“lmektedir. 

Genel Toplantı: M“lk sahiplerinden edinilen bilgiye göre, belediye tarafından proje 

hakkında genel bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 
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C. . .KAT)L)M VE DAN)ŞMA 5NERİLERİ; UZLAŞMA 
Y5NETİMİ VE BEKLENTİ Y5NETİMİ  
 
YYEP nı çerçevesinde paydaşların katılım s“reçlerine katılımını sağlayan mekanizmalar çeşitli 
yasalarımızda yer almasına rağmen yaptırımcı yönleri bulunmamaktadır. Belediye Yasası, İl 5zel 
İdaresi Yasası, Çevre Etki Değerleme, İmar Planı (azırlama Yasa ve Yönetmelikleri katılım ve danışma 
mekanizma ve s“reç önerileri öngörmesine rağmen bunları b“t“nleştirici bir yasal d“zenleme 
bulunmamaktadır.  

C. . . .UZLAŞMA Y5NETİMİ 5NERİSİ 
 
D“nya Bankasının talebi “zerine . . politikası çerçevesinde, projenin sosyal ve ekonomik boyutunun 
da önemi dikkate alınarak Sosyal ve Ekonomik Doku Analizi  ve analiz sonuçlarının da veri olarak 
kullanıldığı Yeniden Yerleşim Eylem Planı  da bir sosyal sorumluluk  gereği İBB ve DB işbirliği ile 
Kentsel Strateji ye hazırlatılmıştır.  

Kısa s“re içinde projeden etkilenenlerle y“z y“ze gör“şmeler yapılmıştır. S“reç içinde B matrisinin içi 
doldurulmaya çalışılmıştır. 
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TABLO 42: 6B Basamakları 

1. Bilgilendirme 

PEİ ların b“y“k bir böl“m“n“n proje s“reci hakkında yeterli bilgisi bulunmamaktadır. Çalışma 
kapsamında aşağıdaki konularda genel bilgi verilmiş ve sorunlar not edilmiştir. 
 

- Proje Alanı Seçimi ve Gerekçesi   
- Proje S“reci 
- Kurumsal Sorumluluklar 
- Kamulaştırma  
- Bedel Tespit Yöntem ve Girdileri 
- Kamulaştırma Yasası ve S“reci  
- Kayıplar ve Tazminler  
- Yasal Haklar 
- Uygulama Planı 
- Sosyo -Ekonomik Anketler  
- D“nya Bankası Yeniden Yerleşim Politikası 
- Proje Bileşenleri  

 

 
 



168 

 

. Bilinçlendirme 
 

Bilinçlendirme konuları; 
 

- Projenin Teknik Gereklilikleri  
- Yapı Riski 
- Sel Riski 
- Yaşam Kalitesi Riski 
- Yanlış Algılar 
- Yasal Haklar olmaldır. 

 

3. Buluşma 
 
Kamulaştırma s“reci içinde ilk buluşmada, m“lk sahipleribedel tespiti konusunda uzlaşma 
komisyonunda bir araya gelmişlerdir.  
 
İkinci önemli buluşma ise İstanbul Dere )slahı Projeleri kapsamında İBB ve DB  kurum ve uzmanlarının 
bir araya gelerek, işbirliği yapmalarıdır. 
 
Projeden etkilenenlerle y“z y“ze buluşmalar gerçekleştirilmelidir. 

 
- İBB 
- DB 
- Projeden Etkilenenler 
- Uzmanlar  
- Muhtarlar 
- Proje Bilgilendirme Toplantıları 
- Ev Toplantıları 
- Anket Gör“şmeleri  

 
. Beklenti Yönetimi 

Beklentiler özellikle kamulaştırma bedellerinin artırılması konularında yoğunlaşmaktadır.  
Gör“şmelerde   aşağıdaki konularda beklentiler not alınmıştır. 
 

- Daha Y“ksek Kamulaştırma Bedelleri 
- D“kkan Bedellerinin Piyasa Değerleri ile Aynı Olması 
- Mahkeme Masrafları  
- Taşınma Yardımı 
- Taşınma için Yeterli S“re 
- Muhatap Bulma  
- Yeterli ve D“zenli Bilgilendirilme 
- Sosyal-Ekonomik  Durum Tespiti 
- Yeni İş Olanakları 
- Yeniden Yerleşim Programı 
- Projenin Zamanında Tamamlanması  
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5. Belirsizlikler 

Bilginin zamanında paylaşılmaması, proje alanında bir danışma ofisinin olmayışı  gibi nedenlerle ortaya 
çıkan bilgi kirliliği, birtakım beklentileri ortaya çıkarmaktadır. Dava s“recinin dışında eski ve yeni yaşam 
alanlarına ilişkin şikayetler konusunda muhatap bulunmaması yanlış algılara da neden olmaktadır.  

Belirsizlik konuları aşağıdaki gibidir 

- Yıkımların Başlama S“reci  
- Evi Boşaltma S“reci 
- D“kkanları Boşaltma S“reci 
- Dava S“reci  
- İmalat S“resi  
- Yeni İş Olanakları 
- D“nya Bankası Desteği  

 

6. Benimseme 

Uzlaşma s“recinin en önemli ve son bileşeni proje ve uygulamanın taraflarca benimsenmesidir. S“reç 
içinde İBB ve D“nya Bankası arasındaki işbirliği özellikleprojeden etkilenen yoksulların yeni yaşam 
alanlarındaki yaşam kalitesini artırıcı yaklaşımları ortaya koyması açısından önemlidir. 

Söz konusu yaklaşım, proje sonunda değil, başında uzlaşma ve yer değiştirme strateji  ve 
yöntemlerinin projeden etkilenenlerle birlikte ortaya konulmasını zorunda kılmaktadır. 

Çalışma s“recinde; 

- İBB Yeniden Yerleşim Yaklaşımı ve Yöntemi  
- D“nya Bankası Yeniden Yerleşim Politikası  
- Kamulaştırma Kararı ve Bedelleri  
- Proje Geliştirme Yaklaşımı  
- Bilgi Alma S“reci konuları gör“ş“lm“ş ve değerlendirmeler yapılmıştır.
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AMAÇ KONU / KAPSAM Y5NTEM SORUMLU 
ANAHTAR 

KELİMELER 

1 
BİLGİLENDİRME 

Projeden dolaysız ya da dolaylı olarak 
etkilenecek kişilerin belirlenmesi  
Projeden etkilenenlerin kısa ve uzun 
vadeli etkiler ve s“reç hakkında 
bilgilendirilmeleri 

Projenin ilk etaplarından itibaren, 
zamanında bilgilendirme yapılması 
İlk aşamadan itibaren belirsizliklerin 
ortadan kaldırılması 
Dezavantajlı gruplar ile özel bilgilendirme 
toplantıları yapılması 

Proje Gerekçesi 
Proje Alanının 
Tespit Kriterleri 

Planlama Ve Proje 

İlkeleri 
Proje Yaklaşım Ve 
Modeli   

Sorunlar Ve 

Fırsatlar 

Yasal S“reç 

Uzlaşma S“reci 
Paylaşım Yaklaşımı 
Piyasa Koşulları 
Kentsel Riskler 

Plan Ve Proje 

Dok“manları 
Yasal Belgeler 

Halk Bilgilendirme 

Toplantıları 
Tanıtım Ofisleri 
(alk Duyuruları 
Görsel Ve İşitsel Medya 
Broş“rler, Kitapçıklar, 

Afişler, Duyurular  

Proje Bilgilendirme 

Toplantıları 
Organizasyonlar 

 

 

Kamu Sorumluları 
 

Teknik 

Sorumlular 

 

Gön“ll“ler 

 

Sivil Toplum 

Kuruluşları 
 

 

Bilgi Paylaşımı 
Doğru Bilgi  
 

Şeffaf Ve G“çl“ 
İletişim 

 

2 
BİLİNÇLENDİRME 

Projeden etkilenecek kişiler arasında 
bilinçlendirme çalışmaları yapılması 
Projenin ortaya koyacağı yenilikler ve 
kazanımlar hakkında bilinçlendirme 
yapılması 

Yeni Yaşam Alanı 
K“lt“rel Değerler 

Haklar (Yasal Ve 

Demokratik) 

İşbirliği 
Katılımcı Planlama 

Uzlaşma İlkeleri 

Birebir Gör“şmeler 

Bilgilendirme Ofisleri  

Yerel Liderler 

Ev Toplantıları 
Organizasyonlar 

Dernekler 

Kamu Sorumluları 
 

Teknik 

Sorumlular 

 

Gön“ll“ler 

 

Yasal Haklar 

 

Taşınma S“reci 
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Ortak Hareket 

Kurumsal Destek 

Uzmanlardan 

Yararlanma  

Yerel Proje 

Geliştirme K“lt“r“ 

Yerel Dinamikler 

Sivil Toplum 

Kuruluşları 
 

Yerel Liderler 

3 
BULUŞMA 

Proje taraflarının bir araya getirilmeleri 
 

Projeden dolaysız ya da dolaylı olarak 
etkilenecek kişilerin proje karar s“recine 
katılımlarının sağlanması 
 

Aktif ve yapıcı katılım 

Belediye, Yatırımcı, 
M“lk Sahipleri, 

Sivil Toplum 

5rg“tleri 
B“rokrasi, Proje 
Geliştiricileri, M“lk 
Sahipleri 

Planlama, Tasarım, 
Uygulama Plancı, 
Tasarımcı, 
M“hendis  

Kiracı, Belediye, 
M“lk Sahipleri 
Sivil Toplum 

5rg“tleri, Yerel 
5rg“tler 

Gayrimenkul-

Finans Sektörleri 

Katılım Toplantıları 
Proje Koordinasyon 

Birimleri 

Doğrudan Katılım 

Komiteler Aracılığıyla 
Temsili Katılım 

Anket Gör“şmeleri 

Projeden 

Etkilenen  

İnsanlar 

 

Kamu Sorumluları 
 

Teknik 

Sorumlular 

 

D“nya Bankası 
 

Sivil Toplum 

5rg“tleri 
 

Aktif Katılım 

 

(oşgör“  
 

Diyalog 

 

Uzlaşma 

 

 

(assas ya da dezavantajlı grupların 
beklentilerinin alınması 

Eşitlikçi Yapılanma 
(akları 

Beklenti Anketleri 

 

D“nya Bankası 
 

Beklenti Yönetimi  
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4 
BEKLENTİ 

 

Projeden etkilenen insanların proje 
hakkındaki gör“şleri ve beklentilerinin 
öğrenilmesi 
 

Kamunun beklentilerinin öğrenilmesi 
 

 

Planlama S“recinin 
(ızlandırılması 
İş Yaratma 

Toplumsal Ve 

Ekonomik Proje 

5ncelikleri 
Kira Yardımı 
Proje Finansmanı 
Paylaşım Oranı 
B“rokratik 
Zorluklar 

Planlama Ve Proje 

S“resi 
Karar S“reçlerine 
Katılım D“zeyi 
Ekonomik Kriz 

Etkileri 

Uzlaşma S“reci 
 

Katılım Toplantıları 
 

Teşvikler 

 

İmar (akları Transferi 

İBB 

 

İlgili Kamu 
Kurumları 
 

Projeden 

Etkilenen İnsanlar 

Bireysel Çıkar -
Toplumsal Çıkar 

Dengesi 

 

5 
BELİRSİZLİK 

Projeden etkilenen insanların şikayet ve 

problemlerinin çöz“lmesi 
Taraflar arasında uzlaşma sağlanması 
Yasal ve b“rokratik s“reçlerdeki 
belirsizliklerin çöz“mlenmesi 

Uzlaşma İlkeleri 
Paylaşım Oranları 
B“rokratik 
S“reçler 
Yasal S“reçler 
Planlama Ve Proje 
S“reçlerinde Söz 
(akkı 
Karar S“reçlerine 
Katılım 

Yetki Paylaşımı 
İzleme Ve Değerleme 
Yöntemleri 
Politik Kararlılık 

Teşvikler 

İmar (akları Transferi 

D“nya Bankası 
İBB 

İlgili Kamu 
Kurumları  

Gelir 

Restorasyonu 

Eşitsizliklerin 
Minimuma 

İndirilmesi 
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TABLO 43: B Basamakları 

 

Uzlaşma S“reci 
Ekonomik Kriz 
Etkileri 

6 
BENİMSEME 

(alkın projeyi sahiplenmelerinin 
sağlanması 
 

Şikayet ve memnuniyetsizliklerin 
minimuma indirilmesi 

Proje Yaklaşımı 
Vizyon 

Stratejik Hedefler 

Ve 5ncelikler 

Planlama Ve 

Tasarım İlkeleri 
Katılım Yaklaşımı 
Uzlaşma İlkeleri 
Strateji Ve Eylem 

Planı 
Stratejik Sosyal 

Plan 

B“rokrasi 
Yaklaşımı 
Politik Kararlılık 

 

Komiteler 

Proje Etkilerinin 

Değerlendirilmesi 
Gelir İyileştirilmesi 
Daha İyi Olanaklara 
Erişim 

Kamu Sorumluları 
Teknik 

Sorumlular 

Gön“ll“ler 

Sivil Toplum 

Kuruluşları 

Sahiplenme 

Yaşam 
Standartlarının 
Y“kseltilmesi 
İş Olanaklarının 
Y“kseltilmesi 
 

Kaynak: Kentsel 

Strateji 
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C. . . .BEKLENTİ Y5NETİMİ 

Projenin  stratejik tarafı; 

1- İstanbul B“y“kşehir Belediyesi İBB  

2-Projeden Etkilenen İnsanlar PEİ  

3- D“nya Bankası DB  nın beklentileri farklı olmasına rağmen beklentilerin yasal, kurumsal 
ve ilkeler çerçevesinde ortak hale getirilmesi gerekmektedir. 
 

Sosyo Ekonomik Yapı Analizi ve YYEP çalışmaları, yasal s“recin b“y“k oranda tamamlanmış 
olmasının ardından yapılsa bile İBB, DB ve PEİ ler arasındaki beklentiler de tespit edilmiştir. Çıkan 
sonuçlar bundan sonraki projeler ve Yeniden Yerleşim Eylem Stratejilerinin belirlenmesinde rol 
oynayacaktır.  

1. İstanbul B“y“kşehir Belediyesi İBB nin; 
 

o Projeden Etkilenenlerden Beklentisi: 

- Kamulaştırma Bedellerinde Uzlaşma 
- Zamanında Tahliye 
- Yapı Taşkın Alanına İnşaat Yapılmaması 
- Uygulama S“recinde Anlayış 

 
o D“nya Bankası ndan Beklentisi: 

- Sorun Çöz“m“nde Çöz“m Ortağı Olmaları 
- Finansman Desteği 
- Proje ve YYEP nının hazırlanması 

 

2. Projeden Etkilenenlerin; 
 

o İBB den  Beklentisi: 

- Daha Fazla Kamulaştırma Bedeli 
- Muhatap 
- Taşınma Masrafları 
- Proje (akkında Bilgilendirme 
- İş  
- Sosyal Doku Çalışması 
- Yeni işyeri ruhsatı verilecek d“kkanlar 

 
o D“nya Bankası ndan Beklentisi: 

- Yeni Yaşamın Takibi 
- Sorunların Dinlenmesi 
- Ekonomik ve Sosyal Projelerde çöz“m Ortağı Olması 
- Sorunların Çöz“m“ İçin Belediyeye Baskı Yapılması 
- Yeni İş Olanakları İçin Proje Geliştirmesi 
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3. D“nya Bankası nın; 
 

o İstanbul B“y“kşehir Belediyesi nden Beklentisi 

- Yeniden Yerleşim Eylem Planı   
- Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim Gerekçesi 
- Değerlendirme Raporu 
- Proje Etkileri 
- Alan Anketleri 
- Gelir İyileştirme 
- Tazminler 
- Katılım 
- İzleme Göstergeleri 

 
o Projeden Etkilenenlerden Beklentisi 

- Anket Çalışmalarına Yardım 
- Sosyal Yapı Değişiklikleri (akkında Doğru Bilgi Aktarılması 
- Fakir (alkın Yeni Yaşam Standartlarındaki Değişikliklerin Belediyeye Bildirilmesi 

 
Sonuç olarak, kendisinin diğer taraftan beklentisi ile diğer tarafın kendinden beklenti konuları iyi 
yönetilirse ve ortak paydada buluşma sağlanırsa uzlaşma s“reci hızlı ve kalıcı olacaktır. 
 

 
Beklenti Yönetimi Tablosu 
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 Şikayetlerin, bunların cevaplarının ne kadar zamanda verildiğinin ve iletişim şekillerinin “cret 
alınmadan kayıt altına alınması s“reci ile ilgili özel detayları sağlayın ve adım adım mağduriyetlerin 
nerelere yönlendirildiğinin ve kayıt altına alınması s“reçlerini tanımlayın 

 İtiraz mekanizmasını tanımlayın 

 Diğer seçeneklerin yetersiz kalması durumunda,  yerel mahkemelere başvuru olanaklarını 
tanımlayın 

MAĞDURİYET 
TAZMİNİ 

9 
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C.9. MAĞDURİYET TAZMİNİ 

C. . .MEVCUT ŞİKAYET MEKANİZMAS) 
 

Satın alma usul“ne dayalı kamulaştırmayı yapan idare, kamulaştırma bedelini taşınmaz sahibine 
kamulaştırma öncesinde ve peşin olarak ödemekle y“k“ml“d“r. Taşınmazın “zerinde bulunduğu 
arsa, ekonomik fayda sağlayan tarımsal “r“nler, ağaçlar, ek yapılar, bitkiler kamulaştırma bedeli 
içinde hesaplanır.  

T“rkiye de zorunlu yeniden yerleşim projeleri nedeniyle zarara uğrayacak taşınmaz ve “zerindeki 
varlıkların tazmini Kamulaştırma Kanunu h“k“mlerince yerine getirilmektedir. Ancak, daha önce 
de belirtildiği gibi, Kamulaştırma Kanunu, kiracılar, işçiler ve kaçak yapı sahipleri için tazmin edilme 
koşullarını içermemektedir. 

 Aynı zamanda, projeden etkilenen insanların iş alanlarında veya yaşam kaynaklarındaki kayıpları 
ele alınmamaktadır. Taşınmaz “zerindeki diğer varlıklar için taşınmaz sahibine verilen ve rayiç 
bedel “zerinden hesaplanan değer ise, çoğu zaman yeni bir iş alanı kurmaya ya da etkilenen 
insanların ekonomik faaliyetlerini y“r“tmek için bir arazi satın almalarına yetmemektedir. Daha 
sonraki böl“mlerde tartışılacağı gibi, bu durum ikame değerine dayalı kamulaştırma bedeli tespitini 
ve iş kayıplarını tazmin etme prensiplerini benimseyen D“nya Bankası zorunlu yeniden yerleşim 
politikalarına uymamaktadır.  

Kamulaştırma yasası uyarınca, m“lk sahipleri, bedel “zerinde anlaşmaya varmak ve pazarlık 
yapmak için Uzlaşma Komisyonu ile birden fazla sayıda kez gör“şmek yapabilmektedir. Pazarlık 
gör“şmelerinde bedeller yeniden belirlenmektedir. 

Ancak, m“lk sahiplerinin önerilen bedeli hiç bir şekilde kabul etmemeleri durumunda mahkeme 
s“reci başlamaktadır. 5ncelikle m“lk sahipleri Uzlaşma Komisyonu nda uzlaşmazlık tutanağı 
imzalamaktadırlar. Daha sonra belediye tarafından dava açılmakta ve mahkemenin atadığı 
bağımsız bilirkişilerce yeniden bedel tespiti yapılmaktadır. Mahkemenin belirlediği bedel belediye 
tarafından bankaya yatırılmadıkça kamulaştırma yapılamamaktadır. Ancak, m“lk sahibi 
mahkemede belirlenen bedeli yeterli bulmaz ve artırmak isterse tekrar dava açma hakkı 
bulunmaktadır. İştirak halinde veya m“şterek m“lkiyette, paydaşların tek başına dava hakları 
vardır. 

Davayı belediye açtığı için m“lk sahipleri başta herhangi bir “cret ödememektedir. Ancak, 
mahkemede belirlenen bedelin, belediyenin belirlediği bedelden d“ş“k çıkması durumunda, m“lk 
sahibi mahkemeyi kaybetmiş olarak kabul edildiğinden, mahkeme masrafları kamulaştırma 
bedelinden d“ş“r“lmektedir.  

Kamulaştırılacak taşınmazların, etkilenecek varlıkların yerlerinin tespiti ve taşınmazların sahiplerini 
belirleme aşamalarından sonra, kamulaştırma işlemleri başlamaktadır.   

1. Kıymet Takdir Komisyonun Kurulması: Kamulaştırmayı yapan idare, kamulaştırılacak 
varlıkların ve taşınmazların değerlerinin belirlenmesi için kendi b“nyesi içerisinde en az “ç 
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uzmandan oluşan bir kıymet takdir komisyonu kurar.  Bu komisyon, kanunun . 
Maddesinde belirtildiği gibi, kıymet tespiti amacıyla, konuyla ilgili uzman kişi, kurum ve 
kuruluşlardan rapor alabilir, gerektiği durumlarda Sanayi ve Ticaret Odalarından, yerel 
emlak alım satım b“rolarından alınacak bilgilerden faydalanabilir. Taşınmaz bedelleri 
taşınmazların rayiç bedelleri “zerinden belirlenmektedir.  

2. Uzlaşma Komisyonunun Kurulması: İdare, taşınmazların takdir edilen değerleri “zerinden 
satışı ya da trampası yapma işlemlerinin y“r“t“lmesi ve sonuçlandırılması için kendi 
b“nyesinde en az  kişiden oluşan bir uzlaşma komisyonu kurar. 

3. Taşınmaz Sahibinin Resmi Olarak Davet Edilmesi: Uzlaşma Komisyonu, kıymet takdir 
komisyonu tarafından belirlenen bedeli belirtmeksizin, kamulaştırılması kararlaştırılan 
taşınmaz malı pazarlıkla satın almak istediğini resmi bir yazıyla taşınmaz sahibine bildirir. 

4. Resmi cevap verme s“resinin başlaması ve satın alma : Taşınmaz sahibi kendisine gelen 
davet yazısının tebliğ tarihinden  g“n içerisinde, taşınmaz malını anlaşma yoluyla satma 
veya başka bir taşınmazla değiştirme isteği ile birlikte İdareye başvurur.  

Uzlaşmama Durumu ve Dava Açma S“reci: Kamulaştırma eğer satın alma usulu ile m“mk“n 
olmazsa, diğer bir deyişle kamulaştırma bedeli “zerinde anlaşmaya varılamaması durumunda, 
idare, Kamulaştırma Kanunu . maddesinde belirtilen hususları, . maddeye göre yapılan bedel 
tespitini gösteren dok“manlarla birlikte taşınmaz malın bulunduğu yerdeki asliye hukuk 
mahkemesine başvurur ve taşınmazın bedelinin ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar 
verilmesi talebinde bulunur.  
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ŞEK)L 16: KAMULAŞT)RMA SÜRECI 
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ŞEK)L 17: UZLAŞMAMA DURUMUNDA )ZLENEN SÜREÇ 
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C. . .5NERİ ŞİKAYET MEKANİZMAS) 
 

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi ndeki temel eksiklerden bir tanesi, PEİ lerin yeterince 
bilgilendirilmemeleri ve bilinçlendirilmemeleridir. Bir diğer önemli sorun ise PEİ lerin her t“rl“ 
sorun ve şikayeti ile ilgili, her an ulaşabilecekleri idari yetkililerdir.  M“lk sahipleri yasal hakları ve 
s“reçler hakkında s“rekli bilgilendirmeli, soruları s“rekli yanıt bulabilmelidir. Proje nin sahibi olan 
idari birim İBB ile proje alanı  arasındaki mesafe oldukça fazladır  km. . Bu nedenle PEİ lerin idari 
yetkililere her an ulaşabilmeleri m“mk“n değildir.  

İletişimin sağlanması, bilgilendirmenin yapılması ve şikayetlerin kaydedilmesi gibi s“reçlerin 
sağlanması için Kurumsal 5neriler  böl“m“nde önerilen Mahalle d“zeyindeki kurumsal 
yapılanmalara ihtiyaç vardır.  

Mahalle d“zeyinde kurulacak bir Proje Bilgilendirme Ofisi, bir yandan s“rekli PEİ ler ile iletişimde 
bulunarak onların çöz“m“nde önemli bir muhatap olacaktır. Proje Bilgilendirme Ofisi PEİ ler ile 
Proje Yetkilileri arasındaki önemli bir köpr“ niteliğindedir. Proje Bilgilendirme Ofisi yerelde 
kurulması önerilen Komiteler ile de yakın iletişim halinde olacağından daha etkin bir mekanizma 
olacaktır. Proje Bilgilendirme Ofisi ihtiyaca göre avukat, mimar, m“hendis, sosyolog çeşitli 
uzmanları davet ederek PEİ lerin sorunlarının çöz“m“nde aktif çalışmalıdır. 
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 İç Performans takip s“recinin tanımlayın 

 Temel araştırmada elde edilen kilit takip göstergelerinin tanımlayın. İç takip için kullanılacak takip 
göstergelerinin bir listesini oluşturun 

 Finansal d“zenlemeleri de içeren kurumsal d“zenlemeleri tarif edin 

 Raporlama sıklığının tarif edin ve iç takip içeriğini tarif edin 

 İç takipten uygulamaya geri bilgi akışının sağlanması s“recini tanımlayın 

 Dış takip yöntemini tanımlayın 

 Dış takip için kilit göstergeleri tanımlayın 

 Dış takip içeriğini ve raporlama sıklığının tarif edin 

 Dış takipten uygulamaya geri bilgi akışının sağlanması s“recini tanımlayın 

 Nihai dış değerlendirmenin nasıl d“zenleneceğini tanımlayın 

 

İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME 
 

10 
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C.10. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

C. . .MEVCUT İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
MEKANİZMALAR)  
 

Proje kapsamında, kamulaştırma kararının alınması, yasal s“recin takibi ve uygulama s“recindeki 
izleme ve değerlendirme mekanizmaları yasal gereklilik olarak yapılmaktadır. Projenin izleme ve 
takibi ile yasal s“reç ile Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ ve uygulanması ile de İBB Altyapı (izmetleri 
M“d“rl“ğ“ sorumludur. 

Yasal gereklilik olmamasına rağmen, İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“ tarafından DB nin talebi 
doğrultusunda sosyo ekonomik yapıyı analiz eden çalışmayı da içeren bir YYEP  de hazırlanmıştır. 
Bu rapor  her iki çalışmayı da kapsamaktadır. 

 

C. . .İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEKANİZMALAR) 
5NERİLERİ 
 

İzleme ve değerlendirme yeniden yerleşim faaliyetleri kapsamında uygulanmakta olan t“m proje 
faaliyetlerinin yeniden yerleşim planına uygunluğunu tespit etmek amacıyla ayrıca önem arz 
etmektedir. D“nya Bankasının zorunlu yeniden yerleşim politikalarının da belirttiği gibi, izleme ve 
değerlendirme yeniden yerleşim eylem planının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 
 

İzleme ve değerlendirme s“reci yeniden yerleşim ve arazi elde etme faaliyetlerinin başarısını 
arttırmaya yönelik aşağıda tanımlanan birçok temel katkıyı sağlar.  
 

1. Proje faaliyetlerinin takibi, gelinen aşama ve her aşamanın daha önce belirlenen uygulama 
planı, b“tçe ve takvime uygun olarak ilerleyişinin tespiti 

2. (edeflenen proje uygulama planının değerlendirilmesi ve uygulama sırası ile sonrasında 
ortaya çıkan problemlerin belirlenmesi, ve söz konusu bu problemlerin ortadan 
kaldırılabilmesine yönelik tedbirlerin alınabilmesi 

3. İzleme faaliyetleri yeniden yerleşime maruz kalan insanların yaşam standartlarının, gelir 
d“zeylerinin ve sosyal şartlarının daha önceki durumlarına göre değişimlerinin ortaya 
koyulması.  

 

İzleme ve değerlendirme çalışmaları  şekilde yapılmaktadır. 
1. İç izleme performans izleme  

2. Dış izleme etki izleme) 

3. Nihai denetim 
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C.10.2.1. İÇ İZLEME (PERFORMANS İZLEME  
 

İç izleme, yeniden yerleşim faaliyetlerinin ve hedeflerin planlanan d“zeyde gerçekleşip 
gerçekleşmediğini izlemek, gerçekleşmemesi durumda gerekli tedbirlerin alınmasını 
amaçlamaktadır.  
 

İç izleme yeniden yerleşim faaliyetlerini y“r“tmekte olan kurum tarafından yapılır. Gerekli olan 
hallerde bağımsız dış kuruluşların da danışmanlığına da başvurulabilir.  
 

İç izleme yeniden yerleşim uygulama planında ve zaman çizelgesinde belirlenen faaliyetler bazında 
belirlenecek göstergeler aracılığıyla yapılmalıdır. Bu göstergeler sayısal ve sözel olarak 
d“zenlenebilir. İzleme göstergelerine örnekler aşağıdaki gibi verilebilir. Bu göstergeler d“zenli 
olarak izlenecektir.  

 

- Projeden etkilenen insanların yasal çerçeve tarafından belirlenen hususlara göre hak sahipliliği 
- Projeden etkilenen insanlara farklı kategorilere göre ödenen kamulaştırma bedelleri ve 

bunların Yeniden Yerleşim Eylem Planına YYEP  uygunluğu 

- Kamulaştırma bedeli ödenen hane/ev/parsel sayısı 
- Kamulaştırma ve yeniden yerleşim faaliyetlerinin zamanlaması ve b“tçesi 
- Kamulaştırmaya ve/veya yeniden yerleşime yönelik ilişkin projeden etkilenen insanlardan gelen 

şikayetler memnuniyet durumu  

- Projenin sosyal ve ekonomik etkileri 

- Yeniden yerleşimin tamamlanması, zamanlaması ve b“tçesi 
- Yeniden yerleştirilen hane/aile sayısı 
- Gelir arttırmaya yönelik ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin etkinliği 
- Bilgilendirme ve danışma toplantılarının etkinliği arazi elde etme ve tazmin prosed“rlerinin 

anlaşılıp anlaşılmadığı, şikayet ve dava mekanizmaları hakkındaki bilgi d“zeyi  

 

- İç İzleme için Veri Toplama Kaynakları 
 

İç izleme faaliyetlerine yönelik belirlenen izleme göstergelerini belli zaman aralıkları ile d“zenli 
şekilde değerlendirmek amacıyla veri sağlamaya yönelik kullanılacak araçlar aşağıda listelenmiştir. 
 

- (alkı Bilgilendirme Toplantıları 
- Mevcut Durum Araştırmaları  
- Anketler  

- Gayri Resmi Gör“şmeler  
- Projeden Etkilenen İnsanlarla Yapılan Odak Grup Toplantıları 
- Proje Yetkilileri Ve Proje Paydaşlarıyla Yapılan Toplantılar 

- Şikayet Ve Şikayet Kapama Formları  
- Proje İlerleme Raporları 

 

Toplanan veriler ışığında, proje uygulama ve sonrasında karşılaşılan problemler,eksiklikler ve 
izleme göstergelerinin ne ölç“de yerine getirilip getirilmediği tespit edilecektir. Böylece proje 
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tamamlanmadan söz konusu eksikliklerin tamamlanması ve karşılaşılan durumun iyileştirilmesi 
m“mk“n olacaktır.    
 

C.10.2.2. D)Ş İZLEME ETKİ İZLEME  
 

Dış izleme, yeniden yerleşim ve geliştirme projesi sonrasındaki sosyal etkiler ve yeniden yerleşim 
uygulaması sırasında ve sonrasında oluşabilecek olumsuzlukların engellenmesi için alınan 
önlemlerin etkinliğinin tespit edilmesini amaçlamaktadır. Etki izlemede yer değiştirme öncesi 
durum ve yeniden yerleşim sonrasında oluşacak durum arasındaki değişimin kıyaslaması yapılır. 
Projeden etkilenen insanların gelir kaynaklarının ve yaşam standartlarının iyileşme durumu kontrol 
edilir, eksiklikler tespit edilir ve buna yönelik iyileştirici ve d“zeltici önlemler belirlenir.  
 

Etki izleme iç izlemeden farklı olarak bağımsız bir dış kuruluş tarafından yapılmalıdır.  Dış kuruluş 
akademik kurum, danışman ya da sivil toplum örg“t“ olabilir. Verilerin toplanması, analizi ve 

raporlanmasının en fazla  aylık s“re içinde tamamlanması beklenmektedir. Bağımsız dış kuruluşun 
etki izlemesi sırasında gerçekleştireceği işler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
 

1. Yeni yerleşim alanının ve YYEP ye göre yerine getirilen uygulamaların yeterliliği ve 
yeterince sağlanıp sağlanmadığının ortaya koyulması.  

2. İç izleme s“recinin incelenmesi ve bu s“recin YYEP ye uygunluğunun tespiti. Uygun 
olmayan alanlar veya ortaya çıkan problemlere yönelik alınan kayıtların ve önlemlerin 
incelenmesi. 

3. Yeniden yerleşim uygulamalarında uygunsuzlukların ve sorunların tespiti için şikayet 
kayıtlarının incelenmesi. 

4. Projeden etkilenen insanların yaşam standartları ve sosyo-ekonomik durumlarının 
iyileştirilmesi kapsamında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve bu yönde 

araştırmaların yapılması. 
 

Dış etki izleme s“recinde göstergeler tanımlanmalı ve bağımsız dış kuruluş tarafından bu 
göstergelerin takibi belli zaman aralıklarıyla proje s“resince ve uygulama sonrasında yapılmalıdır. 
Dış etki izleme göstergelerine örnekler aşağıdaki gibi verilebilir.  
 

- Yeniden Yerleşim Planlamasının Etkinliği 
o Zaman ve b“tçelemenin YYEP hedeflerine uygunluğu 

o Kamulaştırma bedellerinin zamanında ve eksiksiz ödenmesi 
o Performans izleme sonuçları ile ört“şme, 
o Bilgilendirme ve danışma faaliyetlerinin uygun şekilde gerçekleşmesi 
o Gerçekleştirilen toplantı, gör“şme ve anket sayıları 
o (ak sahiplerinin yaşam standartlarını geri kazandırılmasındaki yeterliliği 

- Sosyo-ekonomik gelişmeler 

o PEİ lerin aylık ortalama gelir ve gider dağılımı 
o İş imkanları ve PEİ lerin bunlara uyumu 

o Çevresel koşullar 
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- PEİ lerin memnuniyet durumu 

o Şikayeti giderme prosed“r“n“n etkinliği 
o PE) lerin yeniden yerleşim ve kamulaştırma hakkındaki bilgi d“zeyleri ve bu 

haklardan memnun olup olmadıkları 
o Yeniden yerleştirilen insanların yeni yerleşim yeri hakkındaki isteklerinin karşılanıp 

karşılanmadığı 
 

- Dış İzleme için Veri Toplama Kaynakları 
 

Bağımsız dış kuruluş, dış izleme s“recinde proje alanından ve PE) lerden gerekli verileri toplamak 
için iç izlemede belirlenen araçlara benzer araçları kullanılabilir. Dış izleme faaliyetlerine yönelik 
belirlenen izleme göstergelerini belli zaman aralıkları ile d“zenli şekilde değerlendirmek amacıyla 
veri sağlamaya yönelik kullanılacak araçlar aşağıda listelenmiştir. 
 

 

- (ane halkı Araştırmaları 
- Mevcut Durum Araştırmaları  
- Anketler 

- Gayri Resmi Gör“şmeler 

- Projeden Etkilenen İnsanlarla Yapılan Odak Grup Toplantıları 
- Proje Yetkilileri ve Proje Paydaşlarıyla Yapılan Toplantılar 

- Şikayet Ve Şikayet Kapama Formları  
- Performans İzleme Sonuç Raporları 
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 Mali sorumluluk ve yetkiyi net bir şekilde açıklayın 

 Yeniden yerleşim için fon kaynaklarını listeleyin ve fon akışını tanımlayın  
 Genel proje b“tçesi içinde yeniden yerleşim b“tçesinin yeterli olduğundan emin olun 

 (“k“met tarafından karşılanacak yeniden yerleşim maliyetlerini, eğer varsa,  tarif edin ve  
harcamaların YYEP ve proje takvimi ile koordinasyonun garantilenmesi için kurulacak 
mekanizmaları tanımlayın 

 Planlama, uygulama, takip, işletme ve yönetimi de içeren t“m yeniden yerleşim maliyetleri için 
fiyatları, kalemleri ve tahmini b“tçeyi hazırlayın 

 Enflasyon ve kur dalgalanmaları durumunda,  tazminat ödemelerini ve tahmini maliyetleri 
ayarlayacak özel mekanizmaları tarif edin 

 5ngör“lmeyen maliyetlerin  hesap edilebilmesi için öngör“lerinizi tarif edin 

 Yeniden yerleşim s“recinin tamamı için, sözleşmelerin imzalanması ve s“rd“r“lmesi s“recini 
içeren dış takip ve değerlendirme ile ilgili  finansal d“zenlemeleri tarif edin 

 

MALİYETLER VE 
BÜTÇE 
 

11 
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C.11. MALİYETLER VE BÜTÇE 

C. . .MEVCUT BÜTÇE 
 

İBB -  Yatırım Planına göre İstanbul Geneli Dere )slah Çalışması  için Dış Kredi kaynaklı 
b“tçesi . .  YTL olarak açıklamıştır5. 

 

Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi için, İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ nden alınan verilere göre,  
dere ıslahından etkilenen varlıklar için gereken kamulaştırma maliyeti yaklaşık 17 milyon TL 

b“y“kl“ğ“ndedir Bkz. Ek-Kamulaştırma Bedelleri Tablosu . )slah projesi kapsamında toplam 
yaklaşık .  m2 b“y“kl“ğ“ndeki bir arazi “zerindeki yaklaşık 28.000 m2 yapılaşmış alan 
kamulaştırılmaktadır. ortalama kamulaştırma değeri  TL/m  olarak ortaya çıkmaktadır.    
Projenin teknik maliyeti ise 1.5 milyon TL b“y“kl“ğ“ndedir.   
 

Kamulaştırılan Varlıklar ve b“y“kl“kleri aşağıda sunulmuştur. 

TABLO 44: Kamulaştirilan Varliklarin B“y“kl“kleri 

C. . .5NERİ BÜTÇE 
 

Arazi elde etme/kamulaştırma ve yeniden yerleşim faaliyetlerinin uygulanabilmesi için ayrılacak 
b“tçe ve kaynakların tanımı öngör“len maliyetlerin ortaya koyulmasıyla m“mk“n olacaktır. YYEP 
b“tçesinin kamulaştırma ve yeniden yerleşime ait ayrı ayrı alt maliyetleri karşılayacak şekilde 
hazırlanması gerekmektedir. İlgili maliyetlerin hesaplanmasında, saha çalışmalarından, arazi ve 
m“lkiyet envanterlerindenve Bayındırlık İskan Bakanlığı tarafından belirlenen yapı birim 
fiyatlarından faydalanılabilir. Aşağıda verilen maliyet dağılımı ve t“rlerini gösteren örnek b“tçe 
tablosunda da gör“ld“ğ“ gibi, maliyetleri karşılayacak finansal kaynaklar da ayrıca belirtilmelidir.

                                                             
5 İstanbul B“y“kşehir Belediyesi -  Yatırım Planı ve  Uygulama Planı Altyapı (izmetleri B“tçeleri ve Dış 
Kredili Yatırımlar Yatırım Programındaki toplam tutar içerisinde Çevre Yönetimi Sektör“;% .  , Afet Risk Yönetimi 
sektör“ % .  lık payla yer almaktadır.  

TOPLAM PARSEL BİNA KONUT BİRİMİ DÜKKAN BİRİMİ BOŞ ARSA 

Sayı Alan (m2) Sayı Sayı Alan(m2) Sayı Alan (m2) Sayı Alan 
(m2) 

82 8.737 59 148 17.545 136 10.247 8       365 
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Maliyet Kalemleri Maliyet (TL) Kaynak 

1. Kamulaştırma/Arazi Elde Etme İşlemleri 

A. Kamulaştırma Bedeli   

1. Yapılar   

Konut   

D“kkan   

Diğer....   

2. Ortak M“lkler varsa    

3. Diğer Varlıklar   

B. Kadastro ve Tescil İşlemleri   

C. Anlaşmazlık Durumu Masrafları   

1. Mahkeme Masrafları   

2. Değerleme için Bilirkişi 5demeleri   

2. Yeniden Yerleşim İşlemleri 

  Yer seçimi, planlama, inşaat, taşınma giderleri   

3. Sosyal ve Ekonomik Araştırma Giderleri   

4. Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Giderleri proje 
ofisi kurulması, broş“r, kitapçık, internet vb.  

  

5. Uzlaşma Yönetimi Giderleri   

6. Taşınma Yardımı vb. Giderler   

7. Kapasite Artırma ve Eğitim Sosyal  Giderler   

8. İzleme ve Değerlendirme   

9. Danışma ve Bilgilendirme Faaliyetleri   

10. Beklenmeyen Maliyetler   

GENEL TOPLAM   

TABLO 45: 5rnek B“tçe Tablosu 





BÖLÜM.D
SONUÇ
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SONUÇ  
 

Proje 3  temel gerekçe ile İBB tarafından uygulanmaktadır. Bunlar; 
 

1. Yasal Çerçeve: Belediye; kamulaştırma s“reçleri, bilgilendirme, tazminlerin kamulaştırma 
bedellerinin  belirlenmesi yöntemi ve mahkeme s“reçleri konularında . Sayılı 
Kamulaştırma Kanunu nda tanımlanan çerçeveye uygun olarak hareket etmiştir.   
 

2. Planın Uygulanması: 2  yılında yapılan plan değişikliği ile proje alanı yeşil alan olarak 
tasarlanmıştır. Kamulaştırma işlemi de plan kararı doğrultusunda yapılmıştır. 

 

3. Projenin Aciliyeti: Projede m“lk sahiplerine kamulaştırma yanında diğer alternatiflerin 
sunulamamış olması, alternatif hazırlama için yeterli zaman bulunmamasından 
kaynaklanmaktadır. Yaşam riskinin bulunduğu bir alanda, dere ıslahının bir an önce 
yapılarak, insanların yaşam riskinin ortadan kaldırılması acil ve önemli bir konudur.  
 

Ancak, projenin DB OP. .   ile uluslararası finans kuruluşları kriterleri çerçevesinde hazırlanması 
için YYEP için aşağıdaki  temel bileşen dikkate alınarak öneriler geliştirilmiştir. 

 

- Yeniden Yerleşim 

- Katılım 

- Gelir İyileştirme 

- Kayıpların Tazmini 

 

Projenin, D“nya Bankası O.P. .  Yeniden Yerleşim politikaları ile uyumlu olması için aşağıdaki  
öneri yaklaşımlar dikkate alınmalıdır. Buna göre, kamulaştırma ve yeniden yerleşim faaliyetleri bir 
arada planlanarak uygulanmalıdır. Katılım ve Bilgilendirme ile İzleme ve Değerlendirme 
Faaliyetlerinin ise t“m s“reç boyunca d“zenli olarak y“r“t“lmesi gerekmektedir.  
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. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

1. Katılım ve Bilgilendirme Faaliyetleri 

 

 

BÜTÜNLEŞİK BİR ARAZİ EDİNİMİ / KAMULAŞT)RMA VE YENİDEN YERLEŞİM SÜRECİ 

- Bilgilendirme ve Katılım Planı hazırlanmalıdır. 
- Proje ile ilgili irtibat kurulabilecek bir 

bilgilendirme ofisi oluşturulmalıdır. 
- Değer tespit yazıları teknik bilgi içerdiğinden, 

bu konuda doğru bir anlatım yapacak ve 
etkilenenlerle diyalog içinde olacak kişiler 
görevlendirilmelidir. Resmi yazıların yanı sıra, 
bedel tespit yöntem ve kriterleri halkın 
anlayabileceği bir dille anlatılmalıdır.  

- Projenin planlama, tasarımı ve uygulanması 
s“reçleri hakkında etkilenenler zamanında ve 
doğru bilgilendirilmeli, yıkımın neden zorunlu 
olduğu kendilerine açıklanmalıdır. 

- Bedel tespitlerinde oluşan farklılıkların 
gerekçeleri iyi anlatılmalıdır. 

- Bilgilendirme ve katılım konusunda uzman ve 
tarafsız mekanizmalar kurulmalıdır. 
Bilgilendirme, proje öncesinden başlamak 
“zere her aşamada ve her konuda s“rekli 
yapılmalıdır. 

- Projeden etkilenenlerin beklentileri doğru 
tespit edilmeli, yasal hakları konusunda 

etkilenenlere yardımcı olunmalıdır. 

 

 

HAZIRLIK-UYGULAMA-UYGULAMA SONRASI 

Strateji Geliştirme ve Planlama: Yer değiştirme 
stratejileri, yeniden yerleşim alanları ve alternatif 
seçenekler tasfiye öncesi dönemde 
programlanmalı ve tasarlanmalıdır. Kamulaştırma 
yöntemi dışında uzlaşmaya dayalı Yer 
Değiştirme  yaklaşımları ortaya konulmalıdır. 
 

Mevcut Durum Tespiti: Sosyal ve ekonomik yapı 
araştırması, m“lkiyet ve hak sahipliliği durumu 
tespiti proje başlamadan önce 
gerçekleştirilmelidir. 
 

Uygulama ve B“tçe Planı: Proje faaliyetleri 

zamana bağlı olarak belirlenmelidir. İlgili mali 
kaynaklar, sorumlu kurumlar ortaya koyulmalıdır. 
  

Gelir Arttırma Olanakları: Yaşayanların gelecek 
korkusu ve işsizlik sorunu önemli g“ndem 
maddesi olmalı ve belediye yeniden yerleşim ile 
birlikte sosyal ve ekonomik projeler 

geliştirmelidir. 
 

 

Kayıpların Tazmin Edilmesi: Tasfiye öncesinde 
her gruptan PEİ lere ait her t“rl“ kayıp 
karşılanmalıdır.   
Tasfiye ve Yeniden Yerleşimin Gerçekleşmesi: 
Yeni yerleşim yerleri sosyal ve teknik altyapısı ile 
birlikte hazır hale getirilmelidir. Taşınma için 
gerekli yardımlar yapılmalıdır.  

o Projenin faaliyetlerinin uygulama planına 
uygunluğuna ve ortaya çıkabilecek sorunlara 
ilişkin alınabilecek tedbirler belirlenmelidir. 

o Projeden etkilenen n“fusun yeni yaşamlarına ve 
gelir kaynaklarına ilişkin göstergeler ortaya 
konulmalı ve belli s“relerle etkilenenler 
izlenmelidir.  
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TABLO 46: BÜTÜNLEŞİK BİR ARAZİ EDİNİMİ / KAMULAŞT)RMA VE YENİDEN YERLEŞİM SÜRECİ 
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D“nya Bankası 
Zorunlu Yeniden Yerleşim Politikaları OP .  

Temel Prensipler 

 
Silivri Boğluca Deresi )slah Projesi 

 
5neri Politika ve Araçlar 

 
 
 

1. Yeniden Yerleşim  
 
.A.Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi   

 
 
-    Alternatif projeler hazırlanmalıdır 
-   Alternatif tasarımlar yeniden yerleşimin 
minimize      edilmesi çerçevesinde 
değerlendirilmelidir. 
-  Yeniden yerleşimin m“mk“n olan yerlerde   
önlenmelidir. 
-  Yeniden yerleşim kaçınılmaz ise, yeniden 
yerleşim eylem planları geliştirilmelidir. 
 
.B. Yeni Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi 

 
-Yeni Yerleşim Alanı ihtiyacı konut, d“kkan, 
tarım-hayvancılık arazisi vb.  b“y“kl“ğ“ tespit 
edilmelidir. 
-Alternatif Alanlar PEİ lerle beraber 
değerlendirilmeli, her bir alanın avantaj ve 
dezavantajları birlikte belirlenmelidir. 
-Yeni Alan seçimine PEİ lerin katılımı ile karar 
verilmelidir. 
-Yeni Alanların sağlanması arazi elde etme, 
geliştirme vb.  ile ilgili mekanizmalar 
tanımlanmalıdır. 
 
 

 
 
 
 
-Derenin bitişiğindeki binaların yıkılması ve yer 
değiştirme plan kararı kaçınılmaz olmuştur. 
 
-Yer değiştirmenin minimize edilmesi için, dere 
kenarında yalnızca bir sıra boyunca binaların 
yıkımına karar verilmiştir. 
 
- Yer değiştirme, projeden etkilenen insanların bina 
ve yaşam riskinin ortadan kaldırılması için 
zorunludur.. 
 
 
-E-  otoyolunun kuzeyinde yer alan KİPTAŞ 
belediyeye ait ödenebilir konut geliştirme şirketi   

konutları kamulaştırmaya alternatif olarak konut 
tahsisi için önerilmiştir. 
-M“lk sahiplerinden genel bir talep olmamıştır.  

 
 
-Kamulaştırma/arazi edinimi ve yeniden yerleşim 
ile ilgili faaliyetlerin birbiriyle entegre biçimde 
olacak şekilde planlanması ve uygulanmasına 
yönelik T“rk mevzuatlarında çeşitli yasal 
d“zenlemeler yapılmalıdır.  
 
-Yeniden Yerleşim Eylem Planının t“m 
bileşenlerinin göz ön“nde bulundurulduğu 
b“t“nc“l bir yeniden yerleşim yaklaşımı 
geliştirilmelidir. Yeniden yerleşime yönelik 
planlama ve uygulama s“reçleri yeniden yerleşim 
eylem planı çerçevesinde y“r“t“lmelidir. 
 
-Yeniden yerleşimi gerektiren projelerde,  proje 
sahibi idare tarafından, etkilenen kişilere, 
alternatif yerleşim alanları sunulmalı, 
 
 - Yerinde Yenileme yaklaşımı çerçevesinde 
dön“ş“m senaryosu alternatif olarak ele 
alınmalıdır 
- Yenilikçi yaklaşımlar çerçevesinde İ(T ve İ(Tr 
yöntemleri uygulanmalıdır. 
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. Katılım; 
Danışma, Bilgilendirme ve Şikayet Mekanizması 
 
 
-Çeşitli paydaşlar tanımlanmalıdır. 
-Paydaşların katılımını teşvik edilmelidir. 
 
-Zorunlu yeniden yerleşimden etkilenen kişiler 
s“reç hakkında bilgilendirilmeli ve yeniden 
yerleşime yönelik planlama ve uygulama 
s“reçlerine dahil edilmelidirler. 
 
- PEİ lerin şikayetlerinde başvurabilecekleri bir 
mekanizma kurulmalıdır ve “cret ödemeden bu 
hizmetten faydalandırılmalıdır. Bu şikayetler ve 
yönlendirmeler kayıt altına alınmalıdır. 
 

 
 
-Tebligat: Projede uygulanan temel bilgilendirme 
aracı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde belirtilen  
yazılı Tebligat dır. Tebligatta m“lk sahipleri, proje 
gerekçesi ve m“lk “zerindeki etkisi hakkında kısaca 
bilgilendirilmekte ve belediyeye bedel konusunda 
pazarlık için davet edilmektedir. 

-Uzlaşma Komisyonu ile Gör“şmeler: Tebligat ile 
kısaca bilgilendirilen m“lk sahipleri, uzlaşma 
gör“şmelerinde Uzlaşma Komisyonu tarafından 
bilgilendirilmekte ve m“lk için belirlenen bedel ile 
ilgili pazarlık yapılmakta alternatifler 
gör“ş“lmektedir. 

-Genel Toplantı: M“lk sahiplerinden edinilen bilgiye 
göre, belediye tarafından proje hakkında genel bir 
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

Şikayet Mekanizması: M“lk sahipleri, bedel 
“zerinde anlaşmaya varmak ve pazarlık yapmak 
için Uzlaşma Komisyonu ile birden fazla sayıda kez 
gör“şmek yapabilmektedir. Ancak, m“lk 
sahiplerinin önerilen bedeli hiç bir şekilde kabul 
etmemeleri durumunda mahkeme s“reci 
başlamaktadır. 

 

 
 
- B Uzlaşma Yönetimi ve Beklenti Yönetimi: 
Yeniden Yerleşim faaliyetlerinin planlaması ve 
uygulanması s“recinde etkilenen n“fusun her 
kesiminin yer aldığı bir katılım ve bilgilendirme 
s“reci izlenmelidir. Proje sahibi tarafından, B 
stratejisine uygun olacak şekilde yerel seviyede, 
t“m proje paydaşları arasında işbirliklerinin ve 
örg“tlenmenin kurulmasına yönelik T“rk 
mevzuatında gerekli yasal d“zenlemeler 
yapılmalıdır.  
 
-(alk Yeniden Yerleşim Komiteleri:  
Yerel STK temsilcilerinin, toplum liderlerinin, 
hassas grupların yer alacağı halk yeniden 
yerleşim komiteleri  kurulmalıdır.  Bu komiteler 
aracılığıyla, etkilenen n“fusun öncelikleri ve 
taleplerinin belirlenmesi ve proje sahibine 
ulaştırılması m“mk“n olacaktır.  
 
-Proje Bilgilendirme Ofisi:  
Proje sahibi idare tarafından s“reç hakkında 
bilgilendirme faaliyetlerini y“r“tecek ve etkilenen 
n“fusun s“rekli irtibat halinde olabilecekleri bir 

Proje Bilgilendirme Ofisi  kurulmalıdır. 
Bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetleri bir 
katılım ve danışma planı  zamana bağlı  dahilinde 
y“r“t“lmelidir. İhtiyaca göre avukat, mimar, 
m“hendis, sosyolog çeşitli uzmanları davet ederek 
PEİ lerin sorunlarının çöz“m“nde aktif 
çalışmalıdır. 
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. Gelir İyileştirme 
 
-Yeniden yerleşen kişilerin yeni yerleşim 
alanındaki gelir elde etme kapasitelerinin ve 
“retim d“zeylerinin arttırılmasına veya en 
azından eski yerleşim yerindeki hallerine eşit 
olacak şekilde geçim kaynaklarını 
sağlayabilmelerine ilişkin yardımlarda 
bulunulmalıdır. 
-Fakirleşme risklerine karşı tedbirler alınmalıdır. 
-Gelir iyileştirme stratejileri geliştirmek için 
PEİ lerle çeşitli gör“şmeler yapılmalıdır. 
-Tazminler, her bir etki kategorisi içindekiler için, 
gelir kaynaklarını iyileştirmeye yeterli olmalıdır. 
-(er bir etki kategorisi için gelir iyileştirme 
stratejileri, ilgili kurumsal, finansal ve teknik 

yönleriyle belirlenmelidir. 
-Gelir iyileştirme için diğer programlar eğitim vb  
dahil edilmelidir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Kamulaştırma Bedeli: Kamulaştırma bedelleri 
belirlenirken m“lk sahiplerinin mağdur 
edilmemelerini sağlamak ilkesi ile hareket 
edilmiştir. Kamulaştırma bedelleri ile eşdeğerde 
gayrimenkul alabilmeleri sağlanılmaya çalışılmış, ev 
ve d“kkan bedelleri belirlenirken şerefiye 
uygulanmıştır. 
 
-Uzlaşmada Bedel Artırımı: Uzlaşma Komisyonunda 
yapılan pazarlıklarda kamulaştırma bedelleri 
genellikle önemli d“zeyde artırılmıştır  
 
-Kiracılardan Kira Almama: Belediye anlaşma 
sonucu kendi m“lk“ne geçen m“lklerde kiracıların 
yıkıma kadar konutta oturmasına izin vermekte ve 
kira talep etmemektedir.  
 

  

Yeni İstihdam Alanlarının Tanımlanması: Silivri nin 
gelecekteki gelişimi göz ön“ne alınarak  yeni 
istihdam potansiyelleri iyi analiz edilmelidir. Proje, 
yerelin istihdam olanaklarını geliştirmek için bir 
fırsat olarak gör“lmelidir. 

Kapasite Artırma ve Eğitim Programları: işsizlik  
ve d“ş“k eğitim seviyesi  sorunlarını aşmaya 
yönelik bir dizi program ve proje tanımlanmalıdır. 

-Kamu-5zel-Sivil İşbirlikleri: İBB ve Silivri 
Belediyesi işbirliği yapmalı ve sivil toplum 
örg“tlerinin s“rece katkı yapmaları sağlanmalıdır. 

Yerel 5rg“tlenme: Gelir iyileştirme konusunda 
yerelle işbirliği içinde olunmalıdır.  

-Sosyal Maliyet Kaynağı: Proje b“tçesi 
oluşturulurken, gelir iyileştirme odaklı sosyal 
maliyetler hesaba eklenmelidir.  

-İş Kurma Yardımı: Yerelin kendi işlerini kurmaları 
için finansal ve kurumsal destekler sağlanmalıdır. 

- D“kkanlardaki Çalışanların İstihdamı: 
İşletmelerde çalışan n“fus önemli bir kategori 
olarak ele alınmalı ve yeni iş yerleştirme programı 
çerçevesinde s“reç d“zenlenmelidir.  D“kkanını 
kaybeden kişilere yeni yer bulma ve taşınma ile 
ilgili s“recin başından sonuna kadar destek 
sağlanmalıdır.  

-Durumu Kritik Haneler: Sosyal-ekonomik 
anketlerde ortaya konulan ekonomik durumu 
kritik olan çok fakir kiracılara sosyal yardımlar 
yapılmalıdır.  
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.  Kayıpların Tazmin Edilmesi 
 
-Yeniden yerleştirilen kişilerin her t“rl“ kayıpları 
ikame değerleri “zerinden tazmin edilmelidir. 
 
-(er bir etki kategorisi için hak sahipliliği 
politikaları tanımlanmalı, gerekirse yeniden 
yerleşim uygulaması, YYEP de ortaya konulan 
özel mekanizmalarla yapılmalıdır. 
-Projeden etkilenen t“m varlıkların arazi, bina, 
ağaç, ve diğer varlıklar  değerlemesi yapılmalıdır. 
 
 

 
 
-Kamulaştırılan m“lklerin bedeli İBB b“nyesi içinde 
Kıymet Takdir Komisyonu tarafından tespit 
edilmiştir. 
 
-Yapı konut/ d“kkan  Bedeli: Bayındırlık İskan 
Bakanlığı nın Yapı Yaklaşık Maliyeti ve Yapı Yaklaşık 
Maliyeti/Birim Maliyeti oranının hesabında 
kullanılan kamulaştırma yılına ait birim maliyetleri 
tebliğine göre yapı grupları ve yapı/m“ştemilat 
yapılış tarihlerine göre yıpranma payı d“ş“ld“kten 
sonra birim maliyetine göre hesaplanmaktadır. 

-Arsa Bedeli: Piyasa değeri esas alınarak 
hesaplanmaktadır. Piyasa araştırması yapılırken 
emlakçılardan fiyatlar alınmakta, yakın çevredeki 
konutların ve arsaların bedelleri araştırılmaktadır. 
 
-D“kkanların değerleri belirlenirken bulunduğu 
konum göz ön“ne alınarak şerefiye yapılmakta ve 
İşletme gelir kayıpları yasal ruhsatlı işletmeler için 
bedel tespitine katılmaktadır.  

-Konut tahsisi olarak KİPTAŞ konutları önerilmiş 
ancak m“lk sahipleri tarafından bu konuda bir talep 
oluşmamıştır. 

 

-Projeden etkilenen her kesimden olan ve her 
çeşit m“lkiyet ve kullanım tipine özel-tapulu, 
kamu, özel-tapusuz, gecekondu, kiracı vb.  sahip 
n“fusun kayıplarının tazminine yönelik yasal 
dayanaklar ve tazmin stratejileri oluşturulmalıdır. 
Ev, arsa dışında t“m varlıkların proje alanı özelinde 
tespiti yapılmalı ve bunların tazminine yönelik 
tedbirler alınmalıdır. 
 
-Yeniden yerleşecek insanlara yönelik, TOKİ nin 
T“rkiye de kentsel yenileme projelerinde 
gerçekleştirdiği gibi ucuz sosyal konut “retiminin 
yapılması ve buna yönelik ucuz ve uzun vadeli 
kredilerin sağlanması faaliyetleri 
yaygınlaştırılmalıdır.  
  
-İskan Kanunu kapsamındaki, yer değiştirme 
hakkına, bireyler yerine ailelerin sahip olması, ya 
da etkilenen insanların iskan yardımı alabilmeleri 
için devlet eliyle iskanı seçme zorunluluğu gibi 
kısıtlara yönelik genişletici ve daha esnek 
d“zenlemeler yapılmalıdır. Nitekim Kamulaştırma 
Kanununda  yılında yapılan ek değişiklikler, 
kamulaştırma s“reçlerini, dava açma işlemlerini ve 
tazmin haklarını daha etkin hale getirmiştir.  
 





EKLER
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NO 
ADA 

NO 

PARSEL 

NO 
TAPU ALANI ADI SOYADI 

KAMULAŞT)R)LAN MÜLKLERİ 

BAĞ)MS)Z B5LÜM 
KONUT SAYISI 

KONUT  TOPLAM 
ALANI (M2) 

BAĞ)MS)Z B5LÜM 
DÜKKAN SAY)S) 

DÜKKAN 
TOPLAM ALANI 

(M2) 

1 12 5 115.92 MEHMET ERCAN         

2 12 7 107.97 ATİLLA ERCAN     1 123 

3       ERGUNER  ERCAN     

4 12 8 ve 40 132.23 NAZMİYE BEKLER 1 113     

5 12 33 52 ŞENNUR ARCAN 1 80 1 65 

6 12 34 57.14 KERİM  ORAK ARSA       

7 12 35 74.46 RECEP PİRİŞTİNE ARSA       

8 12 41   SİLİVRİ BELEDİYESİ   ARSA       

9 13 2 VE 21 108.84 NEVZAT KOCAOĞLU 2 230 1 110 

10 13 4,5,18,19 198.11 BAYRAMALİ SORUCU 4 
330 

1 184 

11       MÜNİRE SORUCU 

12 13 5, 6,17,18 204.47 SALİM SORUCU     2 226 

13 13 9 102.84 ME(MET ŞÜKRÜ 5ZDEMİR 4 300 3 180 

14 13 14 56.1 SİLİVRİ BELEDİYESİ   ARSA       

15 13 10 VE 13 110.12 EKREM  5ZER 1 119 1 114 

16 13 23 172 (ÜSEYİN GÜNTÜRKÜN     1 179 

17 13 24 109.36 SALİM AVC)OĞLU 2 232 2 112 

18 13 25 230.95 MEVRURE DENİZLİ 

1 120 2 122 

19       NEBİYE ARARAT 

20       İNCİ GÜL 

21       TURGAY DENİZLİ 
22       ŞENAY DENİZLİ 
23       ZARİFE DENİZLİ 

EKLER 

EK-1: KAMULAŞT)R)LAN MÜLKLER TABLOSU 
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24       ENVER DENİZLİ 2 240 2 122 

25       ŞENAY DENİZLİ 1 120     

26 13 26 162.51 YALÇ)N ERGİN 1 93     

27       NAZMİYE VATANSEVER 1 93     

28       RİFAT HOF     1 261 

29       MURAT YALÇ)NKAYA 1 90     

30       NAZMİYE VATANSEVER 1 96     

31       (ANİFE TEZCAN 1 92     

32       YILDIZ KARAKİRAZ 1 90     

33       GÜLCAN FERAH 1 100     

34       BİRGÜL MUTLU 1 90     

35 13 27 87.51 CÜNEYT SEZEN 

    4 407 36       HASAN BORA SEZEN 

37       ŞERİF SEZEN 

38 38 1 124.13 MALİYE (AZİNESİ           

39 38 28 1009 ERTAN UTKAN 1 1392     

40 38     GÜLSÜM ERDOĞAN 1 113     

41 38     RABİA ARSLAN 1 148     

42 38     AYTEN AKIN 1 121     

43 38     SELA(ATTİN ARI 1 121     

44 38     SEVGÜL K)RALİ   0 1 60 

45 38     YURDANUR ÇOLAKOĞLU   0 1 26 

46 38     MEHMET KARABULUT   0 1 55 

47 38     İL(AMİ ÇOLAKOĞLU     1 39 

48 38     A(MET DİNÇER ATAMAN   0 1 36 

49 38     SİYAMİ YARDIM 1 121     
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50 38     TÜLAY LAMA 1 113     

51 38     (ABİBE GÜLER ERKUŞ 1 121     

52 38     ŞAMİL KAZAKLI 1 148 1 59 

53 38     FA(RİYE ET(EMOĞLU 1 113     

54 38     NURİ KARADENİZ 1 121     

55 38     (ÜLYA YAVUZ 1 148     

56 38     İL(AN KARAÇOR 1 148     

57 38     RAŞİT TEKİN 1 113     

58 38     CAFER BERBER   0 2 27 

59 38     NERİMAN SAKAC)OĞLU 1 120     

60 38     (ÜSEYİN CA(İT KARACA 1 135     

61 38     SANİYE CAN 1 150     

62 38     MELEK 5ZEKİMCİ 1 120     

63 38     (ÜSEYİN TOPÇU 1 127     

64 38     PERVİN TOPÇU 1 150     

65 38     MUSTAFA OBAY     1 35 

66 38     FUAT TAŞK)N 1 

120 

    

67 38     Ş5(RET K)R)MGİRAY     

68 38     SÜREYYA ÇORAK     

69 38     RIFAT TAŞK)N     

70 38     SELMA AYG5REN     

71 38     SEMRA CAN 1 150     

72 38     İRFAN ÇAL)ŞKAN 1 120     

73 38     MUSTAFA DÜNDAR 1 127     

74 38     FA(RETTİN Ç)NAKL) 1 150     

75 38     AYHAN 5ZTÜRK 1 120     
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76 38     MÜREVVET OBAY 1 127     

77 38     YILMAZ ALÇ)     1 16 

78 38     NEVZAT KESEN     1 16 

79 38     YAHYA YÜCEL     1 33 

80 38     ALİ RU(İ GÜMÜŞOĞLU 

    1 92 

81 38     BE(İCE ULUŞA(İN 

82 38     ZEHRA ULUŞA(İN 

83 38     R)ZA TEVFİK GÜMÜŞOĞLU 

84 38     NEZİ(A GÜMÜŞOĞLU 

85 38     YAKUP 5ZCAN   0 1 78 

86 38     NAİL ÇELİK   0 1 43 

87 38     BORA B5KE   0 1 34 

88 38     ALİM YILDIZ   0 1 42 

89 38     CEVDET ÇAKAL   0 1 62 

90 38     ME(MET EMİN EZER   0 1 98 

91 38     ÜNAL KOZİN   0 1 46 

92 38     AHMET GÜLMEZ 1 113     

93 38     NURİYE YILDIZ   0 1 55 

94 38     ŞÜKRİYE AKBULUT 1 
150 

    

95 38     ŞÜKRAN KARAKESKİN 

96 38     NEZİ(A BALC)OĞLU 1 127     

97 38     TCD TEKNİK 
ELEKTRİK   

  
  

2 190 

98 44 1   SİLİVRİ BELEDİYESİ           

99 44 2 192.16 MEHMET TAŞK)N 1 100     

100       BİLAL KAPLAN     1 160 
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101       SADİ S)TK) GİRGİN 1 100     

102       TÜLAY 5ZTÜRK 1 
100 

    

103       SÜLEYMAN 5ZTÜRK     

104       MUKADDES YALIM 1 100     

105       TUNCAY YEŞİLKURT 1 100     

106       GÜLA(N)M TUNÇER 1 
100 

    

107       HASAN TUNÇER 

108       MELEK KARAKİRAZ     1 104 

109       (ABİBE TAŞK)N 

1 100 

    

110       NERMİN YILMAZ 

111       GÜLER TEMİZ 

112       GÜLDEN TEMİZ 

113       NURŞEN KEŞANL) 
114       BİRŞEN ARAÇ 

115       SEMA AYDINLIYURT 

116       GÜLŞEN 5REN 

117       ŞAKİR KARAKİRAZ 1 100     

118       ZEBURE YILMAZ 1 100     

119       MUKADDER TAŞK)N 1 100     

120       SAİT GİRGİN 1 100     

121       GÜLTEN GEZİNTİ 1 100     

122 44 4 338.3 SELA(ATTİN A(LATÇ)OĞLU 
8 1416 2 560 

123       SEBA(ATTİN  A(LATÇ)OĞLU 

124 44 5 204.43 NADİRE SERTEL     4 181 

125       AHMET MAŞALAC)     1 32 

126       AHMET MAŞALAC)     1 17 
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127       N.SUNAY PALABIYIK 2 288     

128       SEBAHAT ANKIN 2 306     

129 44 6 VE 27 60.25 OSMAN TEZELLER     1 57 

130 44 8 VE 25 80.34 MEHMET ABCI 1 85 1 81 

131 44 11 VE 22 59.82 ALİCAN YALÇ)NKAYA 

2 129 1 75 132       (ALİDE YALÇ)N 

133       CANAN YALÇ)NKAYA 

134 44 12 VE 21 57.55 ALİCAN YALÇ)NKAYA     1 58 

135 44 13 33.34 ŞENAY EREN     1 33 

136       MERAL USTA 

137 44 14 VE 19 34.17 MEHMET ARABACI 2 136 1 62 

138 44 15 VE 18 155.21 YAŞAR OKAN     1 162 

139 44 20 25.15 HASAN YURTSEVEN ARSA       

140 44 32 81.22 DEMİRALİ İBRAC)K 2 179 1 124 

141     81.22 İSLAM İBRAC)K ARSA       

142 44 34 56.8 YÜKSEL TARİN 

3 206 1 95 
143       ALA(ATTİN TARİN 

144       HAVVA TARİN 

145       KEMAL TARİN 

146       YÜCEL TARİN 1 69     

147 44 35 141.36 ERBİL SEZAR ERÇAĞ     2 267 

148       ZELİ(A GÜNEŞ 1 85     

149       MUKADDER ŞENTÜRK 1 85     

150       RASİM NİZAM 1 85     

151       İSMAİL TOPRAK 1 85     

152       ALİ ŞA(İN 1 85     
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153       (ANİFE KOZİN 1 85     

154       5MÜRLÜ TAŞK)RAN 1 85     

155       SEVİNÇ 5ZER 1 85     

156 44 36 60.98 SİNAN AKPINAR     1 109 

157 45 7 100 SİLİVRİ AVC)LAR 
KULUBÜ DERNEĞİ 

100   
  

3 337 

158 45 12 1151 İL(AN BA(ATTİN K)ROĞLU 1 144     

159 45     MUSTAFA UZUN 1 129     

160 45     ERCAN AKTAŞ     2 73 

161 45     ŞERİF DİNÇEL     5 392 

162 45     ŞERİF DİNÇEL     1 119 

163 45     (ÜSEYİN KAAN İPEKÇİ     1 25 

164 45     MUSTAFA AGAN     1 31 

165 45     ERHAN TEKİN     

166 45     BAR)Ş 5PÇİN     1 40 

167 45     DERVİŞ TARİ     1 43 

168 45     RIZA GÜLTEKİN     2 154 

169 45     FAZİLET AYTEKİN MRS 1 155     

170 45     SÜLEYMAN KAYA 1 125     

171 45     NACİYE KAYA     2 131 

172 45     NEJMİ ÇETİN     1 27 

173 45     KEMAL ERSİN     1 41 

174 45     GÜLER VATANSEVER     1 12 

175 45     (ALİT DERDİYOK     1 35 

176 45     FİNANSBANK A.Ş.       1 36 

177 45     ŞERİF DİNÇEL     1 65 
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178 45     İBRA(İM ORAL     1 35 

179 45     İBRA(İM ORAL     1 40 

180 45     ZEKİ ÇELİK     1 25 

181 45     ZEKİ ÇELİK     1 39 

182 45     ZEKİ ÇELİK     1 23 

183 45     ERBİL SEZAR ERÇAĞ     1   

184 45     MUSTAFA AGAN     1 32 

185 45     BUPİLİÇ ENTEGRE 
G)DA SANAYİ 

TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ   

  

  

186 45     ERBİL SEZAR ERÇAĞ     1 28 

187 45     SÜLEYMAN BAYRAK     1 16 

188 45     KEMAL BAYRAK     

189 45     NEVİN İPEKÇİ 1 130     

190 45     SEMAHAT 5ZOĞUR     1 35 

191 45     SELÇUK ERTAŞ     1 52 

192 45     (ÜLYA TEZEL 1 136     

193 45     EMİNE GÜLCÜLER 1 110 1 36 

194 45     SELÇUK ERTAŞ     1 60 

195 45     (AFİZE UZUN     1 34 

196 45     VEDAT 5PÇİN     2 65 

197 224 3 70.9 YAŞAR RU(İ DURMUŞOĞLU 1 80 1 72 

198 224 4 66.69 (AMDİ LAMA 1 75 1 68 
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199 224 5 VE 27 88.85 SİLİVRİ BİRLEŞİK 
ESNAF VE 

SANATKARLAR 
DERNEĞİ 

    

  

1 321 

200 224 6 VE 28 63.66 SİLİVRİ ŞOF5RLER 
VE OTOMOBİLCİLER 

ODASI 

  2 

197 

1 94 

201 224 10 VE 32 99.4 CEMAL MANAS 4 452 1 129 

202 224 12 VE 34 109.89 MELEK 5ZEREL 3 340 1 108 

203       ASLI 5ZEREL         

204       TARIK 5ZEREL         

205       MELTEM 5ZEREL         

206 224 38 19.74 MUSTAFA OBAY         

207 224 52 111.74 5MÜRLÜ OKAN 4 478 1 114 

208 224 53 102.88 ALİ UĞUŞ 3 336 1 107 

209       ZEHRA 5ZEKİNCİ         

210       (ÜSEYİN 5ZEKİNCİ         

211       (ÜSEYİN 5ZEKİNCİ         

212 224 54 79.49 NEJAT DEMİRDAĞ 4 

330 

1 79 

213     79.49 RECEP SAYIN 

214     79.49 İSMAİL KAPLAN 

215     79.49 HASAN CEYHAN 

216     79.49 SİYAMİ ÇANKAYA 

217 224 55 94.9 SELMA YÜCEL     1 144 

218       MEHMET AYKANAT     

219       FERİT AYKANAT     
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220       SACİDE AYKANAT     

221 224 56 80.19 NEJAT DEMİRDAĞ     1 79 

222 224 58 79.62 İRFAN GİDEN 2 164 1 79 

223       ŞERAFETTİN KAZAN         

224       AZİZ KAZAN         

225 224 60 119.87 EDİBE OKUR 2 

254 

1 118 

226       SAADET ÇAVDARC) 
227       SUAT OKUR 

228 224 61 79.11 ELMAN ALTINKESER 1 83 1 142 

229 224 62 92.5 (AYATİ BİÇEREL 4 412 1 98 

230       NURİ ÇORAK         

231 224 63 105.18 EYÜP ÜNSAL 4 459 1 110 

232 224 64 90.96 NEVZAT MUSTAFA DEMİRDAĞ 3 293 1 92 

233 323 48 41.16 İ(SAN SÜRAV MRS     1 41 

234 323 49 45.33 YUSUF KOŞAN 1 55 1 48 

235 323 52 76.31 MEHMET SEVİNÇ     1 74 

236 323 53 89.33 İBRA(İM ATİLLA DAĞL)     1 88 

237 323 55 39.7 CEMAL 5ZEN 1 56 1 42 

238 454 43 140.77 KAYA ONATER 

    

1 127 

239       Nİ(AT ONATER 

240       FUAT ONATER 

241 454 46 104 VEDAT DEMİR ARSA       

242 454 47 97 MUHAMMET ULU ARSA   1 33 

243       MUHAMMET ULU 1 84 3 95 

244 454 48 101 MEHMET AYKANAT     1 141 

TOPLAM      8.737,09     148 17.545 136 10.247 



208 

 

EK-2: KONUTLAR İÇİN ANKET FORMU 
 

 

Bina No:  

Bağımsız Birim No: 
M“lkiyet M“lk Sahibi/Kiracı : 
Ev  Sahibinin Adı:  
Gör“ş“len Kişinin Adı:  
Adres:  

Telefon:  

 

 

KAMULAŞT)RMA BİLGİLERİ  

Kamulaştırılan Kısımların B“y“kl“kleri  

Arsa (m2)  

Yapı / Bağımsız birim m   

D“kkan m   

Ağaç adet   

Diğer  

Toplam Kamulaştırma Bedeli  

Varsa mahkemede belirlenen bedel?  

Kamulaştırma S“reci Aşaması 
uzlaşıldı/mahkeme  

 

5deme zamanında yapıldı mı?  

Bedeli nasıl kullanıldı  

Yıkım/Kamulaştırma Yılı  

 

Gör“şme Tarihi: 
Gör“şme Yapan Kişi: 



209 

 

HANE YAPISI  

Hanede Yaşayan Kişi Sayısı  

Nereli?  

Silivride Kaç Yıldır Yaşıyor  

Konutta Kaç Yıldır İkamet Ediyor/Ediyordu  

 

(ANEDE YAŞAYAN KİŞİLER 

 Adı  Hane 

Reisine 

Yakınlığı 

Cinsiyet Yaş Eğitim 
D“zeyi  

(ne 

mezunu) 

İş/Meslek Aylık Maaş Okul D“zeyi 
ilkokul/Lise/Üni  

Hangi 

Okula 

Gidiyor 

Okula 

Mesafe 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 

SOSYAL-SAĞL)K Cinsiyet Yaş Rahatsızlık 

(anede Bakıma Muhtaç Kimse Var mı? yatan 
hasta/engelli) 

   

Sağlık Sigortası Var mı hangisi   

Sağlık Sorunlarında Nereye Gidiliyor   
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GELİR  KAYNAKLAR) VE BÜYÜKLÜKLERİ                                 ESKİ                                     YENİ 
 Gelir T“r“ B“y“kl“ğ“ TL  Gelir T“r“ B“y“kl“ğ“ TL  

1-     

2-     

3-     

4-     

5-     

     

Toplam Gelir      

Sahip olunan varlıklar   

 

   

 

HARCAMALAR  ESKİ YAŞAM YENİ YAŞAM 

Aylık Masraflar TL    

                                              Kira/konut 

için 

  

                                                    Faturalar    

                                        Çocukların 
eğitimi  

  

                                               Sosyal 

yaşam  
  

                                                   Yemek   

                                                    Giyim   

                                                      Eşya   

                                               Tatil/Seyahat   

Toplam Masraf B“y“kl“ğ“   
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YAP)N)N VE ARSAN)N 5ZELLİKLERİ ESKİ YENİ 
M“lkiyet sahibi/kiracı    

Kira B“y“kl“ğ“   

Bağımsız Birim B“y“kl“ğ“ m    

Oda sayısı    

G“neş alma durumu iyi-orta-köt“    

Nem Rutubet gibi sorunlar (iyi-orta-köt“    

Altyapı doğalgaz, elektrik, telefon, internet, su   eksik olanı yazınız    

Okula Mesafe   

İşyerine Mesafe   

Alışveriş Olanaklarına Mesafe   

Sağlık Kuruluşlarına Mesafe   

Park vb. Alanlara Mesafe   

İçme suyunu nereden karşılıyorsunuz?   

Katı atıkları/hijyen nasıl sağlanıyor?   

Eşyalar buzdolabı, çamaşır makinası, tv, bulaşık makinası  eksik olanı 
yazın  

  

WC-Banyo Ayrı mı?   

Bahçe var mı?   

Tarımsal Üretim Var mı?   

(ayvancılık Yapılıyor mu?   

Avantajları Olumlu Yanları    

Dezavantajları Olumsuz Yanları    
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TAŞ)NANLAR  

Yeni taşınılan yerin diğer yere mesafesi  

Nereye Taşındı?  

Ne zaman Taşındı?  

 

KAMULAŞT)RMAYA BAĞL) MADDİ ve manevi  VE GELİR 
KAYIPLARI/MASRAFLAR 

Kayıp T“r“ B“y“kl“k 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

KAMULAŞT)RMAYA BAĞL) YENİ MASRAF   

1-   

2-   

3-   

 

KAMULAŞT)RMA SÜRECİ  

Nasıl Bilgilendirildiniz  

Kaç gör“şme ya da toplantı yapıldı?  

Tebligattan önce proje ve kamulaştırma hakkında bilginiz 
var mıydı? Nereden nasıl? tv, komşular, gazete, proje 
temsilcileri, diğer  

 

Uzlaşmada Sizin tepkiniz ve öneriniz ne oldu? daha fazla 
para, başka bir eve yerleştirilme diğer  

 

Tebligattan Ne kadar s“re sonra eviniz yıkıldı  
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Eviniz yıkıldığında taşınacak yeni ev bulunmuş muydu?  

Taşınma ile ilgili bir kolaylık ya da yardım yapıldı mı?   

Ara Dönemde kirada oturdunuz mu? 

Ne kadar s“re ve yıkımdan beri toplam ödenen kira 
b“y“kl“ğ“? 

 

S“recin sağlıklı ilerlemesi için Beklentileriniz Neler? Neler 
yapılmalıydı? 

 

Proje (akkında ne d“ş“n“yorsunuz? Gerekli mi?  

 

SORUNLAR/NOTLAR: 

1-  
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EK-3: İŞLETME ANKET FORMU 
 

Ada/Parsel:  

Cadde/Sokak:  

Bina No:   

Bağımsız Birim No:  

İşletmenin Adı:  

M“lkiyet M“lk Sahibi mi/Kiracı mı :  

M“lk  Sahibinin Adı:  

Gör“ş“len Kişinin Adı:   

Telefon:   

Faaliyet T“r“   

Çalışan Kişi Sayısı:  

Kira Miktarı  

Aylık Gelir B“y“kl“ğ“  

Faaliyet S“resi  

İşletme Alanı m    

Kamulaştırma Bedeli farklı bedeller varsa hepsi 
yazılacak  

 

Kiracı ise yardım alacak mı?  

Yıkımdan sonra faaliyetini devam ettirecek mi?  

Nereye taşınacak?  

Ne zaman Taşınacak?  

KAMULAŞT)RMAYA BAĞL) ZARARLAR NELER  

Kayıplar  

B“y“kl“ğ“ TL   

SELDE ZARAR G5REN MALLAR)  

Gör“şme Tarihi: 

Gör“şmeyi Yapan: 
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Kayıplar  

B“y“kl“ğ“ TL   

Seldeki zarar için bedel ödendi mi ne kadar?  
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EK-4: G5RÜŞME LİSTESİ 
Anket Yapılan İşletmeler  

Sıra No Görüş e Tarihi İşlet e i  Adı  Mülk Sahibi i  Adı Görüşüle  Kişi i  Adı 

1 10.12.2010 Ahlatçıoğlu Gıda Sa ayi Sebahattin-Selahattin 

Ahlatçıoğlu 

Sebahattin-Selahattin 

Ahlatçıoğlu 

2 09.12.2010 İ re Çay Evi Nodi'e Serder Şefik Bayra   

3 09.12.2010 Kardelen Birahanesi Ah et Maşala ı Niyazi Maşala ı 

4 08.12.2010   Bilal  Kaplan Murat Yazı ı 

5 09.12.2010 Geraler O ak aşı 
Restorant 

Meh et A ı Ade  Özka  oğlu  
Mustafa Özka  

6 09.12.2010 Uygar Birahanesi Havva Tarin Kemal Tarin 

7 05.12.2010 Silivri Birahanesi Orha  Öztürk  Hasa  Bölük aş 

8 09.12.2010 Okan Ticaret Yaşar Oka  Ender Okan 

9 05.12.2010 Beka U lu Ma ülleri Rıfat Hof Sedat İşeri 

10 05.12.2010 Saral Oto Yıka a Salim Sorucu Alican Topay 

11 09.12.2010 Bayram Bisiklet 

Motorsiklet 

Salim Sorucu Bayram Demirci 

12 09.12.2010 Cici Motorsiklet Bisiklet   Tahir Ersin Ege 

13 08.09.2010 Aygaz Sezenler Tic. Ltd.  Cü eyt Seze  Cü eyt Seze  

14 10.12.2010 Silivri Şöförler ve 
Oto o il iler Es af Odası 

Şöförler Odası a Ait )afer Aşkı  

15 09.12.2010 Silivri Birleşik Es af ve 
Sa atkarlar Odası 

  Ali Kavakoğlu 
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16 09.12.2010 Can Elektrik Mustafa Nevzat De irdağ. İlker Ca polat 
17 09.12.2010 Topta  Gıda Mehmet Erha  Yazı ı 
18 09.12.2010 Arzucan Teknik Servis Mustafa Obay Murat Zeydal 

19 09.12.2010 Duman Elektirk Kıy et Dur uşoğlu Esat Karaduman-Şahi  Gül 
20 09.12.2010 Şa piyo  Oto Küaför Atilla Ercan Ersin Budak 

21 09.12.2010 Gökha  Oto otiv Muhammed Ulu Hasa  Uluç 

22 09.12.2010 Baran Kafe Muhammed Ulu Gökha  Şilta  

23 09.12.2010 Ulu İletişi  Motorlu 
Araçlar 

Muhammed Ulu Sinan Ulu 

24 09.12.2010 Uğur Oto otiv Muhammed Demir Çiha gir Yıl az 

25 09.12.2010 Pirelli Vedat Demir Murat Tan 

26 09.12.2010 Depo Olarak veril iş Yusuf Koşa  Yusuf Koşa  

27 09.12.2010 Nasa Teknik Elektrik   Mahmut Topar 

28 10.12.2010 Kuz Ticaret   Mehmet Kuz 

29 10.12.2010 Silivri Av ılar Der eği Silivri Av ılar Klu ü Der eği Başka  Yaşar Kova  

30 10.12.2010 Çiçekçilik Özak Er a  Aktaş Öz a  Aktaş 

31 10.12.2010 Mi ar Si a  Soor Klü ü 
Lokali 

Meh et Şiri  Aksu Ce giz Taşde ir 

32 10.12.2010 Di çel E lak Şerif Di çel Ce giz Şe gül 
33 10.12.2010 Salo  İsta ul Erkek 

Kuaförü 

Erhan  Ö er Balkay 

34 10.12.2010 Ade  Ba a Loka tası Av ılar Klu ü e Ait Oka  Çelik 

35 10.12.2010 Oguz Erkek Kuaförü Kemal Bayrak Oguz Yıl az 

36 10.12.2010 İ ter et Cafe Naciye Kaya  Yeşi  Tezer 

37 10.12.2010 Orfaz Restourant Şerif Di çel E der Doğa  

38 10.12.2010 Esnaf ve Sanatkarlar Lokali Şerif Di çel Er ü e t Dö ez 

39 10.12.2010 Canlar Birahanesi   Ercan Deniz 
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40 10.12.2010 Elif Çay O ağı Ke al Yıldız Müzaffer Pekçe 

41 10.12.2010 Yakamoz Kraathanesi Haka  Çakal Haka  Çakal 
42 10.12.2010 Böke A ahtar Bora Büke Bora Büke 

43 10.12.2010 Bahri Balıkçılık Mehmet Eser Bahri Kırali 
44 10.12.2010 Bahri Kırali Ti aret Sevgi Kırali Bahri Kırali 
45 10.12.2010 Üçler Bisiklet Cafer Berber Cafer Berber 

46 10.12.2010 Üçler Bisiklet Cafer Berber Cafer Berber 

47 10.12.2010 Ce i Tesisat Doğalgaz Neziha Gü üşoğlu Adil Ma dıralı 
48 10.12.2010 Ca sı  Kuaför  Mehmet Eser Ugur Ilık 

49 10.12.2010 Kozin Ticaret Ü al Kozi  Ü al Kozi  

50 10.12.2010 Ted Teknik Elektrik  Zafer Eren Zafer Eren 

Alanda Yaşayan PEİ ler 

No Görüş e Tarihi Sokak Mülk Sahibi Konutta 

Oturan 
Görüşüle  Kişi 

1 09.12.2010 Sanatkarlar Caddesi Yüksel TARİN Yüksel TARİN Yüksel TARİN 

2 09.12.2010 Sanatkarlar Caddesi Salih ARABACI 
İsi  ver ek 

istemedi 

İsi  ver ek 
istemedi 

3 10.12.2010 Sanatkarlar Caddesi Gül a  FERAH Gül a  FERAH Gül a  FERAH 

4 10.12.2010 Sanatkarlar Caddesi 
İsi  ver ek 

istemedi 

İsi  ver ek 
istemedi 

İsi  ver ek 
istemedi 

5 10.12.2010 Sanatkarlar Caddesi Yalçı  ERGİN 
Şe ay 

KARAAĞAÇ 

Şe ay 
KARAAĞAÇ 

6 08.12.2010 Sanatkarlar Caddesi Sali  AVCIOĞLU 
Salim 

AVCIOĞLU 
İlker AVCIOĞLU  

7 08.12.2010 Sanatkarlar Caddesi 
Bayram Ali 

SORUCU 

Bayram Ali 

SORUCU 

Bayram Ali 

SORUCU 

(kendisi) 

8 08.12.2010 Sanatkarlar Caddesi Bayram Ali Kira ı Bayram Ali 



219 

 

SORUCU SORUCU ülk 
sahibi) 

9 08.12.2010 Sanatkarlar Caddesi 
Bayram Ali 

SORUCU 
Kira ı 

Bayram Ali 

SORUCU ülk 
sahibi) 

10 08.12.2010 Sanatkarlar Caddesi Mü ire SORUCU 
Mü ire 

SORUCU 

Bayram Ali 

SORUCU oğlu  

11 08.12.2010 Sanatkarlar C. E ver DENİ)Lİ   E ver DENİ)Lİ 
12 08.12.2010 Sanatkarlar C. E ver DENİ)Lİ   Tura  DENİ)Lİ 
13 08.12.2010 Sanatkarlar C. İ i DENİ)Lİ İ i DENİ)Lİ İ i DENİ)Lİ 
14 08.12.2010 Sanatkarlar C. Şe ay DENİ)Lİ Şe ay DENİ)Lİ Şe ay DENİ)Lİ 
15 09.12.2010 Ali Çeti kaya C.  Cem YALIN Fatma ILGIN Fatma ILGIN 

16 09.12.2010 Ali Çeti kaya C.  Meh et… Gü gör EMEÇ Se a EMEÇ kızı  

17 
09.12.2010 Ali Çeti kaya C.  

Gıyaseddi  
GE)İNTİ 

Gıyaseddi  
GE)İNTİ 

Gıyaseddi  
GE)İNTİ 

18 09.12.2010 Ali Çeti kaya C.  Pervi  TOPÇU )ülfü TOPÇU )ülfü TOPÇU 

19 
09.12.2010 Ali Çeti kaya C.  Melek Ö)EKİNCİ 

Melek 

Ö)EKİNCİ Melek Ö)EKİNCİ 
20 09.12.2010 Ali Çeti kaya C.  Mustafa OBAY Habibe BALTA Habibe BALTA 

21 10.12.2010 Ali Çeti kaya C.  Saniye CAN Saniye CAN Saniye CAN 

22 
10.12.2010 Ali Çeti kaya C.  İrfa  ÇALIŞKAN 

İrfa  
ÇALIŞKAN 

Ayha  Ö)TÜRK 
a lası  

23 
10.12.2010 Ali Çeti kaya C.  Ayha  Ö)TÜRK 

Ayhan 

Ö)TÜRK Ayha  Ö)TÜRK 

24 10.12.2010 Ali Çeti kaya C.  Şükra … Sevgil FIÇICI Sevgil FIÇICI 

25 
10.12.2010 Ali Çeti kaya C.  

Neriman 

SAKACIOĞLU 

Buldalova 

RA)İYE Buldalova RA)İYE 

26 10.12.2010 Ali Çeti kaya C.  Rıfat TAŞKIN Rıfat TAŞKIN Rıfat TAŞKIN 

27 
10.12.2010 Ali Çeti kaya C.  Cahit KARACA Cahit KARACA 

Özta  KARACA 
eşi  

28 10.12.2010 Ali Çeti kaya C.  Nuri KARADENİ) Nuri Sudan 
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KARADENİ) KARADENİ) 

29 
10.12.2010 Ali Çeti kaya C.  Neziha BALCIOĞLU 

Neziha 

BALCIOĞLU 

Neziha 

BALCIOĞLU 

30 09.12.2010 Emek Sokak Bilmiyor Meral KADİR Meral KADİR 

31 08.12.2010 Emek Sokak Nuri ÇORAK Nuri ÇORAK Nuri ÇORAK 

32 08.12.2010 Emek Sokak Nuri ÇORAK Gül ÇORAK Gül ÇORAK 

33 
09.12.2010 Emek Sokak Nuri ÇORAK Ade  ÇELİK 

Lalizer ÇELİK 
(annesi) 

34 09.12.2010 Emek Sokak Nuri ÇORAK Seher KARTAL Seher KARTAL 

35 10.12.2010 Emek Sokak Melek Ö)EREL Melek Ö)EREL Melek Ö)EREL 

36 10.12.2010 Emek Sokak Selma UYSALER Burcu UYSAL Burcu UYSAL 

37 09.12.2010 Emek Sokak Ö ürlü OKAN Re ep YÜKSEL  Re ep YÜKSEL  

38 
09.12.2010 Emek Sokak Ö ürlü OKAN   

Re ep YÜKSEL 
ko şusu  

39 
09.12.2010 Emek Sokak Ö ürlü OKAN   

Re ep YÜKSEL 
ko şusu  

40 
09.12.2010 Emek Sokak Ö ürlü OKAN   

Re ep YÜKSEL 
ko şusu  

41 
09.12.2010 Emek Sokak Ö ürlü OKAN   

Re ep YÜKSEL 
ko şusu  

42 10.12.2010 Emek Sokak Bİl iyor Hasan CEYLAN Hasan CEYLAN 

43 
08.12.2010 Emek Sokak Elman ALTINKESER 

Elman 

ALTINKESER 

Fatma 

ALTINKESER eşi  

44 08.12.2010 Emek Sokak İrfa  GİDEN İrfa  GİDEN İrfa  GİDEN 

45 09.12.2010 Süley a  Özer Sokak Vedat DEMİR Hati e DEMİR Hatice DEMİR 

 
     Taşınmış Olan PEİ ler  

No 
Görüş e 

Tarihi 
Eski Adres Yeni Adres Mülk Sahibi Görüşüle  Kişi 
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1 10.12.2010 
Sanatkarlar Caddesi Bina 

No:3 
  

Sebahattin 

AHLATÇIOĞLU  Kendisi 

2 10.12.2010 
Sanatkarlar Caddesi Bina 

No:3 
  

Selahattin 

AHLATÇIOĞLU  Kendisi 

3 10.12.2010 
Sanatkarlar Caddesi Bina 

No:3 
  A e AHLATÇIOĞLU  Selahatti  AHLATÇIOĞLU oğlu  

4 10.12.2010 Çık az Sokak Bi a No:7 Fatih Mahallesi Yusuf KOŞAN Yusuf KOŞAN 

5 23.12.2010   Alibey Mahallesi Mürvet ARABACI Hale ALDEMİR kızı  

6 23.12.2010   
Piri Meh et Paşa Mah. 
Yavuz Sokak. No: 24/8 

Ke a  KOCAOĞLU Ülkü KOCAOĞLU Eşi   

7 23.12.2010   
Piri Meh et Paşa Mah. 
Yavuz Sokak. No: 24/8 

Fevziye KOCAOĞLU  Ülkü KOCAOĞLU Eşi   

8 23.12.2010 
Ali Çeti kaya Caddesi Birlik 

Apart a ı 
Piri Meh et Paşa 

Mahallesi 
Se ra KARAKİRA) Sevi  ÇALIŞ kızı  

9 23.12.2010 
Ali Çeti kaya Caddesi Birlik 

Apart a ı 
Piri Meh et Paşa 

Mahallesi İ ö ü Caddesi Me rure GİRGİN Me rure GİRGİN ke disi  

10 23.12.2010   Yeni Mahalle Aleatti  Ö)DEMİR Feriha TE)EL kardeşi  

11 23.12.2010   Yeni Mahalle Hayriye Ö)DEMİR Feriha TE)EL kızı  

12 24.12.2010 Süley a  Özer Sokak  Mimar Sinan Mahallesi  Şada  BEKLER Şada  BEKLER ke disi  

13 24.12.2010 
Ali Çeti kaya Caddesi 
Gü üşoğlu Ap.  Kat 

Ye i Mahalle Var alı 
Caddesi 28, 15. Blok no: 6 

Ertan UTKAN Ertan UTKAN (kendisi) 

14 24.12.2010 
Ali Çeti kaya Caddesi Birlik 

Ap. No: 13 

Alibey Mahallesi Turgut 

Bi göl Sokak No: /  
Zebure YILMAZ Zebure YILMAZ (kendisi) 

15 24.12.2010 
Ali Çeti kaya Caddesi 
Gü üşoğlu Ap.  /  

Ali ey Mahallesi Aytül 
Sokak Göksu Ko akları A 

Blok No: 9 

Mürüvet OBAY Ba u OBAY  kızı  

 



Asmalı Mescit Mahallesi 
Tünel İş Geçidi
B Blok Kat: 1 No: 125   
34430 

Beyoğlu /İSTANBUL
Tel      : 0212 2520277
Faks   :  0212 2520278
info@kentselstrateji.com
www.kentselstrateji.com
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