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OECD Organization for Economic Co-operation  and Development Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği 5rg“t“  
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TANIMLAR S5ZLÜĞÜ 

 

Acele Kamulaştırma: 5zellikle acil durumlarda ya da olağan“st“ hallerde  sayılı Milli M“dafaa 
Kanunu dahilinde ya da Bakanlar Kurulunca alınacak acil durumalara yönelik kararlar için , 
kamulaştırma işlemlerini kısa zamanda başlatabilmek amacıyla alınan kamulaştırma kararı.  

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. 

Enkaz Bedeli: Bulundukları yerde korunamayan ve tasfiyesi yapılacak olan gecekonduların hak 
sahiplerine ödenen sadece yapı maliyetini içeren tazminat -  kanunları uyarınca . Söz 
konusu tazminat bedeli, Kıymet Takdir Komisyonları nca T.C. Bayındırlık İskan Bakanlığı  nın yapı 
birim maliyetleri tebliğine göre hesaplanmaktadır.  

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

Gecekondu: İmar ve yapı işlerini d“zenleyen mevzuata ve genel h“k“mlere bağlı kalınmaksızın, 
kendisine ait olmayan arsa veya araziler “zerinde yapılan yapı. 

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

(ak Sahipliği Matrisi: Projeden etkilenen insanların kategorileri ile bunlara karşılık gelen tazminat, 
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.  

(isseli 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. 

İşgalci: Kamu ve/veya özel m“lkiyetinde olan araziler “zerinde izinsiz yerleşen kişi. 

İkame Maliyeti: Tazminat miktarının taşınmazların piyasa değeri ve muamele masraflarının 
değerlendirilerek hesaplanması daha detaylı bilgi için, D“nya Bankası Zorunlu Yer Değiştirme 
Politikaları OP .12). 

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

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hakim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Savc%C4%B1
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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.  

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.  

Köy T“zel Kişiliği: T“rkiye de mahalli idari teşkilatlanmasında en k“ç“k yerleşim yeri olan köye ait 
olan bir varlık biçimi. Köy ya da köyler muhtarın yönetimi altında (azine adına tescillenmiş 
arazilere sahiptir.  

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.   

Tazminat: 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. 
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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 Planı: Dere )slah Projesinin teknik olarak uygulamasını gösteren plan.  

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 
tazminat, 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.  

Yeşil Kart: Yeşil Kart, hiçbir sağlık g“vencesi olmayan ve sağlık giderlerini karşılayamayacak 
durumdaki T.C. vatandaşlarının sağlık giderlerinin Devlet tarafından karşılanması amacıyla verilen 
belge. 

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

Beykoz Deresi Islah Projesi (BDIP): Beykoz ilçesi içinde bulunan proje iki kısımdan oluşmaktadır.  

. Kısım:  Beykoz (Akbaba-Elmalı  Dere )slahı Projesi (1.1 km) 

. Kısım: Beykoz (Akbaba-Dereseki  Dere )slahı Projesi  (2.5 km) 

olmak “zere toplam .  km uzunluğundadır ve dere, açık ve kapalı kesit sistemi ile ıslah 
edilmektedir. 

Yasal Dayanak: İBB tarafından,  Sayılı B“y“kşehir Belediyesi Kanunu ve  Sayılı Belediye 
Kanunlarına dayanarak Dere )slah Kararı alınmış ve proje alanındaki arazi elde etme faaliyetleri  
Kamulaştırma Kanunu No. , Ek ,  kapsamında y“r“t“lm“şt“r. 

Proje de Gelinen Aşama: Proje kapsamında etkilenen m“lkler için t“m yasal kamulaştırma işlemleri 
tamamlanmıştır. Proje kapsamında yıkımı söz konusu olan yapıların bir kısmının yıkımı yapılmıştır. 
Bir kısmının ise kamulaştırma işlemleri tamamlanmış ve bedelleri ödenmiş, ancak yıkım işlemi 
gerçekleştirilmemiştir. 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 Minimum Yer Değiştirme  

Stratejisi  izlemiştir. Projenin teknik durumu elverdiği ölç“de minimum kamulaştırma yapılmış ve 
bazı durumlara ise projenin g“zergahı ile ilgili revizyonlar da göz ön“nde bulundurulmuştur. 

Raporun Amacı: PEİ lerden özellikle yoksul insanların sosyal ve ekonomik profili ve ve projeden 

etkilenme durumları DB Zorunlu Yeniden Yerleşim kriterleri çerçevesinde ortaya konulmaktadır.  
Böylelikle, elde edilen sosyal ve ekonomik veriler,  Yeniden Yerleşim Eylem Planı YYEP nda 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 , ikincisi ise sorunlar ve beklentilerin 

tartışıldığı genel toplantı dır. 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 DB 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 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. 

Rapor hazırlanırken karşılaşılan en temel sorun, projenin yasal s“recinin kamulaştırma yasası 
çerçevesinde tamamlanması ve ıslah projesinin de son aşamaya gelmesi nedeniyle hem raporun 
yazım dili hem de zorunlu Yeniden Yerleşim Eylem Planının YYEP  D“nya Bankası kriterleri ile 
uyumunun sağlanması olmuştur. 

Projenin, DB nin zorunlu yeniden yerleşim kriterlerinin b“y“k bir böl“m“n“ karşılamamasına 
rağmen,  mevcut kamulaştırma kanunu çerçevesinde uygulanması ve İBB nin,  PEİ lerin,  projeden 
etkilenmelerini azaltmak “zere Minimum Yer Değiştirme Stratejisi  ne dayalı olarak; 

- Kısmi kamulaştırma yapması, 
- Minimum sayıda yapı yıkması, 
- Zararların ve kayıpların tazmini için kamulaştırma bedellerini hemen ödemesi  

projenin en olumlu yönlerini oluşturmaktadır. 

Ayrıca, g“zergah planı ve dere kesit projelerinin hazırlanması aşamasında, öngör“lenden fazla 
zorunlu yeniden yerleşim gereksinimi olmaması için, kamulaştırılan parselin geri kalan ve 
kamulaştırılmayan kısmında, elverdiği ölç“de yeniden yapıma izin verilmiş ve proje uygulaması 
aşamasında g“zergah revizyonları yapılarak yıkımın en aza indirilmesi sağlanmıştır. Böylelikle 
projeden kaynaklanan zorunlu yer değiştirme sayısı azaltmıştır. 

Raporun Kapsamı:  ana böl“mden oluşan raporda; 

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. 
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B- İkinci böl“mde, T“rkiye deki yeniden yerleşim ve kamulaştırma faaliyetlerine ilişkin yasal ve 
kurumsal yapı incelenmiş, öncelikle BD)P için uygulanan ve kamulaştırma yasasınca ortaya koyulan 
s“reçler tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra, ulusal yasal d“zenlemeler çerçevesinde merkezi yönetim 
tarafından geliştirilen baraj ve (idro Elektrik Santralı ile yerel yönetim tarafından geliştirilen 
kapsamlı dön“ş“m projelerindeki arazi elde etme ve zorunlu yer değiştirme eylem planları 
incelenmiştir. 

C- Üç“nc“ böl“mde, PEİ lerin sosyal ve ekonomik etki değerlemeleri yapılmıştır. Projenin PEİ ler 

“zerindeki etkileri, y“z y“ze yapılan anket gör“şmeleri ve toplantılar yoluyla değerlendirilmiştir. 
Bu değerlendirmeleri yaparken, D“nya Bankası nın zorunlu yeniden yerleşim temel ilkeleri göz 
ön“nde bulundurulmuştur. 

D-Son böl“mde ise özellikle bu raporun bundan sonraki projeler için bir rehber olma özelliğini de 
dikkate alarak, D“nya Bankası ve diğer finansman kuruluşlarının temel ilkeleri ve performans 

kriterleri çerçevesinde birtakım öneriler sunulmuştur. 

Raporda her bir böl“m ayrıntılı bir biçimde ele alınmış ve detaylı analizler ile özellikle D“nya 
Bankası nın O.P.  kriterleri baz alınmıştır. 

Bu rapor, proje kapsamında yasal işlemler ve uygulamanın sona geldiği aşamada özellikle D“nya 
Bankası nın bu projenin diğer aşamaları ve yeni projelerde; 

- Zorunlu Yeniden Yerleşim  ile ilgili kriterlere göre uyumunun sağlanması, 
- Yeniden Yerleşim Eylem Planı  hazırlanması için bir kılavuz niteliğinde olması özelliklerini 

taşımaktadır. 

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

Raporun sonuç böl“m“nde, projenin tasarım aşamasında hazırlanması gereken YYEP in gecikmeli 

de olsa, İBB tarafından bu rapor kapsamında yapılmış olduğu ortaya konulmaktadır ve PEİ lerin 

projeden etkilenme d“zeyleri ile durumları değerlendirilmektedir. Bu r9apor, BD)P nin  Acele 
Kamulaştırma  ve  Minimum Yer Değiştirme   bileşenleri ile DB nin Yeniden Yerleşimin Minimize 
Edilmesi , Danışma ve Bilgilendirme , Gelir Restorasyonu  ve  Kayıpların Tazmin Edilmesi  temel 

bileşenleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Raporun giriş böl“m“nde de belirtildiği “zere acele kamulaştırma  kararı ve minimum yer 
değiştirme  stratejisi çerçevesinde hazırlanan BD)P İstanbul un temel afet risklerinin azaltılması 
için yapılacak kapsamlı kentsel dön“ş“m  projelerinin ve yer değiştirme  temel stratejilerinin 

uygulanması için YYEP lerin ulusal, kentsel ve yerel ölçekte hazırlanmasını g“ndeme getirecektir. 

Amaç, 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 konulmasıdır. 

Kentsel Strateji, Kasım  

 





YÖNETİCİ ÖZETİ

BEYKOZ DERESİ 
ISLAH PROJESİ
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Y5NETİCİ 5ZETİ 
 

Beykoz Deresi Islah Projesi (BDIP), İstanbul un Beykoz ilçesinde  yılında yaşanan b“y“k sel 
felaketinin ardından İstanbul B“y“kşehir Belediyesi  tarafından başlatılan bir projedir.  

 yılında yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul genelindeki derelerin ıslah edilmesine hız 
verilmiş, kamulaştırma yasası çerçevesinde; projeden etkilenen gerçek ve t“zel kişilerden oluşan 
m“lk sahipleri ile hak sahipleri için yasal s“reç başlatılmıştır. 

 

Bu rapor, proje kapsamında yasal işlemler ve uygulamanın sona geldiği aşamada özellikle D“nya 
Bankası(DB) nın bu projenin diğer aşamaları ve yeni projelerde; 

‐ Zorunlu Yeniden Yerleşim  ile ilgili kriterlere göre uygunluğunun sağlanması, 

‐ Yeniden Yerleşim Eylem Planı  hazırlanması için bir kılavuz niteliğinde olması özelliklerini 
taşımaktadır. 

Projenin, Kamulaştırma Yasası  baz alınarak uygulanması ise DB nin zorunlu yeniden yerleşim 
kriterlerinin b“y“k bir böl“m“n“ karşılamamaktadır. 

Ancak, İstanbul B“y“kşehir Belediyesi İBB , Projeden Etkilenen İnsanların PEİ  projeden 
etkilenmelerini azaltmak “zere Minimum Yer Değiştirme Stratejisi  izlemiştir.   

 

PROJE KAPSAMI 

Beykoz ilçesi içinde bulunan, Beykoz Deresi Islahı Projesi iki kısımdan oluşmaktadır.  

. Kısım:  Beykoz (Akbaba-Elmalı) Dere )slahı Projesi .  km uzunluğunda 

. Kısım: Beykoz (Akbaba-Dereseki) Dere Islahı Projesi  ise 2.5 km uzunluğundadır.  

Dere ıslahı ve arazilerin elde edilmesi ile ilgili yasal s“reç tamamlanmıştır ve uygulama projesi 
devam etmektedir.  

Proje; Tokatköy Mahallesi, Akbaba köy“ ve Dereseki köy“ idari sınırlarını kapsamaktadır. 

PROJENİN UYGULANMAS) İÇİN KULLAN)LAN YASAL SÜREÇ 

Beykoz ilçesine bağlı Akbaba, Dereseki ve Tokatköy yerleşimlerinde Kasım  tarihinde 
meydana gelen b“y“k sel felaketinin ardından, İBB tarafından,   Sayılı B“y“kşehir Belediyesi 
Kanunu ve  Sayılı Belediye Kanunlarına dayanarak Dere )slah Kararı alınmıştır.  

Bu karara bağlı olarak,  yılının ilk aylarında İSKİ tarafından, dere ıslahı için gereken ön analiz 
çalışmaları yağış hesapları vb.  kapsamında dere g“zergahı ve kesitleri belirlenmiştir. Daha sonra 
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BDIP, projenin yatırımcı m“d“rl“ğ“ pozisyonundaki İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“ tarafından 
hazırlanmıştır.  

Dere )slah g“zergahı içindeki taşınmazların yapı ve arsa/arazi  elde edilmesi s“recinde  kurum 
tarafından,  farklı yasa devreye sokulmuştur. 

1. 5zel m“lkiyetin kamulaştırma işlemleri,  Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında İBB 
Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ tarafından yapılmıştır. 

2. Kamu m“lkiyeti “zerindeki illegal yapıların tasfiyesi işlemleri,  Sayılı Gecekondu Kanunu ve 
 Sayılı İmar Affı Kanunu kapsamında İBB Mesken M“d“rl“ğ“ tarafından yapılmıştır.Sel 

felaketine bağlı yaşam riski nedeniyle s“recin hızlandırılması gerekmiştir.  Bu nedenle, dere 
ıslahına konu olan şahıs taşınmazlarının elde edilmesi için plana dayalı olmayan acele 
kamulaştırma  kararı alınmıştır. 

Kamulaştırma ile ilgili t“m s“reç,  Sayılı Kamulaştırma Kanunu nda tanımlandığı gibi yerine 
getirilmiştir. Bu kapsamda  yılı son aylarında; 

‐ 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 edilmiştir. 

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

Uzlaşma sağlanamayanlar için ise  yılı ortalarından itibaren mahkeme s“reci başlamıştır.  

  

BDIP kapsamında etkilenen m“lkler için t“m yasal kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır.  

Bu kapsamda yıkımı söz konusu olan yapıların bir kısmının yıkımı tamamlanmıştır. Bir kısmının ise 

kamulaştırma işlemleri tamamlanmış ve bedelleri ödenmiş, ancak yıkım işlemleri 

gerçekleştirilmemiştir. 5n“m“zdeki s“reçte inşaat öncesi yıkımları tamamlanacaktır. Ekim da 
dere ıslahı imalat çalışmaları için adımlar atılmıştır. 
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YENİDEN YERLEŞİMİN MİNİMİZE EDİLMESİ STRATEJİSİ 

 yılında proje alanında yaşanan sel felaketi, BDIP nin hızla uygulanmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bu zorunluluk, özellikle PEİ lerin yeniden yerleşiminin minimize edilmesi için yasal ve 
teknik çalışmaların eş zamanlı başlamasını g“ndeme getirmiştir. Söz konusu proje alanının  
yılında b“y“k sel felaketini yaşamasının ardından mevcut afet riskini azaltmaya yönelik tedbirlerin 
alınması amacıyla İBB tarafından çalışmalar başlatılmıştır. Alandaki taşınmaz varlıkların ve 
etkilenen n“fusun yeniden yerleşimini en aza indirebilmek amacıyla, projenin tasarımı, 
hazırlanması ve uygulanması s“reçlerinde insanların m“mk“n olduğunca d“ş“k oranda yer 
değiştirmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, dere g“zergahı ve dere taşkın alanı içinde kalan 

öncelikle tasfiyesi yapılacak taşınmazlara yönelik bir önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Bölge 
y“ksek afet riski taşıdığından, projenin getireceği avantajları ve can ve mal g“venliğini sağlamak 
öncelikli hedef olduğundan, belirlenen taşınmaz ve varlıklara yönelik kamulaştırma işlemleri 
uygulanmıştır.  

 

Proje g“zergah planı ve dere kesit projelerinin hazırlanması aşamasında öngör“lenden fazla 
yeniden yerleşim gereksinimi olmaması için; 

‐ Kısmi kamulaştırmalar yapılmış, 
‐ Kamulaştırılan parselin geri kalan elverdiği ölç“de yeniden yapıma izin verilmiş, 
‐ Uygulama aşamasında g“zergah revizyonları yapılmıştır. 

 

PROJE ETKİLERİ 

BDIP, İSKİ tarafından belirlenen g“zergah ve kesitler doğrultusunda uygulanmaktadır. 

Projeden etkilenen özel m“lkiyetlerde toplam 170 hissedar bulunmaktadır. Projeden  hane yer 
değiştirme nedeniyle,  hanede yer değiştirmeden arazilerinin belirli kısımları kamulaştırıldığı için 
doğrudan etkilenmişlerdir. Toplam  parsel için tamamen ve kısmi kamulaştırma işlemi 
yapılmıştır.  

M“lkiyet T“rleri 

5zel M“lkiyet: Projeden etkilenen toplam  parselden  tanesi %  özel m“lkiyettedir. 
Dere ıslahı için kamulaştırılması gereken özel m“lkiyetteki toplam alan yaklaşık .  
m² dir.  

Alandaki özel m“lkiyet ile ilgili temel özellik hisseli m“lkiyet  yapısıdır. Projeden etkilenen 
özel m“lkiyetteki  parselde  hissedar bulunmaktadır.  

Kamu M“lkiyeti: Projeden etkilenen parseller arasında kamu m“lkiyetinde olan toplam  
parsel bulunmaktadır. Toplam parsel sayısının % si kamu m“lkiyetindedir.  Bu parsellerin 

ıslah için gerekli olan kısımlarının toplam b“y“kl“ğ“ yaklaşık .  m dir. Bu parsellerden 

sı hazine, si köy t“zel kişiliğine aittir.  
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Köy T“zel Kişiliği: Akbaba ve Dereseki köylerine ait toplam  parsel projeden 
etkilenmektedir. Köy T“zel Kişiliğine ait parsellerden dere ıslahı için gereken alan 
b“y“kl“ğ“ toplam .  m² dir. Köy T“zel Kişiliğine ait parsellerin “zerindeki kullanım 
t“rleri, okul vb. kamusal yapılar, mezarlık ve özel kişilere kiralanan işletmedir. 

Yasa Dışı İllegal  Kullanıcılar: Kamu arazileri “zerinde hazineye ait  2 parsel yasal olmayan 

bir şekilde konut amaçlı kullanılmaktadır. Bu arsalar “zerindeki kişilerin tapu tahsis 
belgeleri  olduğunu iddia etmelerine karşın tapu tahsis belgelerini belediyeden değil, diğer 
özel şahıslardan satın alınmıştır. Tapu tahsis belgesinin satılmasına hukuken izin 
verilmemektedir. Dolayısı tapu tahsis belgeleri geçerli bir yasal dok“man olmamaktadır. 
Ancak, yine de işgalci konumundaki kişilere enkaz bedeli ödenmiştir.  

 

PROJEDEN ETKİLENEN MÜLKİYETLER PEM  

Beykoz Dere )slah Projesi kapsamında  km mesafe içerisinde toplam  parsel etkilenmektedir. 
)slah için kamulaştırılması gereken toplam arsa/arazi b“y“kl“ğ“ yaklaşık .  m² dir. Bu alanın 

/ “, yani .  m² si özel m“lkiyettedir. 

Etkilenen parseller, m“lkiyet biçimine göre temelde iki gruba ayrılabilir; 

‐ Kamu M“lkiyetindeki Parseller 

‐ 5zel M“lkiyetteki Parseller 

Kamu m“lkiyetindeki parselleri ise iki  alt grupta toplanmaktadır.  

Bunlar; 

‐ (azine m“lkiyeti, 
‐ Köy T“zel Kişiliği m“lkiyetidir.  

Dere ıslahından etkilenen parsellerin toplam alanının kamulaştırılan alanlara oranı, t“m 3.6 km için, 
ortalama % dır. Bu oran özel m“lkiyetteki parseller için % . e d“şmekte, kamu parsellerinde % e 
y“kselmektedir. )slah için kamulaştırılması gereken alanların toplam parsel alanına oranı, özellikle 
özel m“lklerde d“ş“k tutulmuştur. Böylece, m“lk sahiplerinin parselin geri kalanı konut veya diğer 
amaçlar için kullanabilmesi amaçlanmıştır. 

 

PROJEDEN ETKİLENEN VARL)KLAR (PEV) 

Dere ıslahına bağlı kayıplar;  arazinin kısmen kaybı, konut, kamusal ve özel kullanımdaki yapılarının 
açık alanları okul, fabrika, benzin istasyonu , gelir getirici m“lklerin kaybı işletme, tarımsal 
kullanım, atölye , arazi “zerindeki m“ştemilatlar duvar, kuyu, köpr“, m“ştemilat  ve ağaç kaybı 
olarak sınıflandırılabilir. Projeden etkilenen varlıklar gelir kaybına sebebiyet vermemektedir. Ç“nk“ 
kamulaştırılan araziler ve “zerindeki yapılar temel olarak gelir getirici amaçlar için 
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kullanılmamaktadır. Kayıpların çok b“y“k bir kısmı arazinin kısmen kaybı kategorisi içerisinde yer 
alan boş araziler veya evin bahçesinin parçasıdır. 

Yapı Kaybı: Projeden etkilenen parseller “zerinde toplam  yapının yıkımı söz konusudur. Bu 
yapıların kullanımları ağırlıklı olarak konuttur . Bunun yanı sıra işletme , atölye , depo , 
lojman  ve İETT otob“s transfer noktası ofisi  etkilenen yapılar arasında yer almaktadır.  

Bu yapılardan 12 sinin yıkımı gerçekleşmiştir. Diğer  yapının yıkımı ise kısa bir s“re içinde 
gerçekleşecektir. 

Yıkılmış olan yapıların i  konut 1 i  işletmedir. (en“z yıkılmamış olan yapılar ise; işletme(1),   

atölye(1),   depo(1),  orman işletmesi lojmanı ,  İETT yapısı(1) ve konut  olarak kullanılmaktadır. 

Yıkıma tabi olan yapıların % sı tek katlı, % “ iki katlı, % u “ç katlı yapılardan oluşmaktadır. 
Alanda,  zemin riskinin yanı sıra yapı kalitesi riski de bulunmaktadır. Bir sene önce  katlı bir yapının 

kendiliğinden yıkılmış olması, riskin boyutu hakkında önemli ipuçları vermektedir.   

   

KAY)P TÜRÜ Fonksiyon Sayı  Etkilenen Parsel  

BİNA 

Konut 16 adet 7 

İşletme 2adet 2 

Kamusal Lojman Ve İETT Yapısı  2 adet 1 

Atölye 2 adet 2 

MÜŞTEMİLAT  
Baraka 7 adet 7 

Duvar/Köpr“/Kuyu/Çeşme/Köpr“ 8 adet 5 

ARAZİ  

Ekilen Arazi 2 parsel 2 

Kamusal Veya 5zel Kullanımların Açık Alanı 6 parsel 6 

Mezarlık 1 parsel 1 

Kısmi Arazi Kaybı Evin Bahçesi Veya Boş  69 parsel 69 

T“m Parselin Kaybı Kamu M“lkiyetinde  1 1 

DOĞAL VARLIKLAR  Ağaçlar 344 15 

    
TABLO 1. PEİ lerin Kayıplarının T“rleri 

M“ştemilat: Konut, işletme vb. yapıların yanı sıra, baraka, ahır gibi  m“ştemilat projeden 
etkilenmektedir. Bunlardan biri kamu arazisi “zerinde hayvancılık faaliyeti yapan bir kişi tarafından 
ahır olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, toplam  adet duvar, kuyu vb. basit m“ştemilat da 
kaydedilmiştir. 

Arazi Kaybı:  Alanın tamamında, toplam  parsel içerisinde yalnızca  parselde gelir getirici amaçlı 
tarımsal ekim yapıldığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra  parsel, bazı kamusal ve özel kullanım 
yapılarının betonla kaplı açık alanlarının kısmı kaybı olarak etkilenmektedir. Bunlar,  okulun,  
benzin istasyonunun,  fabrikanın,  jandarmanın ve  çay bahçesinin açık alanlarıdır. 

Arazi kaybı içerisindeki bir diğer kullanım mezarlıktır. Köy T“zel Kişiliği ne ait arsada bulunan 
mezarlık alanının dere yatağı kısmındaki kullanılmayan kısmı ıslah amaçlı alınmaktadır. 
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Kayıpların oldukça b“y“k bir kısmı arazinin kısmi kaybı olarak kaydedilmektedir. Bu araziler ağırlıklı 
olarak boştur veya ev bahçesi “zerinde duvar, baraka, ağaç vb. bulunabilir  olarak 
kullanılmaktadır. Projeden etkilenen toplam  parselden  tanesi, yani % si, bu kategoriye 
girmektedir.  

Projeden etkilenen bir diğer kamusal yapı, İETT otob“s işletmelerine ait  katlı basit bir yapıdır. 
Yıkıma tabi olan bu yapı da ıslahtan sonra tekrar uygun bir yerde inşa edilecektir.  Ayrıca,  katlı 
Orman İşletmesine ait, orman işletmesi çalışanlarının ikamet ettiği bir lojman yıkılacaktır.  

Geçici Kullanımlar: Dere )slah Çalışmaları kapsamında iş makineleri ve teçhizatlarının park edilmesi 
için ihtiyaç duyulan geçici alan, bir benzin istasyonunun ve bir fabrikanın açık alanında, sahiplerinin 
gön“ll“ izinleri ile sağlanmaktadır. 

 

PROJEDEN ETKİLENEN İNSANLAR PEİ  

Projeden etkilenen kullanıcı tipolojileri yer değiştirmeye bağlı olarak ikiye ayrılmaktadır. 

‐ Birinci Grup; Yer Değiştirmek Zorunda Kalanlar 

‐ İkinci Grup; Yer Değiştirmek Zorunda Kalmayanlar 

Birinci grup, evlerinin yıkılmasına bağlı olarak yer değiştirmek zorunda kalanlardan oluşmaktadır.  
Bu grup ağırlıklı olarak kendi özel m“lkiyetinde veya yakınlarının babasının, annesinin  evinde kira 
ödemeden oturanlardır.  İkinci grup ise, evleri veya diğer yapıları projeden etkilenmeyen ve 

dolayısı ile yer değiştirmek zorunda kalmayanlardır. Bu grup ise ağırlıklı olarak evinin bulunduğu 
arsanın bahçesi veya binasız arsası kısmen kamulaştırılan m“lk sahiplerinden oluşmaktadır. 

Tablo . PEİ leri “ç kategori çerçevesinde sınıflandırmaktadır. Yer Değiştirmek Zorunda Kalan 

İnsanlar  kategorisi altında iki alt grup sınıflandırılmıştır. Birinci alt grup, Yapısının Yıkımı 
Gerçekleştirilmiş Olanlar , ikinci alt grup ise Yapısının Yıkımı (en“z Gerçekleştirilmemiş  olanlardır.  
Bu yapıların dışında proje kapsamında yeni bir yıkım söz konusu değildir. 

Dere ıslahından etkilenen toplam  parselde  hissedar bulunmaktadır. Ancak bu 
hissedarlardan yalnıza i alanda yaşamaktadır. Diğer  kişi alanda yaşamayan hissedarlar ve 
yatırım amaçlı arsa sahibi kişilerden oluşmaktadır. Alanda  hissedarların hanelerinin yanı sıra, 
hissedarların yakınları olan  hane daha yaşamaktadır. Toplamda  hane alanda yaşamaktadır.  
Alanda yaşayan   haneden yalnızca  tanesi %  yer değiştirmek durumundadır. 
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TABLO 2. Projeden Etkilenen İnsanların Tipolojileri 

 

PROJEDEN ETKİLENEN İNSANLAR)N PEİ  SOSYAL VE EKONOMİK PROFİLİ  

PEİ lerden  özellikle yoksul insanların sosyal ve ekonomik profilini DB yeniden yerleşim kriterlerini 
ortaya koymak ve bu kesimin zararlarını tazmin etmek için önlemler alınması projenin en önemli 
bileşeni olmalıdır. Sosyal ve ekonomik profil araştırması sonucu ortaya konulacak olan veriler, 

Yeniden Yerleşim Eylem Planı nda göz ön“ne alınması gereken kilit konuları içermektedir.  

Bu proje kapsamında, sosyal-ekonomik profil araştırması kamulaştırma s“recinin bitiminde ve 
uygulama sonunda yapılmıştır. 

 

 

 

PROJEDEN ETKİLENEN İNSANLAR)N TİPOLOJİLERİ 
 

HANE 
 

KİŞİ 

1- YER DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALAN İNSANLAR 23 101 

 

1.1. YAP)S)N)N Y)K)M) GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLANLAR  12 61 

 1.1.1. KENDİ EVİNDE OTURANLAR 
7 36 

 1.1.2. KİRA 5DEMEDEN YAK)N)N)N EVİNDE OTURANLAR 
2 8 

 1.1.3. KENDİ İŞLETMESİ OLANLAR 
1  çalışan  

 1.1.4. KİRADA EVİ/İŞLETMESİ OLAN  2 - 

 1.1.5. KAMU ARAZİSİ ÜZERİNDE KONUTU OLANLAR 
3 17 

1.2. YAP)S)N)N Y)K)M) (ENÜZ GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ OLANLAR 11 40 

 1.2.1. KENDİ EVİNDE OTURANLAR 
3 8 

 1.2.2. KİRA 5DEMEDEN YAK)N)N)N EVİNDE OTURANLAR 
7 27 

 1.2.3. KİRAC) KONUMUNDA İŞLETMESİ/AT5LYESİ OLANLAR  2  çalışan  

 1.2.4.  KAMU ARAZİSİ ÜZERİNDE KONUTU OLANLAR 
1 3 

 1.2.5. DEVLET LOJMANINDA OTURANLAR 
4 - 

2- YER DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALMAYAN İNSANLAR ALANDA YAŞAYAN  46 187 

   

2.2. TAR)MSAL ÜRETİM YAPT)Ğ) ARSAS) K)SMEN KAMULAŞT)R)LANLAR 
4 16 

2.3. EVİNİN OLDUĞU ARSADA BA(ÇESİNDEN KAMULAŞT)R)LANLAR 
40 160 

2.4. KİRAYA VERDİĞİ ARSAS) K)SMEN KAMULAŞT)R)LAN 
1 2 

2.5.  KAMU ARAZİSİ ÜZERİNDE (AYVANC)L)K FAALİYETİ YAPANLAR 
1 9 

3. PROJE ALAN)NDA YAŞAMAYAN (İSSEDAR SAY)S)  119 
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İBB tarafından, D“nya Bankasının dört 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. 

Anket araştırması aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır; 

‐ Projeden Etkilenen Kişi Sayısı 
‐ Yer Değiştirmek Zorunda Kalan Kişi Sayısı 
‐ Okula Devam Eden ve Yer Değiştirme Nedeniyle Okul Değiştirmek Zorunda Kalan 5ğrenci 

Sayısı 
‐ PEİ lerin Gelir Kaynakları Ve Gelir D“zeyleri 
‐ PEİ lerin Eğitim D“zeyleri Kapasite Geliştirme Programlarına Olan Olası İhtiyacı Ortaya 

Koymak  için  

‐ 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 Projede (akkında Bilgilendirilme Ve Uzlaşma S“reci 
‐ PEİ lerin Yaşam Kalitesi D“zeyi  
‐ Yer Değiştirmenin İnsanların Yaşamları Üzerine Etkileri  
‐ Kamulaştırma Bedellerinin Nasıl Kullanıldığı 

Aşağıdaki bilgiler anket yapılan  hanenin sosyal ve ekonomik yapısını yansıtmaktadır.  

N“fus ve (ane (alkı B“y“kl“ğ“:  Proje alanındaki hane halkı b“y“kl“ğ“ İstanbul un kırsal yerleşim 
alanlarındaki hane halkı b“y“kl“ğ“ne yakındır. Ancak, proje alanının kentleşmiş ve kentsel b“y“me 
alanına yakınlığı göz ön“ne alındığında, hane halkı b“y“kl“ğ“n“n ortalamanın “zerinde olduğu 
sonucuna varılmaktadır.  

Potansiyel Olarak Hassas Gruplar: YYEP çerçevesinde potansiyel olarak hassas dört grup yer 
almaktadır. Bunlar; kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerdir. Bu grupların yaşamlarını devam 
ettirmek için başkalarına olan bağlılık oranları diğer gruplardan daha y“ksektir.  

a. Kadın-Çocuk ve Yaşlılar: Projeden etkilenen toplam  kişi içerisinde  yaş “zeri 
kadınların oranı % ,  yaşın altındaki çocukların oranı % ,  yaş “zerindeki yaşlıların ise 
oranı % dir yaşlı kadın ve erkeklerin sayısı birbirine eşittir .  

b. Engelliler: Projeden etkilenen insanlar arasında gözleri kısmen görmeyen  kişi 
bulunmaktadır. 
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c. 5zel Durum:  yılında, dere g“zergahında yer alan ancak kamulaştırma sınırı dışında 
bulunan bir bina kendiliğinden çökm“şt“r.  Beykoz Belediyesi ve komşularının yardımları 
ile yaşamlarını s“rd“ren ve  engelli çocuğu bulunan aile oldukça zor durumdadır. Kiralık 
evde yaşamlarını s“rd“ren aile, ev sahibinin anlayışı sayesinde kira ödememektedir. 

Eğitim D“zeyi: Anket araştırmaları sonucunda, projeden etkilenen n“fusun eğitim d“zeyinin genel 
olarak d“ş“k olduğu ortaya çıkmaktadır. Yetişkin n“fus içinde okur-yazar olmayanların oranı 
% dur. Bu oranın, ulusal ortalama % .  ve İstanbul ortalaması % .  ile karşılaştırıldığında 
y“ksek bir oran olduğu gör“lmektedir1. İlkokul mezunu ve okur yazar olmayanların toplam oranı 
%70 ile, oldukça y“ksek bir orandır. İşsizliğin arkasındaki bir diğer neden, eğitim d“zeyinin 
d“ş“kl“ğ“d“r. Bunun yanı sıra “niversite mezunlarının oranı %  seviyesinde kalmaktadır.  

Çocukların Eğitim Durumu: Proje alanında yer değiştiren ailelerin çocuklarının sayısı toplam dir. 
Çocuklardan unun evinin yıkımı sonucu yer değiştirmesi gerçekleşmiştir. Yer değiştirenler 
arasında yalnızca  öğrencinin okula mesafesi  km  artmıştır.  (en“z yıkımı gerçekleşmemiş 
hanelerde ilkokul d“zeyinde  çocuk bulunmaktadır.  

Anket gör“şmesi yapılan ve yer değiştirmek durumunda kalan hanelerde toplam  “niversite 
öğrencisi kaydedilmiştir. Bu öğrencilerden “n“n yer değiştirme s“reci gerçekleşmiş, sininki 
hen“z gerçekleşmemiştir.  

Projeden etkilenen  çocuk bulunmaktadır. Bunlardan ilkokul d“zeyinde olanların sayısı , lise 
d“zeyinde olanların sayısı , “niversitede okuyanların sayısı , açık-öğretimde okuyanların sayısı 
ise  olarak tespit edilmiştir. Okuyan öğrencilerin toplam sayısı dir. Okul öncesi  yedi yaş altı  , 
askerlik görevini yerine getirmekte olan  genç bulunmaktadır. 

Çocukların % ı ilkokul eğitimlerine devam etmektedir. Proje alanında Akbaba İlköğretim Okulu 
bulunmaktadır. Dereseki köy“nde bulunan ilkokul depremde yapı riski nedeniyle daha önce 
yıkıldığından, Dereseki köy“ndeki öğrenciler taşımalı sistem ile Akbaba İlköğretim Okulu na 
gitmektedirler. Üniversiteye devam eden öğrenci oranının y“ksek olması % , ailelerin 
çocuklarını okutmak ve daha iyi bir gelecek sunmak yön“ndeki isteklerinin bir göstergesidir. 

Doğum Yeri: PEİ ler ağırlıklı olarak %  Karadeniz Bölgesinden göç etmişlerdir. Beykoz doğumlu 
olanların oranı % dir.  Göç edenlerin oranının y“ksek olmasına karşın, ikamet s“relerinin ağırlıklı 
olarak  yıl “zerinde olması, alana ilişkin aidiyet duygusu olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Kiracılık Oranı: Anket gör“şmesi yapılan hanelerin tamamı m“lk sahibi veya kira ödemeden oturan 
m“lk sahibi yakınlarıdır oğul, kız evlat vb. . Bu nedenle, alanda kiracı bulunmamaktadır. 

Çalışma Durumu: Çalışma durumu,  yaş “zerindeki kişiler arasında analiz edilmiştir2. Ekonomik, 

faal n“fusun yalnızca % ının sigortalı çalışanlar, geri kalan n“fusu ev hanımları % , emekliler 
%  ve işsizler %  oluşturmaktadır. Proje alanında işsizlik oranının y“ksek olması PEİ tarafından 

s“rekli ifade edilmiştir.  

                                                             
1 TÜİK,  

2  yaşın “zerindeki okuyan veya askerlik yapan kişiler kapsam dışı tutulmuştur.  
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İşsizliğin temel nedeni bölgedeki n“fusun temel istihdam alanı olan  kamu fabrikasının kapatılmış 
olması ve ormancılık faaliyetlerinin durdurulmasıdır.  

Emeklilerin oranının oldukça y“ksek olduğu bir diğer gözlemdir. Bayanlar arasında çalışma oranı 
ise oldukça d“ş“kt“r. Ev hanımları, faal n“fusun % unu oluşturmaktadır. 

Çalışanların Meslekleri: Çalışanlar ağırlıklı olarak kalifiye olmayan işlerde yer almaktadır. 
Üniversite diploması gerektiren işlerde çalışanların oranı yalnızca % dır. Bunun yanı sıra, öne 
çıkan iş alanı tekstil işçiliğidir. Bu alanda çalışanların oranı % tir. Tarım-hayvancılık ormancılık 
işlerinde çalışanların toplam oranı ise % t“r. Diğer işler arasında, şoförl“k, inşaat ustalığı veya 
işçiliği, pazarcılık gibi işler yer almaktadır.  

Gelir Kaynakları: Gelir kaynakları arasında emekli maaşı  ve çalışanların maaşları  y“ksek d“zeyde 
bir oran %  oluşturmaktadır. Diğer gelir kaynakları arasında oranları çok d“ş“k olmakla birlikte 
işletme geliri, kira geliri, tarım ve hayvancılık da yer almaktadır.   

Ortalama Gelir D“zeyi:  Anket yapılan  hanenin aylık ortalama geliri .  TL olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ortalama gelir d“zeyinin göreceli olarak y“ksek olması, hanede çalışan sayısının 
birden fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 

T“ketim Biçimi: Gelirinin eğitim, sağlık, giyim, yeme-içme, tatil gibi giderler için yeterli olup 
olmadığı sorusuna çoğunluk orta d“zeyde yeterli olduğu şeklinde yanıt vermiştir. Ancak, tatile 
gitmek alandaki yaşayanlar için l“ks gör“lmektedir. Sosyal-k“lt“rel aktivitelere katılım ise söz 
konusu değildir.  

PEİ lerin tamamı, Beykoz da yaşamanın avantajlarını, kira ödememeleri, gıda için fazla harcama 
yapmamaları ve doğal çevrenin g“zelliğinden dolayı tatil vb. sosyal ihtiyaçların eksikliğini 
hissetmemek olarak tanımlamışlardır. Uzak mesafeye taşınmak zorunda kalmaları durumunda bu 
t“ketim t“rlerinin eksikliğini hissedeceklerini de belirtmişlerdir. Ancak, bug“ne kadar proje 
kapsamında uzak mesafeye taşınan olmamıştır. 

Sağlık G“vencesi: Gör“şme yapılan  haneden yalnızca  tanesinde yoksulluk göstergesi olan 
Yeşil Kart bulunmakta, bir tanesinde hiçbir sağlık g“vencesi bulunmamaktadır. Geri kalan 
hanelerin tamamı SKK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur olmak “zere sağlık g“vencesine sahiptir. Proje 
alanında yaşayan n“fus sağlık problemleri için Beykoz Devlet (astanesi ya da Paşabahçe Devlet 
(astanesi ne gitmektedirler.  

Konut Standartları:  

a. Konut B“y“kl“ğ“:  Konut standartları bakımından projeden etkilenen insanları yaşam 
koşulları göreceli olarak iyi d“zeydedir. Konut birim b“y“kl“kleri en k“ç“k  m2, en b“y“k 
200 m2 dir. Konut b“y“kl“ğ“ ortalaması, %  oranında, -150 m2 arasında 
yoğunlaşmaktadır.  

b. Oda Sayısı:  Proje alanında yaşayanların konut standartları oda sayısı bakımından da, 
ortalamanın “zerindedir. Analiz sonuçlarına göre, +  evlerin oranı %  olarak ortaya 
çıkmaktadır.  Proje alanında en k“ç“k ev +  olarak ortaya çıkmakta ve oranı yalnızca 
% tir, geri kalan konutların tamamı, yani % i +  ve “zeridir.  
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c. Bahçe: Proje alanında etkilenen n“fusun tamamı bahçeye sahiptir ve bahçede kendi 
t“ketimlerine yönelik sebze meyve yetiştirmektedir. 

d. Evin G“neş ve Rutubet Durumu: Konutların t“m“ g“neş ışığını iyi almakta ancak, dereye 
yakın olmanın ve derenin ıslah çalışmasının bitmemesi bir sonucu olarak rutubet 
gör“lmektedir.   

e. Banyo-WC: Toplam  konuttan yalnızca  tanesinde banyo ve tuvalet ayrı değildir. 
f. Evdeki Eşyalar: Projeden etkilenen insanlara anket gör“şmelerinde, televizyon, çamaşır 

makinası, bulaşık makinası, buzdolabı gibi ev eşyalarına sahip olup olmadıkları sorulmuştır. 
Yaklaşık b“t“n haneler, televizyon, çamaşır makinası, buzdolabına sahiptir.  

g. Elektrik Su vb. Hizmetler: T“m hanelerde su, elektrik, kanalizasyon ve telefon altyapısı 
mevcuttur. Doğalgaz altyapısı ise yerleşim d“zeyinde mevcuttur, yalnızca konuta 
bağlantıları hane tarafından yapılmamıştır. Anket yapılan hanelerden % sinde doğalgaz 
ve % sinde internet bulunmamaktadır. Kanalizasyon altyapısı mevcut olmakla birlikte 
dere ıslah projesi kapsamında kapasitesinin arttırılması planlanmıştır.   

h. İçme Suyu Altyapısı: T“m konutarın içe suyuna erişimi sağlanmaktadır. Yerleşimlerde 

temel olarak iki t“r su kaynağı kullanılmaktadır; dağdan gelen ortak köy suyu ve İSKİ 
şebekesi. Bunlardan köy suyu için para ödenmemektedir, ancak bazı konutların bulunduğu 
kotlara köy suyu basıncı yeterli olmadığından İSKi suyunu kullanmakta ve fatura 

ödemektedir. İSKİ şebekesinden su kullanan hanelerin oranı % t“r. 
i. Sahip Olunan Diğer Varlıklar: Projeden etkilenen insanlar tarafından sahip olunan varlıklar 

konut, arsa, d“kkan, araba, hayvan olarak sınıflandırılabilir. Konut sahibi olan hanelerin 
oranı % t“r, ancak diğer haneler m“lk sahibi birinci dereceden yakınıdır. Dolayısıyla 
mevcut durumda konut sahibi olmasalar da m“lk sahiplerinin varisleri konumundadırlar. 
Toplam  haneden si araba, “ b“y“kbaş hayvan, “ d“kkan ve si arsa sahibidir.  
 

 

 

ARAZİ ELDE ETME VE YENİDEN YERLEŞTİRME POLİTİKALAR) VE TAZMİNLER  

BDIP de, dere ıslahı için gereken özel m“lkiyetteki taşınmazların elde edilmesi için kullanılan temel 
yasal araç  kamulaştırma dır.  

5zel m“lklerde, arsanın kamulaştırılan kısmının değeri ve “zerindeki t“m varlıkların bina, baraka, 
ahır, depo, ağaç, “r“n, duvar, çit, kuyu, çeşme  bedeli piyasa değeri “zerinden hesaplanır ve 
kamulaştırma bedeli olarak m“lk sahibine teklif edilir.  

Kamu arsası “zerinde işgalci var ise yapının enkaz bedeli sahibine ödenir. Kişinin arsadan herhangi 
bir hakkı bulunmamaktadır.  Kamu m“lk“ “zerinde yapısı olan kiracı var ve yapı kiracı tarafından 
yapılmış ise kiracının beyanı ve ispatı karşılığında kendisine enkaz bedeli ödenir.  
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MAĞDURİYETİ VE YER DEĞİŞTİRMEYİ MİNİMİZE ETMEK İÇİN KULLAN)LAN MEKANİZMALAR 

Belediyenin dere ıslahı vb. projelerde temel politikası minimum yer değiştirme ile projenin 
uygulanması ve kamu yararının sağlanmasıdır. Aşağıda listelenen mekanizmalar, m“lk 
sahiplerinin mağduriyetini ve yer değiştirmesini engellemek için İBB tarafından kamulaştırma 
projelerinde genel olarak uygulanmaktadır. B“t“n listelenen mekanizmalar, BDIP nin daha önce 
tamamlanan kısımlarında uygulanmıştır.   
 

- Parselin bir kısmı kamulaştırıldığında, malikin mevcut yaşam alanından uzaklaşmasını 
önlemek amacıyla, parselin geri kalanında yapı yapmasına izin verilmektedir. 

- Kamulaştırılan parselin toplam parsele oranı y“ksekse ve geri kalan parsel “zerine yapı 
yapılamayacak kadar k“ç“kse, m“lk sahibine parselin tamamının kamulaştırılması teklif 
edilmektedir. 

- Eğer yapının k“ç“k bir kısmı kamulaştırma bandı içerisinde kalıyorsa, yapının yıkılmaması 
teknik açıdan sakınca gör“lmediği takdirde kamulaştırmadan vazgeçilebilmekte ve sınır 
yeniden çizilmektedir.  

 

 

ANKET DEĞERLENDİRMESİ 

BDIP Kamulaştırma ve Sosyal Değerlendirmesi işi kapsamında projeden etkilenen insanlar ile 02-06 

Kasım  tarihleri arasında dört g“n boyunca, toplam  hane ve  işletme  ile birebir gör“şmeler 

yapılmış ve anket formu her bir hane için doldurulmuştur.   

Anket formu, DB tarafından belirlenmiş olan iş kapsamında sunulan anket soruları ile uluslararası 
Yeniden Yerleşim Eylem Planı rapor örneklerinde yer alan anket sorularının sentezinden 

oluşturulmuştur (Bkz. Ek -9). 

PEİ ler ile bireysel bazda yapılan anket gör“şmelerinin yanı sıra  Kasım  tarihinde genel 

toplantı organize edilmiştir. Beykoz Dereseki köy“, Artvinliler Derneği nde gerçekleştirilen 
toplantıya, “ç köy muhtarının yanı sıra, projeden etkilenen yaklaşık otuz kişi katılmıştır.  

Toplantıda, katılımcılar öncelikle çalışmanın amacı ve toplantıdan beklentiler konusunda 
bilgilendirilmiştir. Projeden etkilenen insanların proje ile ilgili ortak algıları sorunları  ana başlık 
altında ele alınmıştır. Toplantıda algıların d“zeltilmesi için doğru bilgilendirme yapılmaya çalışılmış 
ve özellikle belediyeyi ilgilendiren idari ve yasal konulardaki yanlış algılamaların d“zeltilmesi için 
sorunların belediyeye iletileceği belirtilmiştir.  

1- BİLGİLENDİRME ve KAT)L)M: Kişiler, proje başlamadan önce hiçbir şekilde 
bilgilendirilmedikleri, m“lklerine ve yaşam alanlarına m“dahale edildiği halde kendilerine 
gör“şleri sorulmadığı, yalnızca kamulaştırma tebligatları ile haberdar olduklarını 
belirtmişlerdir. Ayrıca, ilgili idare tarafından y“z y“ze gör“şme yapılmadığı için farklı 
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kanallardan bilgi edinmeye çalıştıkları bunun da bilgi kirliliğine sebep olduğu 
vurgulanmıştır. 
 

2- SOSYAL ARAŞT)RMA EKSİKLİĞİ: Proje başlamadan önce, projeden etkilenen insanlar 

hakkında hiçbir sosyal araştırma yapılmadığı ifade edilmiştir. Toplantıya katılan bir kişi, 
uzun yıllar yurt dışında yaşadığını ve buna benzer uygulamalara tanık olduğunu belirterek, 
uluslar arası dön“ş“m projesi örneklerinde, proje öncesi oldukça detaylı bir araştırma 
yapıldığı, kişilerin dinlerinin, örf ve adetlerinin bile ortaya konulduğu belirtilmektedir. Diğer 
taraftan Beykoz da bu yönde herhangi bir araştırma yapılmamış olması yaşayanlar 
tarafında eleştirilmektedir. 

 

3- DERE )SLA( GÜZERGA() ve GENİŞLİĞİ: Dere ıslah g“zergahının geçtiği alanlarda boş 
arazilerin olmasına rağmen bazı evlerin yıkılmasının nedeni bazı m“lk sahipleri tarafından 
anlaşılmamaktadır. Ayrıca, bazı m“lk sahipleri de dere kesitinin g“zergah boyunca  ile 8 

mt. arasında değiştiğini, bu genişliklerin de fazla olduğu, bu nedenle de bazı evlerin 
gereksiz yere yıkıldığını ya da yıkılacağını belirtmişlerdir. Bu nedenle, m“lk sahiplerinin bir 
böl“m“nde g“zergah ve genişlik konusunda gereksizlik algısı  oluşmuştur.    
 

4- İMAR İZNİ: Kamulaştırma konusunda İstanbul B“y“kşehir Belediyesi ile uzlaşan kişiler, 
kendilerine parselinin geri kalan kısmında veya yakın çevrede bir arsa “zerinde yeniden 
yapı inşa edilebileceği söylendiği halde, imar izni almak konusunda ilçe belediyesi ile 

sorunlar yaşadıklarını, iki-“ç ay bekletildiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, arsasının bir kısmı 
kamulaştırılan ve evleri yıkılan kişiler, parselinin geri kalan kısmında İSKİ yönetmeliğine  
mt mesafe içinde yapı yasağı nedeniyle imar izni alamamıştır.  
 

5- DÜŞÜK ve FARKL) KAMULAŞT)RMA BEDELLERİ: Kamulaştırma bedelleri m“lk sahipleri 
tarafından oldukça d“ş“k bulunmaktadır. Kişilerin iddialarına göre, belediye tarafından 
belirlenen birim bedeller, piyasa değerlerinin belirgin olarak altındadır. Ayrıca, birim 
bedellerin eşitlikçi bir yöntemle belirlenmediği, farklı m“lkler için farklı değerler tespit 
edildiği iddia edilmektedir. Mahkemede bilirkişiler tarafından ortaya konulan bedel tespit 
değerlerinin de farklılaştığı öne s“r“lmektedir.  

 

6- BELİRSİZLİK Ve TUTARS)ZL)KLAR: Yaşayanlar, evlerini boşaltmak konusunda acele 
ettirilmelerine karşılık, yıkımın birkaç ay sonra gerçekleştiği, projenin ise hala 
tamamlanmadığı ifade etmişlerdir. Bu durum bir tutarsızlık olarak ortaya konulmakta ve 
anlaşılamamaktadır. Kişiler, bu s“reçte gereksiz yere kira ödemek zorunda kaldıklarını ve 
bu durumdan duydukları rahatsızlığı ortaya koymuşlardır.  
 

7- GELECEK KORKUSU: Projeden etkilenen insanlar arasında gelecek korkusu bulunmaktadır. 
Yer değiştirmek zorunda kalacak kişiler, yıkım sonrası yaşamlarının nasıl idare edecekleri 
konusunda fikir sahibi değildir. 5zellikle baba vb. yakınlarının evinde kira ödemeden 
oturanlar, yıkım sonrası kira ödemeleri durumunda geçimlerini sağlayamayacaklarını 
d“ş“nmektedirler. 
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8- İSTİ(DAM FIRSATLARI: Kapatılan fabrikaların bulunduğu alanlarda oteller yapılacağı, fakat 

yabancı dil bilgisi olmadığından dolayı yerel halkın buralarda istihdam edilmesinin m“mk“n 
olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, tarım için toprağın yeterince verimli olmadığı, ormancılığın 
ise uzun s“redir istihdam alanının azaldığı, fabrikaların ana gelir kaynağı olduğu ortaya 
konulmuştur. Dere ıslah projesi vb. projelerin insanların geçimlerini iyileştirmek için 
olanaklar yaratması gerektiği ancak, projede böyle bir boyut olmadığı, tersine proje ile 

ekonomik durumlarının daha da köt“leştiği belirtilmektedir.  
 

9- TOPLU KONUT: Yer değiştirmek zorunda kalanlar, kendilerine yeni bir alanda toplu konut 
yapılarak yerleştirilme beklentileri yada kendilerinin inşa edebilecekleri arsa verilmesi 

konularını dile getirmişlerdir. Yer değiştirmek zorunda kalan hanelerin bir kısmı kiraya 
çıkmak durumunda kaldıklarını, yeni yaşamlarında kira giderlerinin olmasının, geçimlerini 
olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Yeni ev yapanlar ise, ara dönemde kira için 
ödedikleri masrafın,  ödenen kamulaştırma bedelinin önemli bir oranının temsil ettiğini 
belirtmişlerdir. Projeden etkilenen insanlar yer değiştirmenin konutlar yıkılmadan önce 
programlanmış olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. 
 

10-  )SLA( ÇAL)ŞMALAR)N)N YARATT)Ğ) RİSK: Yapıları dere ıslah duvarının hemen bitişiğinde 
bulunan kişiler, ıslah çalışmaları sebebi ile evlerinin yıkılabileceği kaygısı taşımaktadırlar. 
Uygulamalar sırasında zeminin hasar göreceği d“ş“n“lmektedir.  
 

 

BEYKOZ DERESİ ISLAH PROJESİNİN PEİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİ 
DEĞERLENDİRMESİ 

Yer değiştirme oranı d“ş“k olduğundan ve bunun haricindeki kamulaştırılan parsellerin gelir 
getirici faaliyetler için kullanım oranı yok denecek kadar az olduğundan dolayı, projenin etkileri 
daha çok yer değiştirmek zorunda kalan  hane için söz konusudur.  

1. Psikolojik Sorunlar ve Gelecek Kaygısı: Birçok kişi kamulaştırma sebebi ile psikolojik 
sorunlar yaşadıklarını, evlerinde huzur kalmadığını bundan dolayı s“rekli tartışma 
yaşandığını ifade etmişlerdir.  Ayrıca, eski eve maddi ve manevi emek harcadıklarını 
bundan dolayı da anılarının yok olduğunu belirtmişlerdir. Selden sonra kamulaştırmanın 
hayatlarında ikinci bir yıkım olduğunu d“ş“nmektedirler. Yıkımın söz konusu olduğu 
hanelerde yıkım sonrası bir gelecek korkusu bulunmaktadır.   

2. Yer Değiştirme S“resi: Bazı m“lk sahipleri evlerini boşaltmak konusunda kendilerine çok 
az zaman tanındığı, eşyalarını koyacak yer bulamadıklarını belirtmişlerdir. Taşınma 
konusunda kendilerine ek yardım yapılmaması ve inşaat uygulaması nedeniyle belediyenin 
acele boşaltma talebi m“lk sahiplerinde tepkiye neden olmuştur.  

3. Kira Masrafı: Konutu yıkılanların bir kısmı kiraya çıktıklarından dolayı, eski yaşamlarına 
göre geçimlerini sağlamakta zorlandıklarını ifade etmektedirler.  Ortalama aylık 350 USD 

kira ödenmesi ev ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Ayrıca, kendine yeni ev yapanlar da ara 
dönemde kira ödemek zorunda kaldıklarından dolayı olumsuz etkilenmişlerdir.  
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4. Mahkeme Masrafları: Uzlaşma sağlanmaması durumunda belediye tarafından m“lk sahibi 
adına dava açılmaktadır. Ancak, davayı belediyenin kazanması durumunda m“lk 
sahiplerine ödenecek bedelden avukat masrafları kesilmektedir. Ayrıca, m“lk sahipleri 
bedel artırımı davalarında avukatla anlaşma usul“ çalıştıklarını kazanmaları durumunda 

kazanılan bedelin belli bir oranda % -  avukata verileceğini belirtmişlerdir.  

5. İşletme Gelir Kaybı: Kamulaştırma bandı içerisinde köy t“zel kişiliği m“lkiyeti “zerindeki bir 
işletme yıkımı söz konusudur. Lokanta olarak çalıştırılan işletmede  işçi çalışmaktadır. 
Yıkımdan sonra işletmenin arazinin geri kalanına çekilerek yapılmasının m“mk“n olacağı 
belirtilmiştir. Ancak, “ç ay kapalı olacak olan işletmede işçilerin durumu ve gelir kaybı 
konusunda kaygı yaşanmaktadır.  

 

YER DEĞİŞTİREN PEİ LERİN ESKİ VE YENİ YAŞAMLAR)N)N 

KARŞ)LAŞT)RILMASI 

Projeden yer değiştirme şeklinde etkilenen hane sayısı 't“r. Bu hanelerden sinin evleri 

yıkılmıştır, inin evi ise kamulaştırma yasal işlemleri tamamlanmış ancak, hen“z yıkılmamıştır.  

Bu böl“mde bug“ne kadar yer değiştiren PEİ ın hayatlarındaki değişiklikler incelenmiştir. Projenin 
etkilerinin neler olduğu ve bunları nasıl karşıladıkları değerlendirilmiştir. 

a. Yeni Konut ve Eski Konut Arası Mesafe: Evleri yıkılan ve yer değiştirmek zorunda kalan 

t“m haneler (12) yine aynı mahallede 3 km mesafe içinde ikamet etmektedirler. Yalnızca  
hane   km. mesafe uzağa taşınmıştır.  

b. Yeni Evlerin M“lkiyet Durumu: Yer değiştiren toplam  hane arasında, si kiracı, diğer i 
de tekrar yaşadıkları evin m“lk sahibi olarak yeni yaşamlarına devam etmektedirler. 

c. Yeni Konutun B“y“kl“ğ“: Eski ve yeni konut b“y“kl“kleri karşılaştırıldığında genel olarak 
bir d“ş“ş gözlemlenmektedir. Yer değiştirenlerin eskiden oturdukları evin ortalama 
b“y“kl“ğ“  m2 iken, yeni konutlarında ortalama b“y“kl“k  m2 ye inmiştir.  

d. Evin G“neş ve Rutubet Durumu: Yeni evinin g“neş alma durumunu eskisine göre daha 
köt“ olduğunu ifade edenlerin oranı % dur. Diğerleri her iki konutta da g“neş alma 
durumunun iyi olduğunu belirtmişlerdir. Rutubet konusunda ise % ı yeni evin 
durumunun daha iyi olduğunu, %  u eskiden olduğu gibi yeni evde de rutubet olduğunu 
belirtmiştir.  

 

e. (astane, Okul, Alışverişe Mesafe: Yer değiştirenlerin yeni yaşam alanları ile eski yaşam 
alanları aynı çevrede olduğundan dolayı, hastane, okul alışveriş gibi olanaklara mesafe,  
hane hariç değişmemiştir.  

 

f. Telefon, Su, Doğalgaz, İnternet:  (anelerin % unda eskiden doğalgaz 
bulunmamaktayken, yeni konutunda bulunmakta, yine % u eskiden internet kullanıcısı 
değilken yeni konutunda  internet olduğunu ifade etmiştir.  
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g. Evdeki Eşyalar: Eski evinde televizyon, çamaşır makinası, bulaşık makinası, buzdolabı gibi 
t“m eşyaları varken, yeni evinde bulaşık makinası olmadığını ifade edenlerin oranı % dir, 
eskiden bu eşyalardan birisi bulunmazken, yeni evinde bulunduğunu ifade edenlerin oranı 
da % dir. Diğerleri için durum değişmemiştir.  
 

h. WC-Banyo: Eski evinde tuvalet-banyo bir olduğu halde yeni evinde banyo ve tuvaletin ayrı 
olduğunu belirten hanelerin oranı % dir.  
 

i. Bahçe: Eski yaşadığı evde bahçeye sahipken yeni yaşadığı evde bahçe olmadığını 
belirtenlerin oranı % dır.  

 

YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI (YYEP) 5NERİSİ 

BD)P ve başka benzer projelerin DB OP. .   ile uluslararası finans kuruluşları kriterleri 
çerçevesinde hazırlanması için YYEP nında aşağıdaki  bileşen dikkate alınarak öneriler 
geliştirilmiştir. 

1. Yasal ve Kurumsal 5neriler 

2. Uzlaşma Yönetimi  

3. Beklenti Yönetimi 

4.  Yeniden Yerleşim Strateji Çerçevesi 

5. Gelir İyileştirme 

6. İş Programı 

7. Maliyetler ve B“tçe 

8. İzleme ve Değerleme 

 

1. YASAL VE KURUMSAL 5NERİLER 

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 gore tazmin şartlarının koyulması gibi konuları içeren YYEP nın 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.   
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5neri olarak geliştirilmesi gereken yasal d“zenlemeler 3 grupta toplanabilir.  

1. İstanbul için Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Yeniden Yerleşim Strateji Planının 
(azırlanması İST-YYSP): Istanbul 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  YYEP  hazırlanmalıdır. Uluslararası 
kuruluşların ortaya koyduğu politikalar göz ön“nde bulundurularak, bu planın alt bileşenlerine 
ilişkin temel prensip ve ilkeler ortaya koyulmalıdır.  
 

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, PEİ lerin gelirlerini arttırmaya ve sosyal durumlarını geliştirmeye yönelik tedbirler, 
finansman kaynakları, proje uygulama s“reci, b“tçeleme, izleme ve değerlendirme 
faaliyetlerini kapsamalıdır.  
 

Yeniden Yerleşim  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: 
YYEPnın 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 nin 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 -20 , 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 
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b“t“nleştirme çalışmasının oluşturulması planlanan mevzuat çalışmalarına destek sağlayacağı 
ortadadır.  
 

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.  
 

 

ŞEK)L 1.Kurumsal D“zenlemeler Ve Yapılanma 

İST-YYSP nın 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.  
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Merkezi d“zeyde, Ulusal YYSP Rehberi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DPT, “niversiteler ve 

STK ların işbirliği ile hazırlanmalıdır. İBB nin ana koordinasyonu altında İstanbul Deprem Master 
Planının hazırlanmasına benzer bir s“reçte İST-YYSP nin alt bileşenleri, temel ilke ve prensipler 
oluşturulmalıdır.   

 

İstanbul il d“zeyinde İBB, Valilik ve “niversiteler 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 kurulucak 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 .   
 

Proje Bilgilendirme Ofisi, PEİ lerin YYEP nin hazırlık ve uygulama s“reçleri hakkında 
bilgilendirilmelerini 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 oldugundan, bilgilendirme 
faaliyetlerinin başarısı ve yapılan uygulamaların uygulama planına göre yapılıp yapılmadığının 
takibi, PEİ lerin maduriyetlerinin 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 . 

 

 

2. BEYKOZ YENİDEN YERLEŞİM PROJESİ KAPSAM)NDA UZLAŞMA Y5NETİM 
SÜRECİ 

 Yılı B“y“k Sel in ardından, İBB si tarafından kamulaştırma yasası çerçevesinde BDIP 

çalışmaları başlamıştır. Projeden etkilenen gerçek ve t“zel kişilerden oluşan m“lk sahipleri ile 
haksahipleri için yasal s“reç başlatılmış ve uygulamaya geçilmiştir. 

DB nin talebi “zerine . . politikası çerçevesinde, projenin sosyal ve ekonomik boyutunun da 
önemi  dikkate alınarak Sosyal ve Ekonomik Doku Analizi  ve analiz sonuçlarının da veri olarak 
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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“zy“ze gör“şmeler ve genel toplantılar yapılmıştır. S“reç 
içinde B matrisinin içi doldurulmaya çalışılmıştır. 

Yer Değiştirme Projelerinde geniş katılımlı bir uzlaşma k“lt“r“n“n oluşması ve katılımın seviyesinin 
artırılması gerekmektedir. Uzlaşma s“recinde, katılım seviyesinin artırılması için bilgilendirme , 
bilinçlendirme , buluşma , beklenti , belirsizlik  ve benimseme  B  bileşenleri önem 

kazanmaktadır. 

 

ŞEK)L 2. 6B Basamakları 

1. Bilgilendirme:Projeden etkilenenlerin b“y“k bir böl“m“n“n proje s“reci hakkında çok bilgisi 
bulunmamakta ve b“y“k bir bilgi kirliliği yanlış algıları ortaya çıkarmaktadır.  

 
. Bilinçlendirme:Bilgi kirliliği ve zamanında muhatap bulunmaması “zerine genel bir 

bilinçlendirme çalışması yapılmıştır.  
 

. Buluşma:Kamulaştırma s“reci içinde ilk buluşmada, projeden etkilenenler bedel tespiti 
konusunda uzlaşma komisyonunda bir araya gelmişlerdir.  
 

. Beklenti Yönetimi:Kamulaştırma ile ilgili yasal s“reç ve uygulama bitmiş olmasına rağmen 
projeden etkilenenlerin beklentileri devam etmektedir. Beklentiler özellikle kamulaştırma 
bedellerinin artırılması ve iş bulma konularında yoğunlaşmaktadır.  
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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 muhattap bulunmaması yanlış 
algılara da neden olmaktadır.  

Belirsizliklerin ortadan kaldırılmasında h“k“met ve D“nya Bankası ndan beklentiler y“ksek 
seviyededir. Toplantılarda belirsizlikler konusunda belediye uzmanları gerekli açıklamaları 
yapmışlardır. 

6. Benimseme: (iç kuşkusuz, uzlaşma s“recinin en önemli ve son bileşeni proje ve uygulamanın 
taraflarca benimsenmesidir. S“reç içinde İBB ve D“nya Bankası arasındaki işbirliği özellikle 
projeden 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. 

Sonuç olarak, projeden etkilenenlerle 6B aşamaları dikkate alınarak çok sayıda toplantı ve y“z 
y“ze gör“şme gerçekleştirilmiş ve B matrisi eksikliklere rağmen doldurulmuştur. 

 

3. BEKLENTİ Y5NETİMİ 

Çalışma, yasal ve uygulama aşamasının tamamlanmış olmasının ardından yapılsa bile İBB si, D“nya 
Bankası ve Projeden Etkilenenler 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 
- Yurt Dışı En İyi 5rnekler (akkında Bilgilendirme 
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- D“nya Bankası Tarafından Beykoz Kamulaştırma Ve Yeniden Yerleşim Raporunun 
Onaylanması 
 

2. Projeden Etkilenenlerin; 

 

o İBB den  Beklentisi 
- Daha Fazla Kamulaştırma Bedeli 
- Muhatap 
- Taşınma Masrafları 
- Proje (akkında Bilgilendirme 
- İş  
- Sosyal Doku Çalışması 
- Toplu Konut 
- Alternatif Yerleşim Alanları Yaratılması 

 
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 

 

3. D“nya Bankası nın; 
 

o İstanbul B“y“kşehir Belediyesi nden Beklentisi 
- Değerlendirme Raporu 
- Uygulama Planı 
- Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim Gerekçesi 
- Proje Etkileri 
- Alan Anketleri 
- M“lke M“dahale T“rleri 
- 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. 
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Şekil 3. Proje Taraflarının Beklentileri 

4. MEKANSAL SORUNLAR)N MİNİMİZE EDİLMESİNE Y5NELİK 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. 
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Kamunun yeni bir alan tahsis etmediği ve kamulaştırmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda, yenilikçi 
ve uygulanabilir model alternatifleri sunulmalıdır. Bu modeller, yapıların taşınma maliyetlerinin ve 
projeden etkilenenlerin mağduriyetini minimuma indirmeyi amaçlamalıdır.  

Yeniden Yerleşim projelerinde kullanılan yöntemler genellikle; 

‐ Kaybedilecek taşınmazın kamulaştırma değerlerinin direkt olarak ödenmesi, 
‐ Kamunun yeni bir alanı iskan alanı olarak belirlemesi, 
‐ Diğer yardımlardır. 

Bu yöntemlere ek olarak, taşınma ve yeniden yerleşim s“recinin minimum sorunla gerçekleşmesi 
için teşvik yöntemleri uygulanmalıdır. 

Teşvikler Yeniden yerleşim projelerinde kamulaştırma yöntemi kullanılması y“ksek maliyetler 
getirecektir. 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, ilk etapta taşınan kişilere daha fazla imar hakkı ya 
da avantajlı konut verilmesi gibi, yeniden yerleşimi hızlandırabilecek 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. 

 

5. GELİR İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ 

Gelir iyileştirmede öncelikle mevcut kapasite ortaya konulmalı ve istihdam potansiyelleri iyi analiz 
edilmelidir.  

Beykoz da yerel n“fusun temel istihdam alanı olan  Fabrikanın kapanması bir fırsat olarak 
değerlendirilmelidir. Ç“nk“, fabrikalar bug“ne kadar nitelikli işg“c“ne ihtiyaç duymamıştır. Bu 
nedenle yerel n“fus, bilgi çağının gerekliliklerine hazırlık yapmaya ihtiyaç duymamıştır. Kapatılan 
fabrikaların yerine yapılması planlanan oteller ve işyerleri Beykoz halkı için yeni bir sektör 
yaratmaktadır. Oteller daha nitelikli işg“c“ne ihtiyaç duyduğundan, bu s“reç yerel için bir değişim 
fırsatı olarak algılanmalıdır. Yeni sektöre yönelik yerel kapasitenin artırılması için ise belediye 
önc“l“k etmelidir.  

Diğer taraftan Beykoz, doğal yönden özellikli be koruma altında bir alandır. Bu yönde de 

eğitimlerin verilmesi ve yeni istihdam alanları yaratılması faydalı olacaktır. 

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.  
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Yukarıda tanımlanan yeni sektörlerde yerelin iş bulma ve  gelir iyileştirme şansını artırmak için 
başta İBB ve Beykoz Belediyeleri işbirliği yapmalı ve “niversiteler ile sivil toplum örg“tlerinin 
s“rece katkı yapmaları sağlanmalıdır.  

5neri Kapasite Artırma ve Eğitim Programları; 

- Dere )slah Projelerinde Çalıştırmak Üzere Teknik Eğitimler 
- Turizm ve Otelcilik Alanında Eğitimler  
- Doğal Koruma Alanında Eğitimler  
- Gençlere Yönelik Bilgisayar ve Yabancı Dil Kursları 
- Kadınlara Yönelik Eğitim Okuma –Yazma  Kursları 
- Kadınlara Yönelik Beceri El Sanatları  Kursları şeklinde tanımlanmaktadır. 

 
Kapasite artırma eğitimleri ve kursların yanı sıra yerelin kendi işlerini kurmaları için finansal ve 
kurumsal destekler sağlanmalıdır.  

 

6. İŞ PROGRAM) 

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; 

- Karar Alma  
- 5n Maliyet ve Kaynak Belirleme 
- Analiz ve Veri Toplama  
- Bilgilendirme ve Bilinçlendirme  
- Proje (azırlama  
- Yeniden Yerleşim Strateji Çerçevesi (azırlanması 
- Sosyal Plan (azırlanması 
- Tazmin Politikalari Ve Seçenekler 
- Uzlaşma Gör“şmeleri  
- Mahkeme  
- Arazi Elde Etme  
- Yıkım Ve Yer Değiştirme  
- Uygulama İmalat   
- 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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7. MALİYETLER VE BÜTÇE 
 

Arazi elde etme/kamulaştırma ve yeniden yerleşim faaliyetlerinin uygulanabilmesi için ayrılacak 
b“tçe ve kaynakların tanımı öngör“len maliyetlerin ortaya konulmasıyla m“mk“n olacaktır. 
Yeniden Yerleşim Eylem Planının 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.  

 

 

8. İZLEME VE DEĞERLEME 
 

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 Bankası nın zorunlu yeniden yerleşim politikalarının da belirttiği gibi, izleme ve 
değerlendirme Yeniden Yerleşim Eylem Planı nın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 
İzleme ve değerlendirme s“reci yeniden yerleşim ve arazi elde etme faaliyetlerinin başarısını 
arttırmaya yönelik aşağıda tanımlanan temel katkıları 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 
konulması.  

 

İzleme ve değerlendirme çalışmaları  şekilde yapılmaktadır. 
 

1. İç izleme performans izleme  

2. Dış izleme etki izleme  

3. Nihai denetim 

 
İç izleme; yeniden yerleşim faaliyetlerinin ve hedeflerin planlanan d“zeyde gerçekleşip 
gerçekleşmediğini izlemeyi ve 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.  
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Toplanan veriler ışığında proje uygulama ve sonrasında karşılaşılan problemler ve eksiklikler, 
izleme göstergelerinin ne ölç“de yerine getirilip getirilmediği tespit edilecektir. Böylece proje 
tamamlanmadan söz konusu eksikliklerin tamamlanması ve karşılaşılan durumun iyileştirilmesi 
m“mk“n olacaktır.    
 

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.  
 

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.  
 

Nihai denetim; Yeniden Yerleşim Eylem Planı nın sonuçlarının D“nya Bankası nın Yeniden Yerleşim 
Politikalarına uygunluğunun final değerlendirmesini kapsamaktadır. Böylece, YYEP de projeden 

sorumlu kuruluşun verdiği taahh“tleri ve sorumlulukları yerine getirip getirmediği tespit 
edilmektedir. Ayrıca PEİ lerin proje sonrasında yaşam standartlarının sağlanmasına yönelik 
çalışmaların yapılıp yapılmadığı değerlendirilmektedir.  

Bağımsız bir dış kuruluş nihai denetimi yerine getirecektir. Bu denetimde, performans ve etki 
izleme raporları incelenerek, bağımsız anketlerle ve PEİ lerle yapılacak gör“şmelerle sonuçlar 
değerlendirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 





İSTANBUL’UN GELECEK STRATEJİLERİ 
VE TEMEL RİSKLERİ

BÖLÜM.A
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A. İSTANBUL UN GELECEK STRATEJİLERİ VE TEMEL 

RİSKLERİ 

A.1. İSTANBUL UN GELECEK STRATEJİLERİ  

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 3. ,  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“, %  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 da, 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 4. İstanbul Çevre D“zeni Planı N“fus Dağılımı 

 

2. 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. 
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ŞEK)L 5. İstanbul Çevre D“zeni Planı Sanayi Alanları Stratejisi 

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

 

 

ŞEK)L 6. İstanbul Çevre D“zeni Planı Teknoloji Alanları Stratejisi 

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 
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gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Çok merkezli yaklaşım doğrultusunda, doğuda Kartal ve batıda 
Silivri kanat çekim merkezleri olarak belirlenmiştir. 

 

ŞEK)L 7.)stanbul 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 8.İSTANBUL UN ORMAN ALANLAR) VE İÇME SUYU HAVZALARI 

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.  
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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 9. İstanbul Çevre D“zeni Planı Lojistik Alanları 
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A.2. İSTANBUL UN TEMEL AFET RİSKLERİ 
İstanbul un fırsatlarının yanı sıra önemli kentsel riskleri de bulunmaktadır. İBB, 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. 

A2.1. 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  - 7 milyon USD olarak 

tahmin edilmektedir.  

1999 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. 

JICA 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 5.000 binanın . i(%8,2)  ağır, . i %9,5) orta, 113. i 

(%15) 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 4.J)CA Deprem Mastır Planı Model C ye Göre Ağır, Orta ve D“ş“k Hasarlı Bina Sayıları 
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ŞEK)L 10. 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. Ancak gerekli yasal d“zenlemeler hen“z yapılmadığı için örnek uygulamalar 
hayata geçirilememektedir. 

A.2.2. SEL RİSKİ 

2009 YILI 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 10 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. 

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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RESIM 1.20  Yılında  Meydana Gelen 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.   

2006 YILI BEYKOZ SEL FELAKETİ 
 yılında ise Beykoz da ciddi bir sel felaketi yaşanmıştır. Akbaba Deresinin taşması sonucu 

oluşan felaket, özellikle  Tokatköy, Dereseki ve Akbaba köylerini ciddi biçimde etkilemiştir. Dere 
kenarındaki evler başta olmak “zere önemli maddi kayıplar ortaya çıkmıştır. 

 yılında yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul genelindeki derelerin ıslah edilmesine hız 
verilmiş, kamulaştırma yasası çerçevesinde BDIP çalışmaları başlamış, projeden etkilenen gerçek 
ve t“zel kişilerden oluşan m“lk sahipleri ile hak sahipleri için yasal s“reç başlatılmıştır. 

     

RESIM 2.  Yılı Sel Felaketi, Beykoz 

 

 

 





YENİDEN YERLEŞİM VE 
ARAZİ ELDE ETME POLİTİKALARI
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B. YENİDEN YERLEŞİM VE ARAZİ ELDE ETME 

POLİTİKALAR) 

B.1. YASAL VE KURUMSAL ÇERÇEVE  
T“rkiye de kamulaştırma/arazi elde etme ve yeniden yerleşim faaliyetleri aşağıda belirtilen iki 
temel kanuna göre y“r“t“lmektedir.  

‐ Kamulaştırma Kanunu No. , ek ,  

‐ İskan Kanunu No. , , ek ,  

B.1.1.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.  

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 
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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 maduriyetleri 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 satınalma usulunu uygulayacaktır. Satınalma usulune 
dayalı kamulaştırma s“reci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.  

Karar Alma ve Hazırlık:  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.  

 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 . 
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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 istedigini resmi bir yazıyla taşınmaz sahibine bildirir. 

4. Resmi cevap verme s“resinin başlaması ve satınalma : 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 etkilecek 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.  

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 satınalma 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 dök“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 11. Kamulaştırma S“reci 

Kamulaştırma Kanununun . maddesi kamulaştırmanın satınalma usulu 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 



59 

 

-  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 

-  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.  
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ŞEK)L 12.5zel M“lkiyetteki Taşınmazların Kamulaştırılması-Uzlaşmama Durumunda İzlenen S“reç  

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 
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bilgisi, taşınmaz malın değerine ilişkin t“m savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren  g“n 
içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği belirtilir.  

(ak 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 
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. 

Acele Kamulaştırma 

Kamulaştırma Kanunun . maddesi acele kamulaştırmaya ilişkin şartları ortaya koymaktadır. 
İleriki böl“mlerde de aktarılacağı gibi, bu kamulaştırma usulu BDIPProjesi için kamulaştırmadan 
sorumlu idare olan )stanbul B“y“kşehir Belediyesi tarafından ıslah faaliyetlerinin önemi ve  afet 
zararlarının azaltılmasına yönelik aciliyeti nedeniyle uygulanmıştır. Bu yöntem ile, kamulaştırmayı 
yapacak idare, özellikle acil durumu gerektiren durumda ya da olağan“st“ hallerde  sayılı 
Milli M“dafaa Kanunu dahilinde ya da Bakanlar Kurulunca alınacak acil durumalara yönelik kararlar 

için , kamulaştırma işlemlerini kısa zamanda başlatabilmektedir. Buna göre, kıymet takdiri 
dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak “zere, mahkemece  g“n içinde, o taşınmazın bedelinin 
Kamulaştırma Kanunu . ve . maddelerine göre tespiti yapılır ve idare tarafından taşınmaz 
sahibi adına bankaya yatırılarak o taşınmaza el konabilir.  

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.  
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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 5.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 
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.  

Gecekondu Alanlarının Kamulaştırılması/Elde Edilmesi 

T“rkiye de uygulanmakta olan Kamulaştırma Kanununda ,  kamu ve özel m“lkiyetteki 
araziler “zerinde işgalci olarak bulunan yapıların gecekondu  kamulaştırılmasına yönelik 
h“k“mler bulunmamaktadır. Bu projede olduğu gibi, gecekondu sahiplerinin kamulaştırma 
sebebiyle madur edilmemesine yönelik Gecekondu Kanunu no: / ,  ve İmar Affı 
Kanunu (No: 2981/3290/338 ,  çerçevesinde uygulamalar yapılmaktadır. Gecekondu Kanunu 
mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla 
alınması gereken tedbirleri tanımlamaktadır. İmar Affı Kanunu No: / / ,  ise, 
imar ve gecekndu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş yapılar hakkında uygulanacak işlemleri 
d“zenler ve ıslah imar planlarının hazırlanmasına yönelik temel h“k“mleri belirler.  

İmar Affı Kanunun . Maddesinde belirtildiği gibi, gecekonduların, herhangi bir geliştirmeye dayalı 
ya da çevre koruma amaçlı proje nedeniyle tasfiyesi durumunda, kamu arazilerini işgal durumunda 
olduklarından, Belediye ya da Valilik tarafından sadece yapının değerini içeren enkaz bedeli 
ödenmektedir. Bu bedel arsa ve diğer varlıkların değerini içermemektedir. Enkaz bedeli, Kıymet 
Takdir Komisyonu tarafından 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.  
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Kamulaştırma Bedeli ve Kayıpların Tazmin Edilmesi  

Kapsam 

Satınalma usulune 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, 
satınalma usulu 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 

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.  
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 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 ebelgelerin mahkemeye verildiği g“nden itibaren 
 g“n içinde maddi hatalara karşı d“zeltme davası açabilir.  

B.1.2.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)  and 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  tazminatını alma hakkına sahiptir. Yine, 
kiracılar aile olma durumunda kamulaştırma alanında  yıl oturuyor oturmuş olmaları şartıyla 
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. 
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a. Taşınmaz malı olsa bile kamulaştırma alanında oturmayanlar 

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

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.  

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 
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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.  
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B.2. DÜNYA BANKASI ZORUNLU YENİDEN YERLEŞİM 

POLİTİKALAR) (OP 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 maduriyet 
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. 

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.    

D“nya Bankası politikaları çerçevesinde ortaya koyulan yeniden yerleşim eylem planının ana 
bileşenleri aşağıda ana başlıklarıyla tanımlanmaktadır. Geliştirilecek projenin kapsamına, etkilerine 
ve projeden etkilenen insanların yapısına bağlı olarak içeriği değişebilecek olan bir yeniden 
yerleşim eylem planının, D“nya Bankası politikalarının temel prensiplerini ne ölç“de karşılayıp 
karşılamadığı değerlendirmesinin yapılabilmesi açısından bu temel bileşenler burada ayrıca 
incelenmektedir.   
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1. Projenin Tanımı ve Amaçları 

2. Projenin Etkileri 

3. Mevcut Sosyo-Ekonomik ve K“lt“rel Durum: Yeniden yerleşim planı fiziksel yer 
değiştirmenin proje alanındaki insanlar “zerindeki etkilerini göz ön“nde tutmalıdır. 
Yapılacak n“fus araştırması etkilenen alandaki insanların özelliklerini, sosyal durumlarını, 
yaşam kaynaklarını ortaya koymalıdır. Burada, muhtemel kayıpların kapsamı, yer 
değiştirmenin sosyal ve ekonomik yaşam “zerindeki etkileri de aktarılacaktır. Taşınmaz 
sahiplilik durumu, ortak kullanılan taşınmazların envanteri, proje alanındaki insanların 
sosyo k“lt“rel özellikleri, insanlar arasındaki sosyal ilişkiler ve hassas grupların durumu bu 
araştırmalarda ortaya konulacaktır.   

4. Yasal Çerçeve: Plan, yeniden yerleşim, arazi elde etme, tazmin yöntemleri, tazmin yönelik 
taşınmazların ve diğer varlıkların bedellerinin tespiti, m“lkiyet hakları, ödemeler, hak 
sahipliliği durumu, doğal kaynakları kullanım hakları ve çevre koruma ile ilgili y“r“rl“kte 
olan mevcut kanun ve yönetmelikleri değerlendirmelidir. Aynı zamanda, bu böl“mde, dava 
s“reçleri ve anlaşmazlıkların çöz“m“ne ilişkin yapılanmalar ortaya koyulmalıdır. D“nya 
Bankası politikaları ile mevcut yasal çerçeve arasında boşuklar olması halinde, yeniden 
yerleşimin uygulanmasını daha etkin hale getirecek ve bu boşlukları en aza indirecek 
şekilde çeşitli yeni yapılanmalar, ve gerekli yasal d“zenlemeler önerilmelidir.  

5. Kurumsal Yapı ve Sorumluluklar: Yeniden yerleşim faaliyetlerinde kapsamındaki mevcut 
kurumlar ortaya koyulmalı, bu kurumların görev ve sorumlulukları değerlendirmelidir. 
Mevcut kurumsal yapıyı geliştirmek için öneri yapılanmalar, bunun için gerekli s“reçler 
tanımlanmalıdır.   

6. Toplum Katılımı ve Danışma Faaliyetleri: Toplum katılımını sağlamaya yönelik faaliyetler, 
yeniden yerleşime yönelik sahipliliğin arttırılması için önemlidir. Projeden etkilenen 
insanların d“zenli olarak yeniden yerleşim konusundaki hakları ve s“reç hakkında 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yerel sivil toplum kuruluşları ve toplum liderleri bu s“rece 
dahil edilmelidir. Yeniden yerleşime yönelik alternatiflerin, tazmin yöntemlerinin projeden 
etkilenen insanlar tarafından değerlendirilmesi böylece m“mk“n olabilecektir. Aynı 
zamanda, yeniden yerleştirilen insanlar ile ev sahibi olan insanlar arasında taşınmazların, 
altyapı hizmetlerinin kullanımı açısından uyuşmazlık yaşanabileceğinden, toplum katılımını 
sağlamak amacıyla detaylı bir danışma ve bilgilendirme s“reci tasarlanmalı ve 
uygulanmalıdır.  

7. Kıymet Takdiri ve Kayıplar için Tazminler: Bu böl“m, taşınmazların ve varlıkların değer 
tespitine yönelik ilkeler ve tazmin yöntemlerini kapsayacaktır. Plan aynı zamanda eğer 
varsa hassas grupların yaşam standartlarını korumaya yönelik k“lt“rel olarak kabul 
edilebilir çeşitli gelir sağlayıcı olanakları veya toprak sağlamaya yönelik politikaları 
içermelidir.  

8. Yeniden Yerleşime Yönelik 5nlemler: Plan, D“nya Bankasının amaçlarına uygun olacak 
şekilde, tazmin yöntemleri ve yeniden yerleşime yönelik önlemleri alırken fiziksel olarak 
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yer değiştirecek olan insanların sosyal ve k“lt“rel önceliklerini göz ön“nde 
bulundurmalıdır.  

9. Yer Seçimi, (azırlık Ve Yer Değiştirme: Kentsel ve kırsal alanlarda yeniden yerleşim için 
ayrılabilecek alternatif alanlar, bu alanlar için kurumsal ve teknik gereklilikler, zaman 
tablosu, alan hazırlığı ve insanların taşınmazı için gereken finansal kaynaklar, yeniden 

yerleşenlere yönelik kayıt ve tescil işlemleri için izlenecek yasal işlemler, ve arsa 
spek“lasyonuna yönelik alınması gereken tedbirler bu böl“mde belirtilecektir.. 

10. Ev, Altyapı Ve Sosyal (izmetler: Yeniden yerleşen insanların ekonomik ve sosyal 
yaşamlarını iyileştirmek amacıyla gereken ev, sosyal hizmetler ve altyapı için yeterli 
kaynakların ayrılması önemlidir.  Bunun için, arsa geliştirme, m“hendislik ve mimari 
tasarımlar ayrıca d“ş“n“lmelidir.  

11. Çevre Koruma Ve Yönetimi:  Bu böl“m, yeniden yerleşim alanının sınırları, çevresel 
değerlerini ortaya koymakta ve projenin çevre “zerindeki olası etkilerini azaltmak için 
alınacak koruma önlemlerini içermelidir.  

12. Anlaşmazlıkların Çöz“lmesine Yönelik Politikalar: Yeniden yerleşim planı, proje sahibi ile 
veya projeden etkilenen insanlar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların çöz“m“ne 
yönelik tedbirleri ve mekanizmaları tanımlamalıdır.  

13. Uygulama Takvimi: Plan, yeniden yerleşime ilişkin her faaliyeti, hazırlık, uygulama ve 
uygulama sonrası dönemlere ilişkin her aşamayı tanımlayan bir Uygulama Takvimini 
sunmalıdır.  Bu takvimde faaliyetlere ilişkin hedeflenen tamamlama s“resi verilmelidir.    

14. Maliyetler ve B“tçe:  Yeniden yerleşim faaliyetlerinin maliyet tahminleri, giderler ve 
bunları karşılamaya yönelik finansal kaynaklar ortaya koyulacaktır. 

15. İzleme ve Değerlendirme: Projeyi uygulamaktan sorumlu birim proje sahibi  tarafından 
projenin etkilerini ölçmek amacıyla izleme faaliyetleri y“r“t“lmelidir. Yeniden yerleşimin 
etkilerini ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla izleme göstergeleri belirlenmelidir.  
Yeniden yerleşim tamamlandıktan sonra etki değerlendirme ve izleme faaliyetleri devam 
etmelidir.  
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B.3. YENİDEN YERLEŞİM VE ARAZİ ELDE ETME 

KAPSAMINDA TÜRKİYE MEVZUATI VE DÜNYA BANKASI 

MEVZUATI 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  seneinde 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 insnaların 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.  

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 
bulunmamakle birlikye yeniden yerleşim eylem planı 
hazırlamaya yönelik yasal bir çerçeve 
bulunmamaktadır.  

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

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 maduriyetleri 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, 
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 Hakları: 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 tamin 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 

Bu hususa ilişkin bir yaptırım bulunmamaktadır. İskan 
kanunu çerçevesinde, devlet resmi olarak etkilenen 
kişilere devlet eliyle ya da kendi imkanlarıyla iskana 
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TABLO 6.Yeniden Yerleşim Ve Arazi Elde Etme Kapsamında T“rk Mevzuatı Ve D“nya Bankası Politikalarının Karşılaştırılması  
 

Kurumsal Sorumluluklar ve Yönetim Yapısı 

Kamulaştırma Kanununun . ve . maddeleri kamulaştırma yetkisi olan kamu kurum ve 
kuruluşlarını tanımlamaktadır. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları, kamu yararına adına 
hizmetlerini yerine getirmek amacıyla özel m“lkiyetteki taşınmazların kamulaştırılmasını tazmin 
bedelini önceden ve peşin olarak ödemek şartıyla y“r“tmekten sorumludur. Kamu yararı adına 
devlet ve kamu kurumları Kamulaştırma Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak kamulaştırma 
s“recini uygulamakla görevlidir.  

Kanunun . maddesine göre, belediyeler kamu yararı kararı alma ve buna göre kamulaştırma 
s“recini ve ilgili faaliyetleri uygulamakla sorumlu kamu kurumlarından biridir. Bu kapsamda, kamu 
kurum ve kuruluşları kanunla belirtilen kamulaştırma faaliyetlerini y“r“tmek için, kendi kurumsal 
yapılarına uygun şekilde, kamulaştırmayı uygulamadan sorumlu yönetim şemalarını oluştururlar.  

İstanbul B“y“kşehir Belediyesi BDIP yi uygulama kararını B“y“kşehir Belediyesi Kanunu 
no. nun kendisine verdiği yetki ve sorumluluklara dayanarak vermiştir. Kanunun . Maddesi r 

ve z bentlerine göre, B“y“kşehir Belediyeleri, afet riski taşıyan alanların can ve mal g“venliğini 
sağlamak amacıyla tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmaktan ve dere ıslahı yapmaktan 
sorumludur.  

İstanbul B“y“kşehir Belediyesi İBB  Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 
kamulaştırma faaliyetlerini açıklayan rehberde, belediye kurumsal yapısı içinde kamulaştırma 
s“reci ve yetkili olan m“d“rl“kler tanımlanmıştır. Aşağıdaki tabloda BD)P nin )slahı Projesi 
kapsamında y“r“t“len kamulaştırma faaliyetlerini y“r“tmekten sorumlu İstanbul B“y“kşehir 
Belediyesindeki kurumsal yapı tanımlanmaktadır.   

planlarının hazırlanmasına ve uygulama 
s“recine dahil edilmelidirler.  

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 
degildir.   

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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İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü: Bu m“d“rl“k, 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 
sorumludur.  

İSKİ: İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Genel M“d“rl“ğ“, )stanbul 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 taşınmazların kamulaştırılmasına yetkili olup, BDIPnde de 

olduğu gibi ıslah projelerinin hazırlık aşamasında dere g“zergahı ve kesitleri gibi teknik 
araştırmaları yapmaktadır.   

İBB Kamulaştırma Müdürlüğü: )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. 
BDIPnde, bu m“d“rl“k 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.  

İBB Mesken Müdürlüğü: Bu m“d“rl“k, kamu arazileri “zerinde bulunan gecekonduların ve imar 

mevzuatına uygun yapılmayan yapıların tasfiyesi işlemlerini ve gerektiği hallerde 
kamulaştırılmasını kamulaştırılmasını y“r“tmekten sorumludur. Gecekondu Kanunu (no:775, 1966) 

ve İmar Affı Kanunu no: , , . çerçevesinde kendisine verilen görevleri  yerine getirir. 

Buna göre, gecekondu alanlarının tasfiyesi, bu alanların iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin 
alınması ve bu alanlar için kamulaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi başlıca görevleri 
arasındadır.  
 

İBB tarafından Kamulaştırma Kanunu kapsamında y“r“t“len kamulaştırma işlemlerini tanımlayan 
rehberde, belediye içindeki organizasyonel yapı ve iş akışı belirtilmektedir. Buna göre, Altyapı 
M“d“rl“ğ“ yatırımcı m“d“rl“k olarak , kamulaştırma işlemlerinin başlatılması ve y“r“t“lmesi için 
Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ ne ilgili talebini iletir. Kamulaştırılacak alan imar planında belirlenmiş ise, 
Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ kamulaştırma işlemlerini başlatmak için Belediye Enc“meni ne bu talebi 
onaya sunar. Eğer imar plan ve programlarında değilse, Kamulaştırma Kanununa göre, Belediye 
Enc“meni kamu yararı kararını almak için Valilik onayını alır. Ya da proje alanındaki faaliyetin 
önemine ve acil durumuna bağlı olarak Kamulaştırma Kanununun . maddesine dayanarak acele 
kamulaştırma kararının verilmesi için Bakanlar Kurulu onayını ister.  

 yılı  sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı gibi, BD)P kapsamında uygulanacak 
kamulaştırma faaliyetleri ve sel riski olan alanda ıslah işlerini kısa zamanda başlatabilmek amacıyla 
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Kamulaştırma Kanununun . maddesine göre, İstanbul B“y“kşehir Belediyesi Bakanlar Kurulu 
onayıyla söz konusu proje alanı için acele kamulaştırma   kararını almıştır.  

 

 

ŞEK)L 13.Kamulaştırma Kararı Onay S“reci-Acele Kamulaştırma 
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B.4. 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(HES) 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 

 

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, 
- IFC 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 
- Hassas 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 Tazminatı 
 

ana konuları çalışma kapsamında gözön“nde bulundurulmuştur. 
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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, 

- . '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 3. 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, 241 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 protokollar ile projeden etkilenen yoksul kesimler için d“ş“k ve 
uzun sure ödemeli konut tahsis edilmektedir. 

Bu projelerden bazıları; 

‐ Fatih İlçesi Sulukule,  

                                                             

3     Toplu Konut Kanunu, Madde 2.     Toplu Konut İdaresinin kaynakları aşağıdaki amaçlar için kullanılır: 

 a  Değişik bend: / /  - 49  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 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.   

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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C. MEVCUT DURUM VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 

C.1. PROJE ALANI, TANIMI, SÜREÇ VE BÜTÇE 

C.1.1. PROJE ALANI VE YAKIN ÇEVRESİ 

BEYKOZ İLÇESİ 
Beykoz ilçesi, Anadolu yakasının kuzeyinde bulunmaktadır. Alansal olarak İstanbul un en geniş 
ilçelerinden olan Beykoz un neredeyse tamamı, ekolojik olarak çok hassas doğal alanlardan 
oluşmaktadır. Birçok doğal sit alanı bulunması nedeniyle, İstanbul un en çok korunmuş 
bölgelerindendir. İlçe,  mahalle ve  köyden oluşmaktadır. Yaşayanların çoğunluğu diğer 
illerden göç ile gelmiş, n“fusun hızlı artışı ise plansız yapılaşmayı ve doğal alanların tahribatını 
beraberinde getirmiştir. Beykoz un eğimli arazi yapısı nedeniyle, plansız yerleşimler genellikle, 
eğimin daha uygun olduğu dere yataklarında yer seçmiştir. 

 

ŞEK)L 14. Beykoz un İstanbul İçindeki Konumu 

N“fus:  Beykoz un  yılı n“fusu .  kişidir. N“fusun . i kentsel alanda, . u ise 
kırsal alanlarda yaşamaktadır Adrese Dayalı N“fus Sayımı, TUİK . Beykoz, n“fus artış hızı 
bakımından İstanbul ortalamasından daha d“ş“k bir artış hızı göstermektedir.  N“fusun % “ 
İstanbul dışından göç ile gelmiştir ve bu kişilerin % “ Karadeniz kökenlidir  

YILLAR 1980 

Kişi  

ORAN 

(%) 

1985 

Kişi  

ORAN 

(%) 

1990 

Kişi  

ORAN 

(%) 

1997 

Kişi  

ORAN 

(%) 

2000 

Kişi  

ORAN 

(%) 

2009 

Kişi  

ORAN 

(%) 

KENTSEL 94.101 82 118.697 88 142.075 86 161.544 85 172.291 82 220.008 90 

KIRSAL 20.711 18 17.366 12 21.171 14 27.014 15 38.541 18 24.129 10 

TOPLAM 114.812 100 136.063 100 163.246 100 188.558 100 210.832 100 244.137 100 

TABLO 7.Yıllara Göre Beykoz un Kentsel Ve Kırsal N“fus Dağılımı 
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Doğal Alanlar: Beykoz ilçesi yaklaşık .000 ha. b“y“kl“ğ“ndedir ve % sı orman, % i tarım 
arazisi, geri kalanı ise yerleşim alanıdır. Bununla beraber,  adet sit alanı bulunmaktadır. Deniz 

seviyesinden  mt. ye kadar y“kselen eğimli arazisi, Riva, Göksu, K“ç“ksu Dereleri ve bu 

derelerin bağlantı kolları ile parçalanmaktadır. Derelerin oluşturduğu vadiler, İstanbul un önemli 
ekolojik koridorlarıdır. 

Temel Ekonomik Aktivite: İlçedeki iki önemli ekonomik aktivite yakın zamana kadar sanayi ve 
ormancılık olmuştur. lu yıllarda kurulan Tekel İçki Fabrikası , Paşabahçe Cam Fabrikası 

 ve S“merbank Deri ve Kundura Fabrikası  ilçenin temel ekonomik aktivitesinin sanayi 
odaklı gelişimini sağlamıştır. lı yıllarda bu “ç fabrikanın özelleştirilmesi ve kapanması 
nedeniyle sanayi sektör“ndeki istihdam oranı oldukça d“şm“ş, ormancılık faaliyetinin de 
yasaklanmasıyla bu iki sektörde çalışan kişilerin sayısı oldukça azalmıştır. 

     

RESIM3.Tekel, Paşabahçe Cam ve S“merbank Deri Kundura Fabrikaları 

İlçedeki temel ekonomik aktiviteleri hizmet, ticaret, turizm, sanayi ve tarımsal faaliyetler 
oluşturmaktadır. 5zellikle Kavacık ta gelişmekte olan merkez, hizmet ve servis sektörlerinin 
gelişimini hızlandırmaktadır. Yakın çevrede bulunan kapalı site yerleşimlerinde de çeşitli iş 
imkanları ev temizliği, bakıcılık, bekçilik vb.  bulunmaktadır. 

Eğitim Altyapısı: Beykoz ilçesindeki okuryazar oranı % ,  
olup, T“rkiye ortalamasının %  “zerinde, İstanbul 
ortalamasının %  altındadır. 

Yerleşimlerin 5zellikleri: Beykoz Merkez, Yalıköy, Paşabahçe, 
Anadolu (isarı ve Kanlıca gibi tarihi yerleşim alanlarında 
çoğunlukla ayrık nizamlı, -  katlı, ahşap yapılar bulunmaktadır. 
Yasal olmayan bölgelerde ise yapı ve yaşam kalitesi oldukça 
d“ş“kt“r ve altyapı eksiklikleri bulunmaktadır. Beykoz 
genelindeki yapıların yaklaşık % si yerleşime uygun olmayan 
alanlarda gelişmiştir. 

M“lkiyet Durumu:  İlçenin % i devlet ormanları, % 'i ise özel 
şahıslara ait orman alanlarından oluşmaktadır. Şahıs 
m“lkiyetinde olan arazi miktarı % 'dir.  Beykoz, 15.11.1995 

tarihinde İstanbul ))) No lu K“lt“r ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun  sayılı kararı ile 
Doğal Sit İlanı ilan edilmiştir ve bu tarihe kadar geçerli olan t“m planlar y“r“rl“kten kaldırılmıştır. 

 

Eğitim D“zeyi Oran(%)  

İlkokul  57,48  

Ortaokul  12,72  

Lise  13,66  

Üniversite  1,77  

Okur-Yazar  4,83  

Okur-Yazar Olmayan  9,54  

Toplam  100,00  

TABLO 8.Beykoz İlçesi Eğitim D“zeyi 
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PROJEDEN ETKİLENEN YERLEŞİM ALANLARI 

Beykoz Dere )slahı Projesinden etkilenen alanlar, Tokatköy Mahallesi, Akbaba ve Dereseki 
köyleridir. Bu  alan, coğrafi, sosyal ve ekonomik olarak benzer özellikler taşımaktadırlar. 

 

ŞEK)L 15.Proje Etki Alanları  

Yerleşimlerin 5zellikleri: Etki alanlarının tamamı benzer yerleşim özellikleri göstermektedir.  
Tokatköy Mahallesi nin kentsel gelişim hızı, Beykoz Merkez e yakın olması nedeniyle Akbaba ve 
Dereseki köylerinden daha y“ksektir.  Akbaba ve Dereseki köylerinin kentsel karakteri gittikçe 
artmaktadır fakat köy karakterleri halen korunmaktadır.  

Ekonomik Yapı: Etki alanlarının “ç“nde de özellikle gençler arasındaki işsizlik oranı y“ksektir. 
Geçmiş yıllarda fabrikalarda çalışan kişilerin çoğu emekli olmuştur fakat iş olanaklarına erişimin 
azalmasının yarattığı sorunlar devam etmektedir.   

Çevre D“zeni Planı Kararları: Çevre D“zeni Planında alana ilişkin iki temel karar getirilmiştir. 

‐ Tokatköy, Dereseki ve Akbaba köyleri, Çevresel S“rd“r“lebilirlik Açısından Kritik 5neme 
Sahip Alan  olarak tanımlanmıştır. 

‐ Akbaba ve Dereseki köyleri, Kırsal Yerleşim Alanı  ve Doğal ve Kırsal Karakteri Korunacak 
Alan  olarak belirlenmiştir. 

‐ Akbaba köy“, Ekolojik Tarım ve Doğa Turizmi Alanı  olarak tanımlanmıştır. 
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TOKATK5Y MA(ALLESİ 

lu yıllarda fabrikaların açılması ile ilk yerleşimlerin başladığı mahalle,  ve  yılları 
arasında plansız olarak gelişmiştir. Ruhsatsız yapı oranının y“ksek olduğu mahallede, yerleşimler 
genellikle kamu arazileri “zerinde yer almaktadır. Plansız gelişim nedeniyle, yapı ve yaşam kalitesi 
d“ş“k, sosyal ve teknik altyapılar yetersizdir. lı yıllarda fabrikaların kapanması nedeniyle 
işsizlik oranı artmış, sanayi istihdam oranı d“şm“şt“r. Beykoz merkeze  km uzaklıkta olması 
nedeniyle merkezde çalışan kişi oranı y“ksektir ve servis sektör“ gelişmektedir. Aynı zamanda, 
temel altyapı ve donatı ihtiyaçları merkezden karşılanmaktadır. 

 

RESIM 3.Tokatköy de )slah Çalışması Tamamlanmış Alandan Gör“n“m 

N“fus: Muhtarlık verilerine göre yaklaşık .  kişi yaşamaktadır. Mahallede .  bina, .  
hane bulunmaktadır ve ortalama hane halkı b“y“kl“ğ“ t“r. Göç oranı lerden sonra hız 
kazanmıştır. 

Temel Ekonomik Aktivite: Çalışan kişiler çoğunlukla serbest meslek çalışanları, kamu kuruluşu 
çalışanları ve işçilerden oluşmaktadır. Fabrikalarda çalışmakta olan kişilerin çoğu şu anda emekli 
olmuştur. Mahallede yaşayanlar orta gelir grubuna dahildir. 

M“lkiyet: Mahalledeki tapusuz yapı oranı y“ksektir ve yaşayanların çoğu kiracıdır. (isseli tapulu 
araziler yoğunluktadır. 

Donatılar: Mahallede kanalizasyon sisteminin yetersiz olması ve kanalizasyonun dereye verilmesi 
nedeniyle oluşan kirlilik çevre ve insan sağlığı “zerinde tehdit yaratmaktadır. Mahallede  adet 
ilköğretim okulu,  adet park ve  adet sağlık ocağı bulunmaktadır. 

Projeden Etkilenen Yapılar: Islah çalışmasının b“y“k ölç“de tamamlandığı Tokatköy 
Mahallesi nde, konut niteliğindeki  yapının yıkımı tamamlanmıştır. Tokatköy Mahallesi nde 
projeden etkilenen yapılar, mahalledeki toplam yapıların % , sini oluşturmaktadır. 
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AKBABA K5YÜ 

Beykoz merkezine  km uzaklıktaki Akbaba köy“,  ha. b“y“kl“ğ“ndedir. li yıllardan sonra 
fabrikaların etkisiyle gelişmeye başlayan Akbaba köy“ içinde site yerleşimleri bulunmaktadır. 

 

RESIM 4.Akbaba Köy“nden Gör“n“m 

N“fus: Akbaba köy“ne yapılan göçler den itibaren hız kazanmış olup göç edenlerin 
çoğunluğu Karadeniz Bölgesinden gelmiştir. te  hane, de  hane varken, bug“n  
hane bulunmaktadır.  yılı verilerine göre n“fusu .  kişidir Adrese Dayalı N“fus Sayımı, 
TUİK . 

Temel Ekonomik Aktivite: Temel ekonomik aktiviteler tarım ve servis sektörleridir. Servis 
sektör“nde çalışanların oranı % dir ve bu sektör“n“n gelişmiş olmasının nedeni, alanın Beykoz a 
yakın olmasıdır. Yerli halkın çoğunluğu devlete ait fabrikalarda çalışmış ve emekli olmuşlardır,  
tarımla geçinen kesim çok azdır. Köyde yaşayanlar çoğunlukla orta gelir grubuna dahildir.  

M“lkiyet: Yaşayanların çoğunluğu kendi m“lk“nde yaşamaktadır. Köydeki kaçak yapılaşma oranı 
y“ksek değildir ve m“lklerin bir kısmı hisse tapuludur. 

Donatılar: Köyde,  adet ticaret lisesi,  adet kolej,  adet ilköğretim okulu bulunmaktadır. Sağlık 
tesisi bulunmamaktadır, bu amaçla Beykoz merkezde bulunan sağlık kuruluşları kullanılmaktadır. 
Kanalizasyon altyapısı ise yeterli değildir. 

Projeden Etkilenen Yapılar: Köyde, ıslah projesinden etkilenen toplam  yapı bulunmaktadır. Bu 
yapıların hen“z  tanesi yıkılmıştır. Yıkılan yapıların si konut, i ticari işletme niteliğindedir. Yıkımı 
hen“z tamamlanmamış olan  yapının ise “ konut, si kamu yapılarıdır.  

Akbaba köy“nde projeden etkilenen yapılar, köydeki toplam yapıların % ini oluşturmaktadır. 
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DERESEKİ K5YÜ 

Tamamı sit alanı stat“s“ndeki Dereseki köy“,  ha b“y“kl“ğ“ndedir. li yıllarda, özellikle 
Karadeniz Bölgesi nden gelen göçler nedeniyle plansız olarak gelişmiştir. Beykoz dan  km 
uzaklıkta bulunması nedeniyle merkez ile bağlantısı g“çl“ değildir ve kırsal niteliğini halen devam 
ettirmektedir.  

 

RESIM 5.Dereseki Köy“nden Gör“n“m 

N“fus: .  kişilik n“fusa sahip olan Dereseki köy“nde yaklaşık  hane bulunmaktadır ve 
ortalama hane b“y“kl“ğ“ ,  ila  arasındadır. N“fusun b“y“k bir kısmını genç n“fus 
oluşturmaktadır.  

Temel Ekonomik Aktivite: Ekonomik aktivitenin % ini hayvancılık, % ini ormancılık 
oluşturmaktadır. Arazinin engebeli olması nedeniyle tarımsal “retim çok kısıtlıdır. Yaşayanlar 
genellikle alt-orta gelir grubuna dahildir. 

M“lkiyet: Alandaki m“lk sahipliliği oranı % , kiracılık odanı % dur. M“lklerin  % si orman 

stat“s“nden çıkmış B arazisi “zerinde, % u ifrazlı, % si hisseli tapuya sahiptir. Köy“n tamamı 
sit alanı stat“s“nde olması nedeniyle yeni konut gelişimine izin verilmemektedir.  

Donatılar: Plansız gelişim nedeniyle altyapı ve “styapı eksiklikleri bulunmaktadır. Köyde bulunan 

ilkokul ise yapı riski nedeniyle boşaltılmıştır ve kullanımamaktadır. Köyde  adet sağlık merkezi 
bulunmaktadır, kullanım suyu ve kanalizasyon altyapısı yetersizdir. 

Projeden Etkilenen Yapılar: Dereseki köy“nde hen“z ıslah projesi kapsamında yıkım yapılmamıştır. 
Projeden etkilenen yapı adedi t“r. Bu yapıların si konut, i atölye, i ticari işletme 
niteliğindedir. Dereseki köy“nde projeden etkilenen yapılar, köydeki toplam yapıların % , sini 
oluşturmaktadır. 

 



84 

 

C.1.2. PROJE TANIMI 

 yılında yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul genelindeki derelerin ıslah edilmesine hız 
verilmiş, kamulaştırma yasası çerçevesinde BDIP ıslah çalışmaları başlamış, projeden etkilenen 
gerçek ve t“zel kişilerden oluşan m“lk sahipleri ile hak sahipleri için yasal s“reç başlatılmıştır. 

Beykoz ilçesi içinde Beykoz Deresi nin ıslahı iki kısımdan oluşmaktadır.   

. Kısım: Beykoz (Akbaba-Elmalı-  Dere )slahı projesi .  km. uzunluğunda, 

. Kısım: Beykoz (Akbaba-Dereseki) Dere )slahı projesi  ise .  km. uzunluğundadır.  

Dere ıslahı ve arazilerin elde edilmesi ile ilgili yasal s“reç tamamlanmıştır ve uygulama projesi 
devam etmektedir.  

Projeden etkilenen alanlar; Tokatköy Mahallesi, Akbaba köy“ ve Dereseki köy“ d“r. 

Projeden etkilenen toplam  hissedar bulunmaktadır. Projeden  hane yer değiştirme 
nedeniyle,  hanede yer değiştirmeden arazilerinin belirli kısımları kamulaştırıldığı için doğrudan 
etkilenmişlerdir. Toplam  parsel için kısmi kamulaştırma işlemi yapılmıştır. 

 

ŞEK)L 16.Islah Projesi  ve . Kısımları 
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C.1.3. PROJE GEREKÇESİ; 2006 BEYKOZ SEL FELAKETİ 
Tokatköy Mahallesi, Akbaba ve Dereseki köyleri , Kasım tarihli sel felaketinden ciddi şekilde 
etkilenmişlerdir. Sel felaketinde evlerin iç ve dış kısımları, işyerleri su altında kalmış ve içme suyu 
alt yapısı zarar görm“şt“r4. Sel felaketi olayında yaşanan kayıplardan dolayı derelerin riskli 
alanlarının boşaltılması konusunda acil m“dahale gerekmektedir. Dere yataklarında evleri olanlar 
özellikle risk altındadır ve yer değiştirmeleri yaşayanların kendi yaşam g“venlikleri açısından 
zorunlu bir m“dahaledir. Bu nedenle, İstanbul B“y“kşehir Belediyesi yaşanan afet sonrasında acil 
bir kararla İstanbul genelindeki dereler için ıslah kararı getirmiştir.  

Beykoz un coğrafi yapısı çoğunlukla eğimli arazilerden oluşmakta olup, Riva, K“ç“ksu ve Göksu 
Dereleri ve derelerin kolları ile parçalanmaktadır. Eğimli arazi yapısı nedeniyle arazilerin çoğunluğu 
yerleşime uygun değildir. Bu nedenle, yerleşimler, riskli olmasına karşın, eğimin daha uygun 
olduğu dere yataklarında yer seçmiştir. Yapılaşmanın yarattığı kirlilik nedeniyle derelerin tıkanması 
ise yarattığı çevresel problemlerin yanı sıra sel riskini artırmaktadır.  

 

RESIM 6.  Yılı Sel Felaketi, Beykoz 

Beykoz un kırsal kesiminde bulunan Dereseki, Akbaba ve Tokatköy yerleşimleri de  yılı sel 
felaketinden ciddi biçimde etkilenmişlerdir.  Yağışlı havalarda bu köyleri kapsayan havza alanında 
toplanan suların derelerde toplanması, dere “zerindeki yerleşim alanlarında taşkınlar 
oluşturmaktadır. 

Sel afeti, yaşayanların ekonomik olarak birçok sorunla karşılaşmasına neden olmuştur.  
yılında yaşanan afetten sonra ise İstanbul B“y“kşehir Belediyesi tarafından dere ıslah çalışmalarına 
hız kazandırılmış, derelerde genişletme ve derinleştirme çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir. 

İstanbul un eğimli coğrafi yapısı nedeniyle, çok sayıda aktif ve kuru dere bulunmaktadır. Beykoz 
ilçesi de İstanbul Boğazı na yönelmiş konumu ve eğimli arazi yapısı nedeniyle birçok dereye 
sahiptir. Orman arazisi içinde bulunan Dereseki, Mahmut Şevket Paşa, Tokatköy, Akbaba köy“ ve 

                                                             
4 Bkz. www.haberler.com,  Kasım  http://www.haberler.com/beykoz-da-vatandas-sel-sonrasinda-camurla-haberi/),  

http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=13576 

http://www.haberler.com/
http://www.haberler.com/beykoz-da-vatandas-sel-sonrasinda-camurla-haberi/
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Görele köy“ gibi bölgeleri kapsayan havza alanında toplanan sular, bu noktalara kadar uzanan 
Beykoz derelerinin aktif olmasını sağlamaktadır. 

5zellikle yağışlı havalarda, havza alanının arazisinin eğimi sebebiyle, havzaya d“şen yağış, derelere 
çok hızlı katılmakta ve mansap noktalarında bulunan yerleşim yerlerinde taşkınlar 
oluşturmaktadır. 

Mevcut derelerin İstanbul Boğazı na bağlanması ve yerleşimin Boğaz a doğru yoğunlaşması 
nedeniyle, yoğun yağışlarda can ve mal kaybı riski bulunmaktadır. 

Ayrıca, kaçak ve d“zensiz yapılaşmadan kaynaklanan altyapı eksiklikleri nedeniyle mevcut derelere 
birçok noktadan atık su karışmakta, bu durum da hem çevreyi, dem Boğazı, hem de insan sağlığını 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu durumda çevrenin görd“ğ“ zarardan kurtulabilmesi için atık suların yağmur sularından 
ayrıştırılarak atık su toplama kolektör“ne kuşatma kolektör“  aktarılması, buradan da arıtma 
tesisine gönderilmesi gerekmektedir. Yağmur sularının da hesaplamalar neticesinde çıkan 
kesitlere alınarak denize deşarj edilmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla İSKİ nin  yıllık debilere göre yaptığı hesaplar neticesinde çıkan dere kesitleri dikkate 

alınarak ıslahının yapılması gerekmektedir. 

Proje kapsamında rehabilite edilen Tokat Deresinin genişliği ve derinliği İSKİ tarafından,  yıllık 
debilere göre yapılan hesaplar sonucunda belirlenmiştir. )slah edilecek alanların genişlik kesitleri  
ile  mt arasında, derinlikleri ise ,  ve  mt. arasında farklılaşmaktadır.  

 

RESIM 7.  Yılı Sel Felaketi, Beykoz 
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ŞEK)L 17. BD)P  İSKİ Tarafından Belirlenen  G“zergah 

İSKİ GÜZERGA( PLANI  
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ŞEK)L 18. İSKİ Tarafından Belirlenen Tip ve Kesitler 

 

 

İSKİ TARAF)NDAN BELİRLENEN TİP VE KESİTLER 
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C.1.4. PROJENİN YASAL GELİŞİM SÜRECİ 
Beykoz ilçesine bağlı Akbaba, Dereseki ve Tokatköy yerleşmelerinde Kasım  tarihinde 
meydana gelen b“y“k sel felaketinin ardından, İBB tarafından,   Sayılı B“y“kşehir Belediyesi 

Kanunu ve  Sayılı Belediye Kanunlarına dayanarak Dere )slah Kararı alınmıştır.  

Bu karara bağlı olarak,  yılının ilk aylarında İSKİ tarafından, dere ıslahı için gereken ön analiz 
çalışmaları yağış hesapları vb.  yapılarak, dere g“zergahı ve kesitleri belirlenmiştir. Daha sonra 

BDIP, projenin yatırımcı m“d“rl“ğ“ pozisyonundaki İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“ tarafından 
hazırlanmıştır.  

Projenin yaşam riskine bağlı aciliyeti sebebi ile s“recin hızlandırılması gerekmiştir.  Bu nedenle, 

dere ıslahına konu olan şahıs arazilerinin elde edilmesi için plana dayalı olmayan acele 
kamulaştırma  kararı alınmıştır. 

Acele Kamulaştırma Kararı için  aylık s“re içinde;  

1. İstanbul B“y“kşehir Belediye Başkanı imzalı Başkanlık Kamulaştırma 5n Onay Föy“,  
Nisan 2007, (bkz. Ek-1), 

2. İBB Belediye Enc“men Kararı,  (aziran , (bkz. Ek-2) 

3. İstanbul Valilik Onayı,  Temmuz , (bkz. Ek-3) 

4. Bakanlar Kurulu Kararı,  Kasım , (bkz. Ek-4) 

 

 temel idari karar yerel ve merkezi yönetim seviyesinde alınmıştır.  
 

Dere )slah g“zergahı içindeki taşınmazların yapı ve arsa/arazi  elde edilmesi s“recinde  kurum 
tarafından,  farklı yasa devreye sokulmuştur. 

1. 5zel m“lkiyetin kamulaştırma işlemleri,  Sayılı Kamulaştırma Kanunu 
kapsamında İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ tarafından yapılmıştır. 

2. Kamu m“lkiyeti “zerindeki illegal yapıların tasfiyesi işlemleri,  Sayılı Gecekondu 
Kanunu ve  Sayılı İmar Affı Kanunu kapsamında İBB Mesken M“d“rl“ğ“ 
tarafından yapılmıştır. 
 

Kamulaştırma ile ilgili t“m s“reç,  Sayılı Kamulaştırma Kanunu da tanımlandığı gibi yerine 
getirilmiştir. Bu kapsamda  yılı son aylarında; 

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

- Arazi analizleri ve piyasa araştırması yapılarak Kıymet Takdir Raporları hazırlanmış, 
(bkz. Ek-5, 5rnek Rapor) 

- 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 edilmiştir 
(bkz. Ek-,6 5rnek Tebligat). 
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 yılı sonunda ilk uzlaşma gör“şmeleri başlamıştır. Uzlaşma gör“şmeleri sırasında anlaşma 
sağlananlar ile Uzlaşma Tutanağı (bkz. Ek-7, 5rnek Uzlaşma Tutanağı  imzalanmış ve bedelin 
ödenmesi için tapuda gerekli devir işlemleri yapılmıştır. 
 

Uzlaşma sağlanamayanlar için ise  yılı ortalarından 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 (bkz. 

Ek- , Bilirkişi Değerleme 5rneği  s“reci gerçekleşmiştir. Mahkemede belirlenen bedellerin, m“lk 
sahipleri adına açılan banka hesabına yatırılmasının ardından, mahkeme tarafından taşınmaza el 
konulması kararı alınmıştır. M“lk sahibi, bankaya adına bedelin yatırıldığı konusunda 
bilgilendirilerek tapuda gerekli işlemler başlamıştır. Bu aşama kamulaştırma yasal işlemlerinin 
tamamlandığı aşama olarak kabul edilmektedir. M“lk sahiplerinin mahkemede belirlenen bedeli 
de kabul etmemeleri durumunda ikinci kez bedel tespit davası açılabilmektedir. Ancak, taşınmaza 
el konulmasına yasal olarak karar verilmiştir, davalar bedel artırımı konusunda işleyen bir s“reç 
olmaktadır. Proje uygulamasına engel bir durum söz konusu olmamaktadır. 
 

BDIP kapsamında etkilenen m“lkler için t“m yasal kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Bu 

kapsamda yıkımı söz konusu olan yapıların bir kısmının yıkımı tamamlanmıştır. Bir kısmının ise 

kamulaştırma işlemleri tamamlanmış ve bedelleri ödenmiş, ancak yıkım işlemi 
gerçekleştirilmemiştir. 5n“m“zdeki s“reçte inşaat öncesi yıkımları tamamlanacaktır. Ekim da 
dere ıslahı imalat çalışmaları için adımlar atılmıştır. 
 

 

 

ŞEK)L 19. Kurumsal Sorumluluklar Ve İş Yönetimi Şeması 
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TABLO 9.BDIP Proje S“reci 
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C.1.5. PROJE BÜTÇESİ 
 

İstanbul B“y“kşehir Belediyesi -  Yatırım Planına göre İstanbul Geneli Dere )slah 
Çalışması  için Dış Kredi kaynaklı b“tçesi . .  YTL olarak açıklamıştır5. 

 

BD)P de, İBB Kamulaştırma M“d“rl“ğ“ ve Mesken M“d“rl“ğ“ nden alınan verilere göre,  dere 
ıslahından etkilenen varlıklar için ödenen kamulaştırma ve enkaz bedelleri toplamı 5 milyon TL dir. 

 

 KAYIPLAR BÜYÜKLÜK  BEDELLER** 

Arsa   25. 912 m
2
* 4.092.662 TL 

Bi a özel ülkiyet) 19 adet 820.325 TL 

Bi a işgal  3 adet 118.367 TL 

Diğer baraka duvar vb.  - 11.695 TL 

Toplam  

 

5.043.049 TL 

TABLO 10.)slah Projesi Kapsamında 5denen Bedeller 

 

* 5zel m“lkiyet ve köy t“zel kişiliğine ait parsellerin kamulaştırılan kısımlarının toplam 
b“y“kl“ğ“d“r. 

** Mahkemede bilirkişi tarafından belirlenen bedel var ise, mahkeme sonucu çıkan değer esas 
alınmıştır. M“lk sahibi ile İBB arasında, mahkeme s“reci yaşanmadan, uzlaşma ile belirlenen 
bedellerde ise uzlaşma bedelleri esas alınmıştır.  

C.2. PROJE ETKİLERİ KAPSAMI VE KATEGORİLERİ  

C.2.1. PROJE ALANININ 5ZELLİKLERİ  

BDIP, Beykoz un Tokatköy mahallesi, Akbaba ve Dereseki köyleri boyunca uzayan dere hattında 
toplam 3.6 km. uzunluğunda bir kısımda uygulanmaktadır. İki kısımdan oluşan projenin birinci 
kısmı .  km. ve ikinci kısmı .  km. dir.  

Projeden etkilenen yerleşimlerden ikisi köy  olarak tanımlanmasına karşılık, yerleşmeler, temel 
ekonomik faaliyet açısından kırsal bir karakter göstermemektedir. Bu köylerde temel geçim 
kaynağı, tipik bir kırsal yerleşimde gözlemlendiği gibi,  tarım-hayvancılık faaliyeti değildir.  Çalışan 
n“fusun b“y“k kısmı, li yılların ilk yarısında kapatılan fabrikalarda S“merbank Deri Kundura, 

Şişe Cam ve Tekel İçki Fabrikası  istihdam edilmekteydi. 

 

                                                             
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.  
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C.2.2. GAYRİMENKUL MÜLKİYET BİÇİMLERİ VE PROJEDEN 

ETKİLENEN PARSELLER (PEP) 

MÜLKİYET TÜRLERİ 
5zel M“lkiyet: Projeden etkilenen toplam  parselden  tanesi %  özel m“lkiyettedir. Dere 
ıslahı için kamulaştırılması gereken özel m“lkiyetteki toplam alan yaklaşık .  m² dir.  

M“lkiyet t“rleri T“rk Medeni Kanunu nun - . Maddeleri arası Eşya (ukuku-M“lkiyet 
kısmında  tanımlanmıştır. 

Taşınmaz M“lkiyeti , taşınmaz “zerindeki hak sahiplerinin sayısına göre; 

a. Ferdi M“lkiyet Taşınmazın maliki tek ise  

b. Toplu M“lkiyet Taşınmazın sahipleri birden dazla ise  olarak ′ye ayrılır. 

Toplu M“lkiyet yine kendi içerisinde;  

-Paylı M“şterek M“lkiyet ve 

- Elbirliği İştirak  M“lkiyeti olarak ′ye ayrılır. 

Bir şeye birden fazla kişinin hisseli olarak hisseler fiilen böl“nmemiş şekilde  malik olmasına Paylı 
ortak, m“şterek, hisseli, paylı  M“lkiyet adı verilir. 

Birden fazla kişinin, aralarında önceden var olan bir temel ilişki sebebiyle, bir mala birlikte malik 
olmalarına Elbirliği İştirak halinde  M“lkiyeti adı verilir. 

a.  M“nferid ferdi  m“lkiyet / Tek Kişi M“lkiyet: Bir kimsenin, m“lkiyetin konusu, taşınır veya 
taşınmaz malın b“t“n“ “zerinde tek başına tesis ettiği m“lkiyet hakkıdır. Malik, m“lkiyetin 
kendisine sağladığı b“t“n yetkileri yalnız başına kullanabilir. 
 
b.  Toplu M“lkiyet; 

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

 
2- Elbirliği İştirak halinde  m“lkiyet: Kanuni olarak veya bir akit sebebiyle birden çok 
kimse arasında ortaya çıkan ortak m“lkiyet şeklidir. Kanun veya kanunda öngör“len 
sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların m“lkiyeti, 
elbirliği m“lkiyetidir. Mal “zerindeki tasarruflar, ancak, ortakların oybirliği ile m“mk“n 
olabilir.  
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Alandaki özel m“lkiyet ile ilgili temel özellik hisseli m“lkiyet  yapısıdır. Bir çok durumda bir parsel 
bir çok hissedar tarafından paylaşılmaktadır. Projeden etkilenen özel m“lkiyetteki  parselde  
hissedar bulunmaktadır. Bu parsellerden  tanesi tam hisse, yani tek m“lkiyet,  tanesi hisseli 
m“lkiyet yapısındadır. Bir örnekte, bir parseldeki hissedar sayısının  olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca, alandaki analizlerden ortaya çıkan bir sonuca göre, bazı parseller tapuda tek m“lkiyet 
olarak kayıtlı olmasına karşın, veraset intikal işleminin zamanında yapılmaması nedeniyle ile birden 

fazla hisseli olma hali ortaya çıkmaktadır. 

Kamu M“lkiyeti: Projeden etkilenen parseller arasında kamu m“lkiyetinde olan toplam  parsel 
bulunmaktadır. Toplam parsel sayısının % si kamu m“lkiyetindedir.  Bu parsellerin ıslah için 
gerekli olan kısımlarının toplam b“y“kl“ğ“ yaklaşık .  m dir. Bu parsellerden 6 sı hazine,  
tanesi köy t“zel kişiliğine aittir.  

Köy T“zel Kişiliği: Akbaba ve Dereseki köylerine ait toplam  parsel projeden 
etkilenmektedir. Köy T“zel Kişiliğine ait parsellerden dere ıslahı için gereken alan 
b“y“kl“ğ“ toplam .  m² dir. Köy T“zel Kişiliğine ait parsellerin “zerindeki kullanım 
t“rleri, okul vb. kamusal yapılar, mezarlık ve özel kişilere kiralanananan işletmedir. 

Yasa Dışı İllegal  Kullanıcılar: Kamu arazileri “zerinde hazineye ait  2 parsel yasal olmayan 

bir şekilde konut amaçlı kullanılmaktadır.Bu arsalar “zerindeki kişilerin tapu tahsis 
belgeleri  olduğunu iddia etmelerine karşın tapu tahsis belgelerini belediyeden değil, diğer 
özel şahıslardan satın alınmıştır. Tapu tahsis belgesinin satılmasına hukuken izin 
verilmemektedir. Ancak, yine de işgalci konumundaki kişilere enkaz bedeli ödenmiştir.  

Projeden Etkilenen Parseller 

Dere )slah Projesi kapsamında 3.6 km mesafe içerisinde toplam  parsel projeden 

etkilenmektedir. )slah için gereken kamulaştırılması gereken toplam arsa/arazi b“y“kl“ğ“ yaklaşık 
29.000 m² dir. Bu alanın / “, yani .  m² si özel m“lkiyettedir. 

Etkilenen Parsel Sayısı  90 

Etkilenen Parsellerin Toplam Alanı  484.923 m2 

Gereken Alan B“y“kl“ğ“ 28.431 m2 

Gereken Alanın Toplam Parsel Alanı B“y“kl“ğ“ne Oranı  5,86% 
TABLO 11.Projeden Etkilenen Parseller 

Etkilenen parseller, m“lkiyet biçimine göre temelde  gruba ayrılabilir; 

- Kamu m“lkiyetindeki Parseller 

- 5zel M“lkiyetteki Parseller 

 

Kamu m“lkiyetindeki parselleri ise  alt grupta toplanmaktadır.  
Bunlar; 

- Hazine M“lkiyeti 
- Köy T“zel Kişiliği M“lkiyetidir. 
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M“lkiyet T“r“ 
Parsel 
Sayısı 

Toplam Alan 
(m²  

)slah )çin Toplam Gereken 
Alan (m²  

Oran Gereken Alanın Toplam 
Alana Oranı  

Kamu M“lkiyeti      

Hazine  6 17.921 2.519 %14,06 

Köy T“zel Kişiliği  18 38.185 6.171 %16,16 

Kamu M“lkiyeti 
Toplam  24 56.106  8.690 %15,49 

5zel M“lkiyet 66 428.817 19.741 %4,60 

Toplam  90 484.923 28.431 5,86% 

TABLO 12.Projeden Etkilenen Parsellerin M“lkiyet T“rleri 

Dere ıslahından etkilenen parsellerin, ıslah için gereken alanlarının toplam alanlarına oranı, t“m 
3.6. km. için, yaklaşık  % dır. Bu oran özel m“lkiyetteki parseller için % . e d“şmekte, kamu 
parsellerinde % e y“kselmektedir.  Bu istatistik göstermektedir ki; ıslah için kamulaştırılması 
gereken alanların toplam parsel alanına oranı, özellikle özel m“lklerde d“ş“k tutulmuştur. 
Böylece, m“lk sahiplerinin parselin geri kalanı konut veya diğer amaçlar için kullanabilmesi 
sağlanmak amaçlanmış ve projeden ciddi olarak etkilenmesi engellenmeye çalışılmıştır.  

M“lkiyet T“r“ 

Projeden Etkilenen  Alanın Toplam Parsel Alanına Göre Dağılımı %  

% Altı 25%- % Arası 50%- % Arası 75%- % Arası % e Eşit Toplam 

Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı 

Kamu M“lkiyeti            

Hazine 5 83% 1 17% 0 0% 0 0% 0 0% 6 

Köy T“zel Kişiliği 14 78% 1 6% 0 0% 2 11% 1 6% 18 

Kamu Toplam 19 79% 2 8% 0 0% 2 8% 1 4% 24 

5zel M“lkiyet 53 80% 6 9% 6 9% 1 2% 0 0% 66 

Genel Toplam 72 80% 8 9% 6 7% 3 3% 1 1% 90 

TABLO 13.Projeden Etkilenen  Alanın Toplam Parsel Alanına Göre Dağılımı 

5zel m“lkiyette bulunan parsellerden, kamulaştırılan kısmın toplam parsele oranı % in altında 
olanların oranı % dir. Parsellerin b“y“k çoğunluğunda kamulaştırılan kısmın toplam parsele 
oranının d“ş“k olması, kamulaştırmaya bağlı her t“rl“ kayıpları minimuma indirmektedir. Bu 

sonuç, parsel sahiplerinin mağduriyetini önlemek konusunda İBB nin yaklaşımının bir 
göstergesidir.  

C.2.3. PROJEDEN ETKİLENEN VARLIKLAR (PEV) 

Dere ıslahına bağlı kayıplar;  arazinin kısmen kaybı, konut, kamusal ve özel kullanımdaki yapılarının 
açık alanları okul, fabrika, benzin istasyonu , gelir getirici m“lklerin kaybı işletme, tarımsal 
kullanım, atölye , arazi “zerindeki m“ştemilatlar duvar, kuyu, köpr“, Baraka  ve ağaç kaybı olarak 
sınıflandırılabilir. Projeden etkilenen varlıklar gelir kaybına sebebiyet vermemektedir. Ç“nk“, 
kamulaştırılan araziler ve “zerindeki yapılar temel olarak gelir getirici amaçlar için 
kullanılmamaktadır. Kayıpların çok b“y“k bir kısmı arazinin kısmen kaybı kategorisi içerisinde yer 
alan boş araziler veya evin bahçesinin parçasıdır. 
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KAY)P TÜRÜ Fonksiyon Sayı Etkilenen Parsel 

YAPI 

Konut 16 7 

İşletme 2 2 

Kamusal lojman ve İETT yapısı  2 1 

Atölye 2 2 

MÜŞTEMİLAT 
Baraka 7 7 

Duvar/Köpr“Kuyu/Çeşme/Köpr“ 8 5 

ARAZİ 

Ekilen Arazi 2 2 

Kamusal veye 5zel Kullanımların Açık Alanı 6 6 

Mezarlık 1 1 

Kısmi Arazi Kaybı (Evin Bahçesi veya Boş) 69 69 

T“m parselin kaybı kamu m“lkiyetinde  1 1 

DOĞAL VARL)KLAR Ağaçlar 344 15 

Tablo.13. Kayıp T“rleri 

Yapı Kaybı: Projeden etkilenen parseller “zerinde toplam  yapının yıkımı söz konusudur. Bu 
yapıların kullanımları ağırlıklı olarak konuttur . Bunun yanısıra işletme , atölye , depo , 
lojman  ve İETT otob“s transfer noktası ofisi  etkilenen yapılar arasında yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

RESIM 8.Projeden Etkilenen Yapılar 

Bu yapılardan 12 si yıkılmış olup, kalan  12 si uygulama programına göre yıkılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

RESIM 9.Yıkılan Yapılar 
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YIKIM DURUMU MÜLKİYET DURUMU 
YAPI 

SAYISI 
KAT YÜKSEKLİKLERİ BAĞ)MSIZ 

BİRİM SAY)S) 

Yıkım işlemi 
tamamlanmış olanlar 

5ZEL MÜLKİYET 9 
 katlı  yapı,  katlı  yapı ve  

katlı  yapı 13 

KAMU MÜLKİYETİ-İŞGAL 3 Tamamı  katlı 3 

Yıkım işlemi hen“z 
tamamlanmamış 
olanlar 

5ZEL MÜLKİYET 5 
 katlı  yapı,  katlı  yapı ,  

katlı  yapı 12 

KAMU MÜLKİYETİ-İŞGAL 1  katlı 2 

K5Y TÜZEL KİŞİLİĞİ-KİRA 3  katlı  yapı,  katlı  yapı 6 

İETT 1  katlı 1 

TOPLAM   22  37 

Tablo 14. Projeden Etkilenen Varlıklar 

Yıkılan yapıların i konut 1 i ise  işletmedir. (en“z yıkılmamış    işletme,   atölye,   depo,   orman 
işletmesi lojmanları,   İETT yapısı ve  5 konut bulunmaktadır. Yıkılan yapıların % sı tek katlı, % “ 
iki katlı, % u “ç katlı yapılardır. Yapıların zemin riskinin yanı sıra yapı kalitesi riski de 

bulunmaktadır. Alanda, bir sene önce  katlı bir yapı kendiliğinden yıkılmıştır. Bu durum riskin 
boyutu hakkında önemli ipuçları vermektedir.   

M“ştemilat: Konut, işletme vb. yapıların yanısıra, baraka, ahır vb. 7 tane m“ştemilat projeden 

etkilenmektedir. Bunlardan bir tanesi kamu arazisi “zerinde hayvancılık faaliyeti yapan bir kişi 
tarafından ahır olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, toplam  adet duvar, kuyu vb. basit m“ştemilat da 
kaydedilmiştir. 

Arazi Kaybı:  Alanın tamamında, toplam  parsel içerisinde yalnızca  parselde gelir getirici amaçlı 
tarımsal ekim yapıldığı belirtilmişir. Bunun yanısıra  parsel, bazı kamusal ve özel kullanım 
yapılarının betonla kaplı açık alanlarının kısmi kaybı olarak etkilenmektedir. Bunlar,  okulun,  
benzin istasyonunun,  fabrikanın,  jandarmanın,  çay-bahçesinin açık alanlarıdır. Arazi kaybı 
içerisindeki bir diğer kullanım mezarlıktır. Köy T“zel Kişiliği ne ait arsada bulunan mezarlık alanının 
dere yatağı kısmındaki kullanılmayan kısmı ıslah amaçlı alınmaktadır. 

Kayıpların oldukça b“y“k bir kısmı arazinin kısmi kaybı olarak kaydedilmektedir. Bu arazilerin 

b“y“k bir çoğunluğu “zerinde baraka ve ağaç dışında herhangi bir şey bulunmamaktadır.    
Projeden etkilenen toplam  parselden  tanesi, yani % si bu kategoriye girmektedir.  

Ağaç Kaybı: Toplam yaklaşık  meyve ağacı projeden etkilenmektedir.  
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RESIM 10.Ağaç ve Ekili Alan Kaybı 

Projeden Etkilenen Kamusal Yapılar: Kamusal yapılardan  yalnızca iki okulun açık alanları geçici 

olarak etkilenmektedir. Bu alanlarda ıslah çalışması kapalı kesit uygulaması ile yapıldığı için  
okullların açık alanları yalnızca geri kazanılmış olmayacak aynı zamanda bug“nk“ne oranla daha 
fazla genişleyecektir.   

 

RESIM 11.Projeden Etkilenen Kamu Yapıları 

Projden etkilenen bir diğer kamusal yapı, İETT otob“s işletmelerine ait  katlı basit bir yapıdır. 
Yıkıma tabi olan bu yapı da ıslahtan sonra tekrar uygun bir yerde inşa edilecektir.  

Ayrıca,  katlı Orman İşletmesine ait, orman işletmesi çalışanlarının ikamet ettiği bir lojman 
yıkılacaktır.  

Son olarak, köy t“zel kişiliğine ait arsada yer alan bir mezarlık da projeden olumsuz 

etkilenmemektedir. Ç“nk“, ıslah için gereken kısım mezarlık olarak kullanılmamaktadır.   

Geçici Kullanımlar: Dere )slah Çalışmaları kapsamında iş makinaları ve teçhizatlarının park edilmesi 
için ihtiyaç duyulan geçici alan, bir benzin istasyonunun ve bir fabrikanın açık alanında, sahiplerinin 
gön“ll“ izinleri ile sağlanmaktadır. 

 

 



100 

 

 
 

No. 
Parsel 

No 
Köy Adı M“lkiyet 

Hissedar 
Sayısı 

Parsel Toplam 
Alanı m²) 

Gereken Alan 
(m²) 

Gereken 
Alanın 

Toplam Parsel 
Alanına Oranı 

Parseldeki Etkilenen Varlıklar 

1 441/2 Tokatköy 5zel M“lkiyet 1 182.705 1.250 0,68% arsa 

2 240 Tokatköy 5zel M“lkiyet 36 8.440 651 7,71% 
arsa, 1-katlı  bina, -katlı  bina meyve 

ağacı  

3 343 Tokatköy Kamu (Hazine) - 2790 982 35,21% arsa 

4 345 Tokatköy Kamu (Hazine) - 445 106 23,87% arsa 

5 221 Tokatköy Kamu (Hazine) - 8980 1151 12,82% arsa, 1-katlı  bina 

6 223 Tokatköy 5zel M“lkiyet 3 8.400 928 11,05% arsa, baraka, ağaç  

7 224 Tokatköy 5zel M“lkiyet 5 13.920 2.123 15,25% arsa, köpr“, baraka, ağaç  

8 364 Tokatköy Kamu (Hazine) - 4620 113 2,45% arsa 

9 3 Akbaba 5zel M“lkiyet 1 4.560 1.538 33,74% arsa 

10 108/2 Akbaba 5zel M“lkiyet 2 416 306 73,59% 
arsa, 3-katlı  bina,  katlı  bina, duvar, 

çeşme 

11 108/3 Akbaba Kamu (Hazine) - 674 147 21,73% arsa,  katlı bina, baraka 

12 108/4 Akbaba Kamu (Hazine) - 412 19 4,73% arsa,  katlı bina 

13 110/1 Akbaba 5zel M“lkiyet 4 1.179 453 38,46% arsa 

14 110/2 Akbaba 5zel M“lkiyet 4 1.104 297 26,94% 
arsa, 3-katlı bina, duvar, depo, meyve 

ağacı  

15 113/1 Akbaba 5zel M“lkiyet 3 697 85 12,26% arsa, ağaç  

16 112/1 Akbaba 5zel M“lkiyet 1 706 451 63,80% ekili arsa, ağaç  

17 116/1 Akbaba 5zel M“lkiyet 1 480 392 81,59% arsa, 3-katlı bina, ağaç  

18 116/13 Akbaba 5zel M“lkiyet 1 784 453 57,78% arsa 

19 116/12 Akbaba 5zel M“lkiyet bilinmiyor 1.187 454 38,28% arsa 

20 117/1 Akbaba 5zel M“lkiyet bilinmiyor 4.243 425 10,02% arsa 

21 116/7 Akbaba 5zel M“lkiyet bilinmiyor 5.740 853 14,86% arsa 

PROJEDEN ETKİLENEN PARSELLER, MÜLKİYET VE VARLIKLAR 
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22 116/8 Akbaba 5zel M“lkiyet 1 2.806 161 5,75% 
arsa, beton kaplama fabrika açık alanı, 

blokaj 

23 116/9 Akbaba 5zel M“lkiyet 1 3.557 23 0,64% 
arsa, beton kaplama (benzin istasyonu  

açık alanı, blokaj 

24 56 Akbaba Kamu Köy T“zel Kişiliği  - 7260 1984 27,33% okul açık alanı 

25 57 Akbaba Kamu Köy T“zel Kişiliği  - 4321 256 5,93% arsa 

26 63 Akbaba Kamu Köy T“zel Kişiliği  - 2772 184 6,62% arsa 

27 64 Akbaba Kamu Köy T“zel Kişiliği  - 361 361 100,00% okul açık alanı 

28 68 Akbaba Kamu Köy T“zel Kişiliği  - 3260 654 20,05% çay bahçesi park alanı 

29 72 Akbaba Kamu Köy T“zel Kişiliği  - 2140 384 17,94% ahşap restoran 

30 74 Akbaba Kamu Köy T“zel Kişiliği  - 802 64 7,92% arsa 

31 73 Akbaba Kamu Köy T“zel Kişiliği  - 340 81 23,71% arsa 

32 70 Akbaba Kamu Köy T“zel Kişiliği  - 599 39 6,44% Jandarmanın açık alanı 

33 76 Akbaba Kamu Köy T“zel Kişiliği  - 316 2 0,62% arsa 

34 329 Akbaba 5zel M“lkiyet 2 4.160 762 18,31% arsa, meyve ağacı , köpr“, duvar 

35 79 Akbaba 5zel M“lkiyet 1 234 2 0,87% arsa 

36 80 Akbaba 5zel M“lkiyet 1 435 20 4,60% arsa  
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37 81 Akbaba Kamu Köy T“zel Kişiliği  - 3080 690 22,39% 
arsa, 1-katlı bina İETT , -katlı bina 

(Lojman) 

38 330 Akbaba 5zel M“lkiyet 4 4.660 584 12,53% arsa, duvar, ahşap baraka, ağaç  

39 331 Akbaba 5zel M“lkiyet 2 4.660 686 14,72% arsa 

40 332 Akbaba 5zel M“lkiyet 2 4.520 346 7,66% arsa 

41 333 Akbaba 5zel M“lkiyet 1 3.840 17 0,44% arsa 

42 349 Akbaba 5zel M“lkiyet 1 59.398 160 0,27% arsa 

43 2 Akbaba Kamu Köy T“zel Kişiliği   - 5330 422 7,91% arsa mezarlık boş alanı  

44 3 Dereseki Kamu Köy T“zel Kişiliği   - 3260 741 22,71% arsa 

45 4 Dereseki Kamu Köy T“zel Kişiliği  - 3920 126 3,22% arsa 

46 403 Dereseki 5zel M“lkiyet bilinmiyor 2.832 84 2,97% arsa 

47 404 Dereseki 5zel M“lkiyet bilinmiyor 57.127 93 0,16% arsa 

48 66 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 4.930 1.197 24,27% ekili  arsa 

49 51 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 1.850 39 2,11% arsa, baraka, ağaç  

50 73 Dereseki 5zel M“lkiyet 12 2.180 720 33,02% arsa, ağaç  

51 52 Dereseki 5zel M“lkiyet 2 435 44 10,09% arsa 

52 168 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 385 49 12,74% arsa 

53 169 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 389 43 11,07% arsa 

54 170 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 404 15 3,69% arsa 

55 57 Dereseki 5zel M“lkiyet 3 483 1 0,19% arsa 

56 58 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 580 7 1,13% arsa 

57 59 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 411 37 9,04% arsa, ağaç  

58 60 Dereseki 5zel M“lkiyet 2 1.575 137 8,67% arsa, baraka 

59 76 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 1.165 334 28,69% arsa, ağaç  
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60 62 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 820 105 12,82% arsa 

61 64 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 509 20 3,96% arsa 

62 65 Dereseki 5zel M“lkiyet 2 710 4 0,60% arsa 

63 80 Dereseki Kamu Köy T“zel Kişiliği   - 83 79 95,08% 1-katlı bina atölye  

64 81 Dereseki 5zel M“lkiyet 2 602 61 10,11% arsa 

65 82 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 501 42 8,43% arsa 

66 84 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 392 30 7,54% arsa 

67 85 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 222 11 5,08% arsa 

68 86 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 245 10 4,21% arsa 

69 87 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 281 15 5,35% arsa, ağaç , duvar, kuyu 

70 90 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 1.075 79 7,38% arsa 

71 97 Dereseki 5zel M“lkiyet 8 2.970 641 21,57% arsa 

72 96 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 570 30 5,28% arsa 

73 91 Dereseki 5zel M“lkiyet 3 960 160 16,67% arsa 

74 92 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 1.160 13 1,09% arsa 

75 94 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 84 44 51,82% arsa 

76 95 Dereseki Kamu Köy T“zel Kişiliği   - 156 4 2,71% arsa 

77 122 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 236 11 4,49% arsa 

78 123 Dereseki 5zel M“lkiyet 2 637 9 1,39% arsa 

79 226 Dereseki Kamu Köy T“zel Kişiliği   - 101 98 97,31% arsa 

80 131 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 247 42 17,11% arsa 

81 132 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 759 88 11,54% arsa 

82 133 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 228 140 61,28% arsa, 2-katlı  bina, duvar, baraka 

83 164 Dereseki 5zel M“lkiyet 3 960 131 13,66% arsa 

84 167 Dereseki 5zel M“lkiyet 2 452 87 19,21% arsa 
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TABLO 15.Projeden Etkilenen Parseller, M“lkiyet Ve Etkilenen Varlıklar 

 

 

 

 

85 165 Dereseki Kamu Köy T“zel Kişiliği   - 85 5 5,34% arsa 

86 171 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 600 141 23,51% arsa 

87 174 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 6.600 274 4,16% arsa 

88 175 Dereseki 5zel M“lkiyet 13 1.070 700 65,44% arsa 

89 176 Dereseki 5zel M“lkiyet 12 4.200 80 1,91% arsa 

90 184 Dereseki 5zel M“lkiyet 1 4.150 551 13,28% arsa 
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C.2.4. PROJEDEN ETKİLENEN İNSANLAR PEİ  

Projeden etkilenen kullanıcı tipolojileri yer değiştirmeye bağlı olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Birinci Grup; Yer Değiştirmek Zorunda Kalanlar 

İkinci Grup; Yer Değiştirmek Zorunda Kalmayanlar 

Birinci grup, evlerinin yıkılmasına bağlı olarak yer değiştirmek zorunda kalanlardır.  Bu grup ağırlıklı 
olarak kendi özel m“lkiyetinde veya yakınlarının babasının, annesinin  evinde kira ödemeden 
yaşayanlardır.  İkinci grup ise, evleri veya diğer yapıları projeden etkilenmeyen ve dolayısıyla yer 

değiştirmek zorunda kalmayanlardır. Bu grup ise ağırlıklı olarak evinin bulunduğu arsanın bahçesi 
veya  boş arsası kısmen kamulaştırılan m“lk sahiplerinden oluşmaktadır. 

Tablo 16, projeden etkilenen insanları PEİ , yukarıda belirtilen kategori çerçevesi içinde 
sınıflandırmaktadır. Tabloda yer değiştirmek zorunda kalanlar  kategorisi altında iki alt grup 
sınıflandırılmıştır. Birinci alt grup, yapısı yıkılmış , ikinci alt grup ise yapısı hen“z yıkılmamış  
olanlardır.   Bu yapıların dışında proje kapsamında yeni bir yıkım söz konusu değildir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESIM 12.Projeden Etkilenen İnsanlar 

 

Dere ıslahından etkilenen toplam  parselde  hissedar bulunmaktadır. Ancak bu 
hissedarlardan yalnıza i alanda yaşamaktadır. Diğer 19 kişi alanda yaşamayan hissedarlar ve 
yatırım amaçlı arsa sahibi kişilerden oluşmaktadır. Alanda yaşayan  hissedarın hanelerinin 
yanısıra, yakınlarından oluşan  hane daha projeden etkilenmektedir. Dolayısıyla alanda projeden 

etkilenen hane sayısı dur. 
 

Projeden  hane yer değiştirme nedeniyle,  hanede yer değiştirmeden arazilerinin belirli 
kısımları kamulaştırıldığı için doğrudan etkilenmişlerdir. Toplam  parsel için tamamen ve kısmi 
kamulaştırma işlemi yapılmıştır. 
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TABLO 16.Projeden Etkilenen İnsanların Tipolojileri 

 

                                                             
6 Evinin olduğu arsasısının bahçesi kısmen kamulaştırılan  haneden yalnızca  tanesi ile gör“ş“lm“şt“r. Bu hanelerde yaşayan kişi sayısı, ortalama hane b“y“kl“ğ“ esas alınarak tahmini hesaplanmıştır.  

PROJEDEN ETKİLENEN İNSANLAR)N TİPOLOJİLERİ HANE SAYISI KİŞİ SAY)S) 

1- YER DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALAN İNSANLAR 23 101 

 

1.1. YAP)S)N)N Y)K)M) GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLANLAR  12 61 

 1.1.1. KENDİ EVİNDE OTURANLAR 7 36 

 1.1.2. KİRA 5DEMEDEN YAK)N)N)N EVİNDE OTURANLAR 2 8 

 1.1.3. KENDİ İŞLETMESİ OLANLAR 1  çalışan  

 1.1.4. KİRADA EVİ/İŞLETMESİ OLAN  2 - 

 1.1.5. KAMU ARAZİSİ ÜZERİNDE KONUTU OLANLAR 3 17 

1.2. YAP)S)N)N Y)K)M) (ENÜZ GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ OLANLAR 11 40 

 1.2.1. KENDİ EVİNDE OTURANLAR 3 8 

 1.2.2. KİRA 5DEMEDEN YAK)N)N)N EVİNDE OTURANLAR 7 27 

 1.2.3. KİRAC) KONUMUNDA İŞLETMESİ/AT5LYESİ OLANLAR  2  çalışan  

 1.2.4.  KAMU ARAZİSİ ÜZERİNDE KONUTU OLANLAR 1 3 

 1.2.5. DEVLET LOJMANINDA OTURANLAR 4 - 

2- YER DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALMAYAN İNSANLAR ALANDA YAŞAYAN  46 187 

   

2.2. TAR)MSAL ÜRETİM YAPT)Ğ) ARSAS) K)SMEN KAMULAŞT)R)LANLAR 4 16 

2.3. EVİNİN OLDUĞU ARSADA BA(ÇESİNDEN KAMULAŞT)R)LANLAR 40 1606 

2.4. KİRAYA VERDİĞİ ARSAS) K)SMEN KAMULAŞT)R)LAN 1 2 

2.5.  KAMU ARAZİSİ ÜZERİNDE (AYVANC)L)K FAALİYETİ YAPANLAR 1 9 

3. PROJE ALAN)NDA YAŞAMAYAN (İSSEDAR SAY)S) 119 



107 

 

C.2.5. PROJEDEN ETKİLENEN İNSANLAR)N PEİ  SOSYAL VE 

EKONOMİK PROFİLİ  

 

Projeden Etkilenen İnsanların PEİ  özellikle yoksul insanların sosyal ve ekonomik profilini D“nya 
Bankası yeniden yerleşim ilkeleri çerçevesinde ortaya koymak ve bu kesimin zararlarını 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.  
 

Projenin aciliyet gerektirmesi ve PEİ lerin sayısının minimize edilmesi nedeniyle, sosyal ve 

ekonomik profil araştırması kamulaştırma s“recinin bitiminde ve uygulamanın sonunda yapılmıştır. 
 

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 (Bkz. EK. 9, Anket Formu). 

 

Anket araştırması aşağıdaki sorulara yanıt aramıştır; 

 

- Projeden Etkilenen Kişi Sayısı 
- Yer Değiştirmek Zorunda Kalan Kişi Sayısı 
- 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 Kapasite Geliştirme Programlarına Olan Olası İhtiyacı Ortaya 

Koymak  İçin  

- 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 Projede (akkında Bilgilendirilme Ve Uzlaşma S“reci 
- PEİ lerin Yaşam Kalitesi D“zeyi  
- Yer Değiştirmenin )nsanların Yaşamları Üzerine Etkileri  
- Kamulaştırma Bedellerinin Nasıl Kullanıldığı 
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Aşağıdaki bilgiler anket yapılan  hanenin sosyal ve ekonomik yapısını yansıtmaktadır.  
 

N“fus Ve (ane Halkı B“y“kl“ğ“:  Anket yapılan toplam  hanedeki kişi sayısı tir. Ortalama 

hane b“y“kl“ğ“ ,  kişi olarak ortaya çıkmıştır. 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 un kırsal 
yerleşmelerine yaklaşık olarak eşittir. Ancak, proje alanının kente yakınlığı göz ön“ne alındığında, 
hane halkı b“y“kl“ğ“n“n ortalamanın “zerinde olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Potansiyel Olarak Hassas Gruplar: Yeniden Yerleşim Planı çerçevesinde potansiyel olarak hassas 
dört grup yer almaktadır. Bunlar; kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerdir. Bu grupların 
yaşamlarını devam ettirmek için başkalarına olan bağlılık oranları  diğer gruplardan daha y“ksektir. 
Bu nedenle, başarılı bir proje amaçlanıyorsa, potansiyel olarak hassas grupların sayısı ve özel 
ihtiyaçları iyi belirlenmelidir. Bu gruplardan yaşlılar için sağlık hizmetlerine erişim  konusu, 

çocuklar için okul ve eğitime erişim  konusu önem kazanmaktadır. Kadınlar için ise, özellikle 
kadının T“rkiye deki genel konumu göz ön“ne alındığında, kapasite geliştirme ve eğitim konuları 
(okur-yazarlık oranının artırılması  öne çıkmaktadır. Ayrıca, projelerde katılım s“reçleri 
tasarlanırken kadınların kamusal alandaki temsiliyetinin d“ş“kl“ğ“ gözön“ne alınmalı, 
gör“şmelerde kadınlara ulaşmak için gerekli mekanizmalar kurgulanmalıdır. 

a. Kadın-Çocuk ve Yaşlılar: Toplam  n“fus içerisinde  yaş “zeri kadınların oranı % , 18 

yaşın altındaki çocukların oranı % ,  yaş “zerindeki yaşlıların ise oranı % dir yaşlı kadın 
ve erkeklerin sayısı birbirine eşittir . 

b. Engelliler: Projeden etkilenen insanlar arasında gözleri kısmen görmeyen  kişi 
bulunmaktadır. 

c. 5zel Durum:  yılında, dere g“zergahında yer alan ancak kamulaştırma sınırı dışında 
bulunan bir bina kendiliğinden çökm“şt“r.  Yaşlı bir kadın ve  engelli çocuktan oluşan  
aile, Beykoz Belediyesi ve komşularının yardımları ile yaşamlarını s“rd“rmektedir. Kiralık 
evde yaşamlarını s“rd“ren aile, evin m“lk sahibinin anlayışı sayesinde kira ödememektedir. 
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Eğitim D“zeyi: PEİ lerin eğitim d“zeyini ortaya koymak, özellikle gelir iyileştirme önlemleri 
alınması açısından önemlidir. Genel gör“şme sırasında PEİ lerden birinin aşağıdaki sözleri gerek 
alandaki eğitim d“zeyi gerekse eğitimin kendileri için önemini göstermektedir.  

Temel istihdam alanımız olan ormancılık faliyetinin durdurulması ve  b“y“k kamu fabrikasının 
özelleştirilmesi sonucunda kapanması ile toplam . in “zerinde kişi işten çıkarılmıştır. Kapatılan 
fabrikaların yerine oteller, işyerleri yapılırsa, buralarda çalışabilmek için yabancı dil bilgisi ve iyi eğitim 
d“zeyi aranacaktır fakat çoğumuzn  bu niteliklere sahip değiliz ve bu alanda çalışma şansımız 
bulunmuyor .   

Anket araştırmaları sonucu, projeden etkilenen n“fusun eğitim d“zeyinin genel olarak d“ş“k 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Yetişkin n“fus içinde okur-yazar olmayanların oranı % dur. Bu oranın, 
ulusal ortalama % .  ve İstanbul ortalaması % .  ile karşılaştırıldığında y“ksek bir oran olduğu 
gör“lmektedir. 7  İlkokul mezunu ve okur yazar olmayanların toplam oranı %  olup, oldukça 
y“ksek bir orandır. İşsizliğin arkasındaki bir diğer sebep eğitim d“zeyinin d“ş“kl“ğ“d“r. Bunun 

yanı sıra “niversite mezunlarının oranı %  seviyesinde kalmaktadır. Üniversite mezunları yeni 
nesillerden oluşmaktadır.  

Eğitim D“zeyi Sayı kişi  Oran 

Okur-Yazar Olmayan 10 9% 

İlkokul Mezunu 68 61% 

Lise Mezunu 23 21% 

Üniversite Mezunu 10 9% 

TOPLAM  111 100% 
TABLO 17.Projeden Etkilenen İnsanların Eğitim D“zeyleri 

Çocukların Eğitim Durumu: Dere )slah Projesi yetişkinlerin olduğu kadar çocukların yaşamlarını da 
etkilemektedir. Yer değiştirme veya gelir seviyesinde d“şme, çocukların okul yaşamlarını olumsuz 

etkileyebilmektedir. 5zellikle, ilkokul d“zeyindeki çocuklar için, yer değiştirmenin söz konusu 
olduğu durumlarda, okul değişikliği önceden programlanmalı ve gerekli yardımlar yapılmalıdır.  

Proje alanında yıkım dolayısı ile yer değiştirmesi söz konusu olan  çocuk tespit edilmiştir. 
Bunlardan unun evinin yıkılmış ve yer değiştirmişlerdir. Yer değiştirenler arasında yalnızca  
öğrencinin okula mesafesi  km  artmıştır.  (en“z yapısı yıkılmamış hanelerde ilkokul d“zeyinde  
çocuk bulunmaktadır. 5zellikle “niversite d“zeyinde okuyan ve başka kentte yaşayan çocukların 
eğitim masrafı aile b“tçesi için önemlidir. Anket gör“şmesi yapılan hanelerden birisi, 
kamulaştırmadan sonra yaşadığı geçim sıkıntısı sebebi ile “niversitede okuyan çocuklarına para 
göndermekte sıkıntı yaşadıklarını, bir hane ise  çocuğunun eğitimini yarım bırakmak zorunda 
kaldığını belirtmiştir. 8 Anket gör“şmesi yapılan ve yer değiştirmek durumunda kalan hanelerde 
toplam  “niversite öğrencisi kaydedilmiştir. Bu öğrencilerden “n“n yer değiştirme s“reci 
gerçekleşmiş, sininki hen“z gerçekleşmemiştir.  

                                                             
7 TÜİK,  

8 Bu hane kamu arazisi “zerinde işgalci konumunda olduğundan kendisine yalnızca enkaz bedeli ödenmiştir.  
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Projeden etkilenen  çocuk bulunmaktadır. Bunlardan  u ilkokul, 6 sı lise, 9 u “niversite, 4 “ ise 
açık öğretim öğrencileridir.  Okuyan öğrencilerin toplam sayısı dir. Okul öncesi yedi yaş altı  , 
askerlik görevini yerine getirmekte olan  genç bulunmaktadır. 

Çocukların % ı ilkokul eğitimlerine devam etmektedir. Proje alanında Akbaba İlköğretim Okulu 
bulunmaktadır. Dereseki köy“nde bulunan ilkokul depremde yapı riski sebebi ile daha önce 
yıkıldığından Dereseki köy“ndeki öğrenciler taşımalı sistem ile Akbaba İlköğretim Okulu na 
gitmektedirler. Üniversiteye devam eden öğrenci oranının y“ksek olması % , ailelerin 
çocuklarını okutmak ve daha iyi bir gelecek sunmak yön“ndeki isteklerinin bir göstergesidir. 

Çocuklar 
Sayı 
kişi  

Oran 

 Yaş Altı 7 14% 

Askerde 4 8% 

İlkokulda Okuyan 19 39% 

Lisede Okuyan 6 12% 

Üniversitede Okuyan 9 18% 

Açık 5ğretimde Okuyan 4 8% 

TOPLAM 49 100% 
TABLO 18.Projeden Etkilenen Çocukların Eğitim Durumu 

Doğum Yeri: Projeden etkilenenler ağırlıklı olarak %   Karadeniz Bölgesinden göç etmişlerdir. 
Ayrıca, Beykoz doğumlu olanların oranı da % dir.  Göç edenlerin oranının y“ksek olmasına karşın, 
ikamet s“relerinin ağırlıklı olarak  yıl “zerinde olması aidiyet duygusunu ortaya çıkarmaktadır.  

Memleket Sayı Oran 

Karadeniz  28 74% 

Beykoz 7 18% 

Doğu 2 5% 

Marmara 1 3% 

Toplam  38 100% 
TABLO 19.Projeden Etkilenen İnsanların Doğum Yerlerine Göre Dağılım 

Kiracılık Oranı: Anket gör“şmesi yapılan hanelerin tamamı m“lk sahibi veya kira ödemeden oturan 

m“lk sahibi yakınlarıdır oğul, kız evlat vb. . Bu nedenle, kiracılık oranı sıfırdır. 

Çalışma Durumu: Çalışma durumu,  yaş “zerindeki kişiler arasında analiz edilmiştir9. Ekonomik, 

faal n“fusun yalnızca  % ının sigortalı çalışanlar, geri kalan n“fusu ev hanımları % , emekliler 
%  ve işsizler %  oluşturmaktadır. Proje alanında işsizlik oranının y“ksek olduğu projeden 

etkilenen insanlar tarafından da s“rekli ifade edilmiştir.  

İşsizliğin temel nedeni bölgedeki n“fusun temel istihdam alanı olan  kamu fabrikasının kapatılmış 
olması ve ormancılık faaliyetlerinin durdurulmasıdır. Bölge n“fusu için temel istihdam alanı, 1930 lu 

                                                             
9  yaşın “zerindeki okuyan veya askerlik yapan kişiler kapsam dışı tutulmuştur.  
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yılların başından beri faaliyet gösteren ve y“ksek d“zeyde istihdam sağlayan  b“y“k  Fabrika 
(S“merbank Deri Kundura, Paşabahçe Cam ve Tekel İçki Fabrikası  idi. Ancak bu fabrikaların 
2000 li yılların başında kapatılmaları sonucu . in “zerinde kişi işsiz kalmıştır. İşsizlik oranının 
y“ksek olmasının birinci nedeni fabrikaların kapatılması, ikincisi ise eğitim d“zeyinin d“ş“k 
olmasıdır.  

Emeklilerin oranının oldukça y“ksek olduğu bir diğer gözlemdir. Bayanlar arasında çalışma oranı 
ise oldukça d“ş“kt“r. Ev hanımlarının faal n“fusun % unu oluşturması önemli bir göstergedir.  

ÇAL)ŞMA DURUMU Sayı kişi  Oran 

Ev (anımı 32 29% 

İşsiz 20 18% 

Emekli 16 14% 

Çalışan “cretli+kendi işi  43 39% 

TOPLAM 111 100% 
TABLO 20.Projeden Etkilenen İnsanlar Arasında Çalışan Kişilerin Oranı 

Çalışanların Meslekleri: Çalışanlar ağırlıklı olarak kalifiye olmayan işlerde yer almaktadır. 
Üniversite diploması gerektiren işlerde çalışanların oranı yalnızca % dır. Bunun yanı sıra, öne 
çıkan iş alanı tekstil işçiliğidir. Bu alanda çalışanların oranı % tir. Tarım-hayvancılık ormancılık 
işlerinde çalışanların toplam oranı ise % t“r. Diğer işler arasında, şoförl“k, inşaat ustalığı veya 
işçiliği, pazarcılık gibi işler yer almaktadır.  

Çalışılan İşler Sayı Oran 

Kalifiye İşler doktor, muhasebeci) 7 16% 

Kendi işletmesi 3 7% 

Tekstil İşçisi 15 35% 

İnşaat İşçisi 4 9% 

Şoför 3 7% 

Seyyar Satıcı, Pazarcı vb. 5 12% 

Tarım 3 7% 

(ayvancılık 1 2% 

Ormancılık 2 5% 

TOPLAM 43 100% 
TABLO 21.Projeden Etkilenen İnsanların Meslek Gruplarının Dağılımı 

Gelir Kaynakları: Gelir kaynakları arasında emekli maaşı  ve çalışanların maaşları  y“ksek d“zeyde 
bir oran %  oluşturmaktadır. Diğer gelir kaynakları arasında oranları çok d“ş“k olmakla birlikte 
işletme geliri, kira geliri, tarım ve hayvancılık da yer almaktadır.  Gelir kaynakları ile ilgili 
vurgulanması gereken bir konu, tarım veya hayvancılığın alanda temel gelir kaynağı olmadığıdır. 
Ayrıca, anket gör“şmesi yapılan hanelerin bir tanesi hariç tamamı en az bir gelir kaynağına 
sahiptir. 
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Gelir Kaynakları Sayı kişi  Oran 

Emekli Maaşı 21 30% 

Ücretli Çalışan  Maaşı 36 51% 

İşletme Geliri 4 6% 

Kira geliri 5 7% 

Tarım 4 6% 

(ayvancılık 1 1% 

TOPLAM 71 100% 
TABLO 22.Projeden Etkilenen İnsanların Gelir Kaynaklarının Dağılımı 

Ortalama Gelir D“zeyi:  Anket yapılan  hanenin aylık ortalama geliri .  TL olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ortalama gelir d“zeyinin göreceli olarak y“ksek olması, hanede çalışan sayısının 
birden fazla olmasına bağlıdır.  (iç bir geliri olmayan yalnızca  aile bulunmaktadır. Aylık  
TL nin altında gelire sahip olan hanelerin oranı %  t“r. Aylık .  TL nin nin “zerinde geliri olan 
hane sayısı ise çok d“ş“kt“r (2 hane).  

Gelir D“zeyi Sayı 
(hane) 

Oran 

 TL altı (700 USD) 13 33% 

1000-200  TL arası (700 USD- 1.400 USD) 17 44% 

2000-3000 TL arası (1.400 USD- 2. 100 USD)    7 18% 

3000-  TL arası (2.100 USD- 2. 800 USD)    2 5% 

TOPLAM  39 100% 
TABLO 23.Projeden Etkilenen İnsanların Gelir D“zeyleri 

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 
(2.000 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 % inin, TÜİK verisi esas alındığında ise % sinin yoksulluk 
sınırı altında yaşadığı ortaya çıkmaktadır. 

T“ketim Biçimi: Gelirinin eğitim, sağlık, giyim, yeme-içme, tatil gibi giderler için yeterli olup 
olmadığı sorusuna çoğunluk orta d“zeyde yeterli olduğu şeklinde yanıt vermiştir. Ancak, tatile 
gitmek alandaki yaşayanlar için l“ks gör“lmektedir. Sosyal-k“lt“rel aktivitelere katılım ise söz 
konusu değildir.  

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.  
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PEİ ler, kendilerini yoksul değil alt gelir grubunda tanımlamalarının gerekçesini, kira 
ödememelerine dayandırmaktadırlar. Ç“nk“, anket gör“şmesi yapılanların tamamı m“lk sahibi 
veya kira ödemeyen m“lk sahibi yakınıdır. Ayrıca, birçoğu bahçede kendi t“ketimler için meyve 
sebze yetiştirdiklerinden ve k“ç“kbaş hayvan beslediklerinden dolayı, gıda giderleri harcamalar 
içinde b“y“k bir oran kaplamamaktadır.   Ancak, PEİ, yer değiştirmeleri ve kiracı konumuna 

d“şmeleri durumunda ev ekonomisinin olumsuz etkileneceğini belirtmişlerdir. Bu durumda, 
eğitim, gıda, fatura, eşya vb. diğer harcamalarda da zorluk yaşamaya başlayacaklarını ifade 
etmişlerdir.  Bug“ne kadar yer değiştirmek zorunda kalan ve kiracı olarak yaşamlarına devam eden 
kişiler de bu etkileri doğrulamaktadırlar. Ancak, bunlar kısa dönemli olumsuz etkilerdir. Ç“nk“ 
bug“ne kadar yer değiştiren toplam  haneden yalnızca si  kiracı olarak yaşamlarına devam 
etmektedir. Ancak, kiracı olarak yaşamlarına devam edenlerden “ kamulaştırma bedeli ile ev ya 
da arsa almışladır.  

PEİ nin tamamı, Beykoz da yaşamanın avantajlarını, kira ödememeleri, gıda için fazla harcama 
yapmamaları ve doğal çevrenin g“zelliğinden dolayı tatil vb. sosyal ve rekreasyonel ihtiyaçların 
eksikliğini hissetmemek olarak tanımlamışlardır. Uzak mesafeye taşınmak zorunda kalmaları 
durumunda bu t“ketim t“rlerinin eksikliğini hissedeceklerini de belirtmişlerdir. Ancak, bug“ne 
kadar proje kapsamında uzak mesafeye taşınan olmamıştır. 

Sağlık G“vencesi: Gör“şme yapılan  haneden yalnızca  tanesinde yoksulluk göstergesi olan 
Yeşil Kart10  bulunmakta, bir tanesinde hiçbir sağlık g“vencesi bulunmamaktadır. Geri kalan 
hanelerin tamamı SKK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur olmak “zere sağlık g“vencesine sahiptir. Proje 

alanında yaşayan n“fus sağlık problemleri için Beykoz da bulunan devlet hastanesi, Paşabahçe 
SSK ya gitmektedirler.  

Konut Standartları:  

j. Konut B“y“kl“ğ“:  Konut standartları bakımından projeden etkilenen insanları yaşam 
koşulları göreceli olarak iyi d“zeydedir. Konut birim b“y“kl“kleri en k“ç“k  m2, en b“y“k 
konut 200 m2 dir. Konut b“y“kl“ğ“ ortalaması, %  oran ile ağırlıklı olarak -150 m2 

arasında yoğunlaşmaktadır. 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.  

 

 

Konut B“y“kl“ğ“ Sayı Oran 

70 m2 ve altı  6 15% 

70-100 m2 Arası 10 26% 

100-150 m2 Arası 22 56% 

150 m2  ve “zeri 1 3% 

TOPLAM 39 100% 
TABLO 24.Projeden Etkilenen Konutların Ortalama B“y“kl“ğ“ 

                                                             
10 Yeşil Kart, hiçbir sağlık g“vencesi olmayan ve sağlık giderlerini karşılayamayacak durumdaki T.C. vatandaşlarının sağlık giderlerinin 
Devlet tarafından karşılanması amacıyla verilen belgedir. 
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k. Oda Sayısı:  Proje alanında yaşayanların konut standartları oda sayısı bakımından da, 
ortalamanın “zerindedir. Analiz sonuçlarına göre, +  evlerin oranı %  olarak ortaya 
çıkmaktadır.  Proje alanında en k“ç“k ev +  olarak ortaya çıkmakta ve oranı yalnızca 
% tir, geri kalan konutların tamamı, yani % i +  ve “zeridir.  

 

Oda Sayısı Sayı Oran 

2+1 6 15% 

3+1 25 64% 

4+1 7 18% 

4+1 “zeri 1 3% 

Total  39 100% 
TABLO 25.Projeden Etkilenen Konutlardaki Oda Sayıları 

 

l. Bahçe: PEİ lerin tamamının bahçeli evi bulunmaktadır ve bahçede kendi t“ketimlerine 
yönelik sebze meyve yetiştirmektedir.11 

m. G“neş ve Nem Durumu: Konutların t“m“ g“neş ışığını iyi almaktadır ancak dereye yakın 
olmanın ve derenin ıslah edilemiş olmasının bir sonucu olarak rutubet gör“lmektedir.   

n. Banyo-WC: Toplam  konuttan yalnızca  tanesinde banyo ve tuvalet ayrı değildir.12 

o. Evdeki Eşyalar: PEİ lere anket gör“şmelerinde, televizyon, çamaşır makinası, bulaşık 
makinası, buzdolabı gibi ev eşyalarına sahip olup olmadıkları sorulmuştır. Yaklaşık b“t“n 
haneler, televizyon, çamaşır makinası, buzdolabına saiptir. T“rkiye standartlarında, evde 
l“ks olarak kabul edilen bulaşık makinası gör“ş“len hanelerin % inde bulunmaktadır.  
 

Eşya Sahip Olan (anehalkı Sayısı Oran 

Televizyon 39 100% 

Buzdolabı 38 97% 

Çamaşır  38 97% 

Bulaşık makinası  33 85% 

Toplam hane sayısı  39  
TABLO 26.Projeden Etkilenen İnsanların Sahip Oldukları Eşyalar 

Elektrik Su vb. Hizmetler: T“m hanelerde su, elektrik, kanalizasyon ve telefon altyapısı mevcuttur. 
Doğalgaz altyapısı ise yerleşim d“zeyinde mevcuttur, yalnızca konuta bağlantıları hane tarafından 
yapılmamıştır. Anket yapılan hanelerden % sinde doğalgaz ve % sinde internet 
bulunmamaktadır. Kanalizasyon altyapısı mevcut olmakla birlikte dere ıslah projesi kapsamında 
kapasitesinin arttırılması planlanmıştır.   
 

                                                             
11  Analizde yer değiştiren hanelerin yer değiştirme öncesi durumu esas alınmıştır. 
12 Analizde yer değiştiren hanelerin yer değiştirme öncesi durumu esas alınmıştır. 
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T“m konutaların içme suyuna erişimi sağlanmaktadır. Yerleşmelerde temel olarak iki t“r su 
kaynağı kullanılmaktadır; dağdan gelen ortak köy suyu ve İSKİ şebekesi. Bunlardan köy suyu için 
para ödenmemektedir, ancak bazı konutların bulunduğu kotlara köy suyu basıncı yeterli 
olmadığından İSKi suyu kullanılmakta ve fatura ödenmektedirler. İSKİ şebekesinden su kullanan 
hanelerin oranı % t“r. 
 

Sahip Olunan Diğer Varlıklar13: Projeden etkilenen insanların sahip oldukları varlıklar konut, arsa, 
d“kkan, araba, hayvan olarak sınıflandırılabilir. Konut sahibi olan hanelerin oranı % t“r, ancak 
diğer haneler m“lk sahibi birinci dereceden yakınıdır. Dolayısıyla mevcut durumda konut sahibi 

olmasalar da m“lk sahiplerinin varisleri konumundadırlar. Toplam  haneden si araba, 3 “ 

b“y“kbaş hayvan, “ d“kkan ve 2 si arsa sahibidir.  

 

Varlıklar Sahip olan (ane Sayısı Oran 

Konut (tapulu veya tapusuz) 25 64% 

Araba 2 5% 

Hayvan 3 8% 

D“kkan 3 8% 

Arsa konutun olduğu arsa hariç  2 5% 

Toplam (ane Sayısı  39  
TABLO 27.Projeden Etkilenen İnsanların Sahip Oldukları Varlıklar

                                                             
13 Analizde yer değiştiren hanelerin yer değiştirme öncesi durumu esas alınmıştır. 
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C.3. TAZMİN POLİTİKAS)  

C.3.1. ARAZİ ELDE ETME VE YENİDEN YERLEŞİM POLİTİKALARI VE 

TAZMİNLER  

BDIPnde, dere ıslahı için gereken özel m“lkiyetteki taşınmazların  elde edilmesi için kullanılan 
temel yasal araç  kamulaştırma dır. Ancak, toplam  parselden  tanesinde farklı s“reçler 
işlemiştir.  

-Tokatköy  /  no lu parselden gereken  m2 arazi m“lk sahibinin kamu yararı için 
gön“ll“ terki  ile elde edilmiştir.  

-Akbaba köy“nde  no lu parselden gereken  m2 arazinin 3194 sayılı İmar 
Kanunu nun . Maddesine göre, kamu kullanımı için d“zenleme ortaklık payının DOP  
bedelsiz yani kamulaştırma yapılmadan alınması d“ş“n“lmektedir.  

5zel m“lklerde, arsanın kamulaştırılan kısmının değeri ve “zerindeki t“m varlıkların (bina, baraka, 

ahır, depo, ağaç, “r“n, duvar, çit, kuyu, çeşme   bedeli piyasa değeri “zerinden hesaplanır ve 
kamulaştırma bedeli olarak m“lk sahibine teklif edilir.  

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 gore bedelsiz alınır. Arsa, belediyenin kurumsal ihtiyaçları ör. Belediye 
binası  için gerekiyorsa kamulaştırılan kısım için bedel ödenir. 

Kamu arsası “zerinde  işgalci var ise yapının enkaz bedeli sahibine ödenir. Kişinin arsadan herhangi 

bir hakkı bulunmamaktadır.  Kamu m“lk“ “zerinde yapısı olan kiracı var ve yapı kiracı tarafından 
yapılmış ise kiracının beyanı ve ispatı karşılığında kendisine enkaz bedeli ödenir.  
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C.3.2. MAĞDURİYETİ VE YER DEĞİŞTİRMEYİ MİNİMİZE ETMEK 

İÇİN KULLANILAN MEKANİZMALAR 

Belediyenin dere ıslahı vb. projelerde temel politikası minimum yer değiştirme ile projenin 
uygulanması ve kamu yararının sağlanmasıdır. Aşağıdaki yaklaşımlar, m“lk sahiplerinin 
mağduriyetini ve yer değiştirmesini engellemek için  İBB tarafından kamulaştırma projelerinde 
genel olarak uygulanmaktadır. Yaklaşımlar, BDIP nin daha önce tamamlanan kısımlarında 
uygulanmıştır.   
 

- Parselin bir kısmı kamulaştırıldığında, yani kısmi kamulaştırma yapılması durumunda, 
malikin mevcut yaşam alanından uzaklaşmasını önlemek amacıyla, parselin geri kalanında 
yapı yapmasına izin verilmektedir. 

 

Kamulaştırılan kısmın toplam parsele oranı y“ksekse ve geri kalan kısım “zerine yapı 
yapılamayacak kadar k“ç“kse, m“lk sahibine parselin tamamını satın alması teklif 
edilmektedir. 

 

- Eğer yapının k“ç“k bir kısmı kamulaştırma bandı içerisinde kalıyorsa, hazırlanan proje 
yapının yıkılmasına gerek görm“yor ise idare tarafından kamulaştırma işleminden 
vazgeçilmektedir. 

 

- Kamulaştırma Kanunu nda kamu veya özel taşınmazlar “zerinde işgalci olarak bulunan 
gecekonduların kamulaştırılması ve kayıplarının karşılanmasına ilişkin bir h“k“m 
bulunmamaktadır. Ancak, İBB projeden etkilenecek insanların maduriyetini an aza 

indirmek amacıyla bu yapıların tasfiyesini yaparken gecekondu sahiplerine Gecekondu 
Kanunu no.  ve İmar Affı Kanunu no.  çerçevesinde sadece yapının maliyetini 
içeren enkaz bedelini ödemektedir. 
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Kayıp 
T“r“ 

M“lkiyet 
Tipi 

Hak 

Sahipleri 
Tazminler Yasal Dayanak 

İlgili 
Uygulama 

Kurumu 

Bina 

5zel 
M“lkiyet 

Mal Sahibi 

Bedel tespiti piyasa değeri “zerinden yapılır ve tespit edilen değer zamanında 
ödenir. 
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 ektileyebilecek b“t“n nitelik ve unsarları 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. 
 

2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanunu 

8. 

ve 11. maddesi 

İBB 
Kamulaştırma 
M“d“rl“ğ“ 

Kamu 

M“lkiyeti 
(Hazine, 

Köy T“zel 
Kişiliği  

Kamu  

Kurumu 

Kamu İktisadi Teşebb“slerine ait taşınmazın bedeli tespit edilir ve ödenir.  Sayılı Kanunun . 
ve 30. maddesi 

İBB 
Kamulaştırma 
Md.  

İşgalci 

Enkaz bedeli ödenir. Enkaz bedeli Kıymet Takdir Komisyonu tarafından 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. 
 

 Sayılı Gecekondu 
Kanunu, 2981/3366 

Sayılı İmar Affı Kanunu 

İBB Mesken  

M“d“rl“ğ“ 

Kiracı Arsa “zerindeki yapıyı kiracı yapmışsa ve beyanda bulunursa yapının enkaz bedeli /   Sayılı İmar İBB Mesken  

HAK SA(İPLİĞİ MATRİSİ  
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ödenir. Affı Kanunu M“d“rl“ğ“ 

 

Arsa 

(ve 

“zerindeki 
diğer 

varlıklar; 
ağaç, 
tarım 

“r“n“, 
çeşme, 
duvar, 

baraka 

vb.) 

5zel 
M“lkiyet 

Mal Sahibi 

Arsanın ve “zerindeki b“t“n varlıkların değeri piyasa değeri “zerinden tespit edilir 
ve tespit edilen bu değer zamanında ödenir. 
 
Tarım “r“nleri kamulaştırılacak arazinin bir parçası olarak Kabul edilir. Dolayısıyla 
tazminatı da kamulaştırma bedeline dahil edilir. 
 
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 ektileyebilecek b“t“n nitelik ve unsarları 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“ 

Kamu 

M“lkiyeti 
(Hazine, 

Köy T“zel 
Kişiliği  

Kamu 

Kurumu 

3194 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. 
 

Projede Köy T“zel Kişiliği ne ait m“lkiyetlerde bedel tespiti yapılmıştır. 

 Sayılı Kanunun 
30. ve 8. maddeler 

İBB Mesken  
M“d“rl“ğ“ 

İşgalci 
Bedel ödenmez.  Sayılı Gecekondu 

Kanunu,  Sayılı 
İmar Affı Kanunu 

İBB Mesken  
M“d“rl“ğ“ 

TABLO 28.Hak Sahipliği Matrisi 
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C.4. PROJEDEN ETKİLENEN İNSANLAR PEİ  İLE 

G5RÜŞMELER  

C.4.1. ANKET G5RÜŞMELERİ   

BDIP Kamulaştırma ve Sosyal Değerlendirmesi işi kapsamında projeden etkilenen insanlar ile 02-06 

Kasım  tarihleri arasında dört g“n boyunca, toplam  hane ve  işletme  (bkz. Ek 10, 02-06 

Kasım Tarihli Anket Katılım Listesi) ile birebir gör“şmeler yapılmış ve anket formu (bkz. Ek 9, 

Anket Formu) her bir hane için doldurulmuştur.   

Anket formu, D“nya Bankası tarafından belirlenmiş olan İş Kapsamı nda sunulan anket soruları ile 
uluslararası Yeniden Yerleşim Eylem Planı rapor örneklerinde yer alan anket sorularının 
sentezinden oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.4.2. PEİ LER İLE YAPILAN GENEL TOPLANTI 
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Projeden etkilenen insanlar ile bireysel bazda yapılan anket gör“şmelerinin yanı sıra  Kasım  
tarihinde Genel Toplantı organize edilmiştir. Beykoz Dereseki köy“, Artvinliler Derneği nde 
gerçekleştirilen toplantıya, “ç köy muhtarının yanı sıra, projeden etkilenen yaklaşık otuz kişi 
katılmıştır (Bkz.Ek 11, Toplantı Katılım Listesi). 

Toplantıda, katılımcılar öncelikle çalışmanın amacı ve toplantıdan beklentiler konusunda 
bilgilendirilmiştir. 

Sosyal Bilimci, katılımcılara; 

- Kendisini ve çalışma ekibini tanıtmış, 
- D“nya Bankası Yeniden Yerleşim Politikası Çerçevesi hakkında bilgi vermiş, 
- Tarafsız konumunun önemini vurgulamış, 
- Eski yaşam ile yeni yaşam arasındaki olumlu ve olumsuz farklılıkların dile getirilmesini talep 

etmiştir. 
 

Sosyal Bilimcinin giriş konuşmasının ardından PEİ nin proje, s“reç, kayıplar, tazminler ve projenin 

etkileri hakkındaki gör“şleri dinlenilerek not edilmiştir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESIM 13.Projeden Etkilenen İnsanlar İle D“zenlenen Genel Toplantı  
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C.4.3. PEİ LERİN PROJEYE YAKLAŞ)M) 
Projeden etkilenen insanlar dere ıslah projesini olumlu bulmakta ve bir an önce tamamlanmasını 
talep etmektedirler.  

Dere ıslahını, 

- Derenin yarattığı kirlilik, koku, sinek gibi negatif etkilerin azaltılması, 
- Zeminin yarattığı risklerin azaltılması, 
- )slah ile birlikte yapılacak yolla ulaşım olanaklarının artacağı, genel olarak ulaşım 

konusunda yetersizlik yaşanan bu bölgede, hastaneye acil ulaşılması gibi durumlar için 
daha olumlu olacağı, 

- Kanalizasyon altyapısının birlikte çöz“leceği, 
- Genel olarak yaşam çevresinin daha g“zel olacağı gerekçeleri ile desteklemektedirler.             

C.4.4. PEİ LERİN ALGI, BEKLENTİ VE SORUNLARI 

10 Temel Algı, Beklenti Ve Sorun; 

 

Projeden etkilenen insanların proje ile ilgili ortak algıları sorunları  ana başlık altında ele 
alınmıştır. Toplantıda algıların d“zeltilmesi için doğru bilgilendirme yapılmaya çalışılmış ve özellikle 
belediyeyi ilgilendiren idari ve yasal konulardaki yanlış algılamaların d“zeltilmesi için sorunların 
belediyeye iletileceği belirtilmiştir.  
 

1- BİLGİLENDİRME ve KAT)L)M 

 

Beklenti: Kişiler, proje başlamadan önce hiçbir şekilde bilgilendirilmedikleri, m“lklerine ve 
yaşam alanlarına m“dahale edildiği halde kendilerine gör“şleri sorulmadığı, yalnızca 
kamulaştırma tebligatları ile haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, ilgili idare 
tarafından y“z y“ze gör“şme yapılmadığı için farklı kanallardan bilgi edinmeye çalıştıkları 
bunun da bilgi kirliliğine sebep olduğu vurgulanmıştır. 
 

Bilgilendirme: Projenin  yılındaki b“y“k sel in ardından hızla başlamasının gerekliliği 
ve önemi anlatılmıştır. Ayrıca, D“nya Bankası nın özellikle yer değiştirmek zorunda kalan  
fakir insanların  sosyo-ekonomik durumlarını s“rekli takip ettiğini, bu nedenle de bu 

çalışmanın banka tarafından geç de olsa yaptırıldığı belirtilmiştir.  
 

2- SOSYAL ARAŞT)RMA EKSİKLİĞİ 
 

Beklenti: Proje başlamadan önce, projeden etkilenen insanlar hakkında hiçbir sosyal 
araştırma yapılmadığı ifade edilmiştir. Toplantıya katılan bir kişi, uzun yıllar yurt dışında 
yaşadığını ve buna benzer uygulamalara tanık olduğunu belirterek, uluslar arası dön“ş“m 
projesi örneklerinde, proje öncesi oldukça detaylı bir araştırma yapıldığı, kişilerin 
dinlerinin, örf ve adetlerinin bile ortaya konulduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan 
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Beykoz da bu yönde herhangi bir araştırma yapılmamış olması yaşayanlar tarafında 

eleştirilmektedir. 
 

Bilgilendirme: DB nin bu gibi ön çalışmaları zorunlu görd“ğ“, belediye yönetiminin de bu 
yaklaşımı benimsediği, bundan sonraki t“m ıslah projelerinde bu t“r araştırmaların 
yapılacağı, bu çalışmada ortaya çıkan sorunlar ile önerilecek yaklaşımlar bundan sonraki 
çalışmalar için rehber olacağı belirtilmiştir.   

 

3- DERE )SLA( GÜZERGA() ve GENİŞLİĞİ 
 

Algı: Dere ıslah g“zergahının geçtiği alanlarda boş arazilerin olmasına rağmen bazı evlerin 
yıkılmasının nedeni bazı m“lk sahipleri tarafından anlaşılmamaktadır. Ayrıca, bazı m“lk 
sahipleri de dere kesitinin g“zergah boyunca  ile  mt. arasında değiştiğini, bu 
genişliklerin de fazla olduğu, bu nedenle de bazı evlerin gereksiz yere yıkıldığını ya da 
yıkılacağını belirtmişlerdir. Bu nedenle, m“lk sahiplerinin bir böl“m“nde g“zergah ve 
genişlik konusunda gereksizlik algısı  oluşmuştur.    
 

Bilgilendirme: Dere ıslah g“zergahının genişliğinin riski azaltmak açısından teknik bir 
gereklilik olduğu, ayrıca dere ıslahının yanı sıra, atık su, yol gibi altyapıların da proje ile 
birlikte tasarlandığı bu nedenle önerilen genişliğe ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. 

 

4- İMAR İZNİ 
 

Sorun: Kamulaştırma konusunda İBB ile uzlaşan kişiler, kendilerine parselinin geri kalan 
kısmında veya yakın çevrede bir arsa “zerinde yeniden yapı inşa edilebileceği söylendiği 
halde, imar izni almak konusunda ilçe belediyesi ile sorunlar yaşadıklarını, iki-“ç ay 
bekletildiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, arsasının bir kısmı kamulaştırılan ve evleri yıkılan 
kişiler, parselinin geri kalan kısmında İSKİ yönetmeliğine  mt mesafe içinde yapı yasağı 
nedeniyle imar izni alamamıştır.  
 

Bilgilendirme: Konunun planlama boyutu olduğu, B“y“kşehir ve ilçe belediyesi 
yöneticilerine konunun iletileceği belirtilmiştir. 

 

5- DÜŞÜK ve FARKL) KAMULAŞT)RMA BEDELLERİ 
 

Algı: Kamulaştırma bedelleri m“lk sahipleri tarafından oldukça d“ş“k bulunmaktadır. 
Kişilerin iddialarına göre, belediye tarafından belirlenen birim bedeller, piyasa değerlerinin 
belirgin olarak altındadır. Ayrıca, birim bedellerin eşitlikçi bir yöntemle belirlenmediği, 
farklı m“lkler için farklı değerler tespit edildiği iddia edilmektedir. Mahkemede bilirkişiler 
tarafından ortaya konulan bedel tespit değerlerinin de farklılaştığı öne s“r“lmektedir.  
 

Bilgilendirme: Kamulaştırma Yasasına göre arsa ve enkaz bedellerinin belediye tarafından 
tesbit edilmediği, ilk tespitlerin çeşitli kurumlardan oluşan bir komisyon tarafından 
yapıldığını, yine yasa gereği, m“lk ve hak sahiplerinin bedele itiraz ederek belediye ile 



124 

 

uzlaşmaya gidebilecekleri, uzlaşma sağlanamaz ise mahkemeye başvuracakları konusunda 
bilgilendirme yapılmıştır. Zaten bir kısım m“lk sahibi bedel artırma davası açmış 
bulunmaktadır.   
 

Ayrıca, bedeller tespit edilirken arsanın ve “zerindeki yapıların, ağaçlarının toplam 
değerinin belirlendiği ve kişilerin hisseleri oranında böl“nd“ğ“ belirtilmiştir. Ancak, 
m“lkiyetin çok hisseli  olması bedel tespitinde eşitsizlik olduğu yanılgısı yaratmaktadır. 

 

6- BELİRSİZLİK Ve TUTARS)ZL)KLAR 

 

Sorun: Yaşayanlar, evlerini boşaltmak konusunda acele ettirilmelerine karşılık,  yıkımın 
birkaç ay sonra gerçekleştiği, projenin ise hala tamamlanmadığı ifade etmişlerdir. Bu 
durum bir tutarsızlık olarak ortaya konulmakta ve anlaşılamamaktadır. Kişiler, bu s“reçte 
gereksiz yere kira ödemek zorunda kaldıklarını ve bu durumdan duydukları rahatsızlığı 
ortaya koymuşlardır.  
 

Ayrıca,  yılında gerçekleşen sel felaketinin ardından, evlerini onarmak için masraf 
yaptıklarını, ardından kamulaştırma hakkında bilgilendirildiklerini, öncesinde ters bir 
yönlendirme yapıldığını belirtmişlerdir. Bu durum da bir tutarsızlık örneği olarak ortaya 
konulmaktadır. 

 

Yaşayanlar, Dere )slah projesinin iki yıldan fazla s“redir devam ettiğini, çalışma 
tamamlanmadığından dolayı dere ve çevresinde risk ve kirlilik söz konusu olduğunu bu 
durumdan y“ksek kaygı duyduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, atıkların dereye atıldığı ve 
dereyi bloke ederek kirliliğe sebep olduğu belirtilmiş, derenin ıslahının bir an önce 
tamamlanması yön“nde taleplerini ortaya koymuşlardır.  
 

7- GELECEK KORKUSU 

 

Algı: Projeden etkilenen insanlar arasında gelecek korkusu bulunmaktadır. Yer 
değiştirmek zorunda kalacaklar, yıkım sonrası yaşamlarının nasıl idare edecekleri 
konusunda fikir sahibi değildir. 5zellikle baba vb. yakınlarının evinde kira ödemeden ikame 
edenler, yıkım sonrası kira ödemeleri durumunda geçimlerini sağlayamayacağını 
d“ş“nmektedirler. 
 

Ayrıca, toplu zorunlu yer değiştirme algısı  toplantıda söz konusu edilmiştir. 5zellikle  
adet kamu fabrikasının kapatılması ve özelleştirilmesi nedeniyle yaşayanların b“y“k bir 

böl“m“ işsiz kalması b“y“k işsizlik sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. 
 

8- İSTİ(DAM F)RSATLAR) 
 

Algı: Kapatılan fabrikaların bulunduğu alanlarda oteller yapılacağı, yabancı dil bilgisi 
olmadığından dolayı yerel halkın buralarda istihdam edilmesinin m“mk“n olmadığı 
belirtilmiştir. Ayrıca, tarım için toprağın yeterince verimli olmadığı, ormancılığın ise uzun 
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s“redir istihdam alanının azaldığı, fabrikaların ana gelir kaynağı olduğu ortaya 
konulmuştur. Dere ıslah projesi vb. projelerin insanların geçimlerini iyileştirmek için 
olanaklar yaratması gerektiği ancak, projede böyle bir boyut olmadığı, tersine proje ile 
ekonomik durumlarının daha da köt“leştiği belirtilmektedir.  
 

Bilgilendirme: Fabrikaların yakın bir zaman içinde dön“ş“m s“recine girerek, turizm ve 
ticari amaçlı kullanımların olması bölge yaşayanları için önemli fırsatlar sunacaktır. Kapasite 
artırma programları ile yerelin istihdam şansının arttırılabileceği, D“nya Bankası politikaları 
arasında bu uygulamaların yer aldığı özellikle belirtilmiş ve önemli uluslar arası 
örneklerdeki sosyal ve ekonomik kalkınma yaklaşımları anlatılmıştır. 
 

9- TOPLU KONUT  

 

Beklenti: Yer değiştirmek zorunda kalanlar, kendilerine yeni bir alanda toplu konut 
yapılarak yerleştirilme beklentileri yada kendilerinin inşa edebilecekleri arsa verilmesi 

konularını dile getirmişlerdir.  
 

Yer değiştirmek zorunda kalan hanelerin bir kısmı kiraya çıkmak durumunda kaldıklarını, 
yeni yaşamlarında kira giderlerinin olmasının, geçimlerini olumsuz etkilediğini ifade 
etmişlerdir. Yeni ev yapanlar ise, ara dönemde kira için ödedikleri masrafın, kendilerine 
ödenen kamulaştırma bedelinin önemli bir oranının temsil ettiğini belirtmişlerdir. 
 

PEİ ler, yer değiştirmenin konutlar yıkılmadan önce programlanmış olması gerektiğini 
vurgulamaktadırlar. 
 

Bilgilendirme: Belediyenin bazı projelerinde yer değiştirmek zorunda kalanlara başka 
alanlarda yeni ev yaptığı ya da toplu konut projelerinde konut verdiği uygulamaları olduğu 
belirtilmiştir. Ancak, Beykoz un b“y“k bir böl“m“n“n doğal sit olması ve yerleşebilir 
alanların yeterince olmaması nedeniyle bölgede toplu konut yapılamayacağı anlatılmıştır. 

 

10-  )SLA( ÇAL)ŞMALAR)N)N YARATT)Ğ) RİSK 

 

Beklenti: Yapıları dere ıslah duvarının hemen bitişiğinde bulunan kişiler, ıslah çalışmaları 
sebebi ile evlerinin yıkılabileceği kaygısı taşımaktadırlar.  
 

Bilgilendirme: Bu konuda kazık vb. teknik yöntemlerle belediye tarafından tedbirlerin 
alındığı belirtilmiştir. 
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C.5. GENEL DEĞERLENDİRME 

C.5.1.  PEİ LERİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPI DEĞERLENDİRMESİ 
Proje alanında yapılan sosyal-ekonomik yapı analizi sonucu ortaya çıkan  temel karakter aşağıdaki 
gibi sıralanabilir.  
 

1. İŞSİZLİK: Sosyal yapı ile ilgili öne çıkan en önemli konu işsizliktir. Çalışan n“fusun temel 
istihdam alanı olan  b“y“k fabrikanın S“merbank Deri Kundura, Şişe Cam ve Tekel İçki 
Fabrikası  li yılların başında kapanması ile yaklaşık .  kişi bir anda işsiz kalmıştır.  
İşsizlik oranının y“ksek olmasının iki temel nedeninden birincisi, fabrikaların kapatılması, 
ikincisi ise d“ş“k eğitim d“zeyidir. İşsizlik oranı, anket yapılan hanelerde yaklaşık % , 
bölge genelinde ise %  d“zeyindedir. Projeden etkilenen insanların  % i okur yazar 
olmayan ve ilkokul mezunu kişilerden oluşmaktadır. 

 

2. FABRİKA İŞÇİLİĞİ: Çalışan n“fusun çoğunluğunu fabrika işçileri  oluşturmaktadır. Bundan 

iki sonuç çıkmaktadır. Birincisi; n“fusun b“y“k kısmının eğitim d“zeyinin d“ş“k olması 
sebebi ile özellikle nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmaları, ikincisi; temel ekonomik 

aktivitenin herhangi bir kırsal yerleşmeden gör“ld“ğ“ “zere tarım-hayvancılık olmamasıdır.  
Yerleşmeler her ne kadar köy  yani kırsal yerleşme olarak tanımlansa da kırsal bir 
yaşamdan ziyade kentsel bir yaşam söz konusudur. 
 

3. EV HANIMI, EMEKL) AĞ)RL)Ğ): Anket yapılan hanelerde ev hanımı  ve emekli  
kategorisindekilerin toplam oranı yaklaşık %  olup, bu oldukça y“ksek bir orandır. Buna 
karşılık, çocuk sayısı oldukça d“ş“kt“r,  hanede toplam  çocuk kaydedilmiştir. 
Kadınların ev hanımı  stat“leri ise gerek eğitim d“zeyleri, gerek sosyal stat“leri hakkında 
önemli ipuçları vermektedir. PEİ ler emekli ve ev hanımı n“fusu ağırlıklıdır. 
 

4. YAŞAM STANDARTLAR): PEİ ler gerek kira giderleri olmaması, gerekse ihtiyaç duyulan 
besinleri bahçede kendileri yetiştimeleri nedeniyle kendilerini yoksul sınıfta 

saymamaktadırlar. Konut sahipliliği oranının %64 olması, geri kalan kişilerin ise konut sahibi 

olmasalar da m“lk sahibi yakını olarak ve kira ödememeleri bunun en önemli göstergesidir. 
 

Sahip olunan konut b“y“kl“ğ“ ve oda sayısı bakımından ise  kişilik orta gelir d“zeyi bir 
hanenin sahip olabileceği ortalama konut b“y“kl“ğ“n“n “zerinde değerler söz konusudur. 
T“rkiyede orta gelirli  kişilik bir hanenin sahip olabileceği konut b“y“kl“ğ“  m2 iken, 

projeden etkilenen hanelerin % sı -150 m2 konutlarda yaşamaktadır. Ayrıca bir diğer 
gösterge sahip olunan eşyalar ile ilgilidir. Orta ve orta “st gelir gruplarının evlerinde 
bulunan bulaşık makinası sahipliliği anket yapılan hanelerin % sinde bulunmaktadır.  
 

Ancak,  hanenin durumu kritiktir. Bunlardan birisi, projede konutu yıkılarak kiraya çıkmak 
zorunda kalan ve hiçbir geliri olmayan bir hane, diğeri ise kamulaştırma sınırı içinde 
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olmayan konutu kendiliğinden yıkılan ve  engelli çocuk ve yaşlı annelerinin olduğu hane 
yardıma muhtaç  hane olarak ortaya çıkmaktadır.  
 

5. MÜLK SA(İPLİLİĞİ VE KİRAC)L)K DURUMU: Alanda outran kiracı bulunmamaktadır. 

Projeden etkilenen n“fusun tamamı ya m“lk sahibi ya da m“lk sahibi yakınıdır. Kiracı 
konumunda olan yalnızca  işletme ve bir atölye bulunmaktadır.  

 C.5.2.BD)P NİN DEĞERLENDİRMESİ 

 OLUMLU Y5NLER 

Projenin temel pozitif yönleri aşağıdaki gibi özetlenebilir;  
 

1. MİNİMUM YER DEĞİŞTİRME:  Alanda yapılan analizler göstermektedir ki, yer değiştirme 
minimum d“zeyde gerçekleşmiştir. Dere )slah alanı içerisinde, projeden etkilenen, 90 

parselden yalnızca 6 parselde toplam  yapı  yıkım söz konusudur. Dere g“zergahı, 
m“mk“n olan kısımlarda özellikle boş alanlara yönlendirilmiş, evlerin yıkımı minimum 
d“zeyde tutulmuştur. Ancak, dere g“zergahının teknik olarak değiştirilemeyeceği bazı 
kısımlarda ve y“ksek risk altında bulunan bazı evlerin yıkılması zorunlu olmuştur. PEİ lerin 
içinde yer değiştirme oranının d“ş“k olması ve yer değiştirmek zorunda kalanların aynı 
bölgede ikamet etmeye devam etmesi projenin en olumlu yön“d“r. 
 

2. MİMİMUM KAMULAŞT)RMA: Projeden etkilenen özel m“lkiyetlerde, tamamı 
kamulaştırılan parsel bulunmamaktadır. 5zel m“lkiyetteki parsellerin kamulaştırılan 
kısımlarının t“m parsel alanına oranı ortalama % .  tir. Bu oranın kamu m“lkiyetindeki 

parsellerdeki oranının %  olduğu göz ön“ne alınırsa, özel m“lkiyeti etkilememek için 
gösterilen çaba ortaya çıkmaktadır.   

 

Ayrıca, özel m“lkiyetteki parsellerin arasında, kamulaştırılan kısmın toplam parsel oranına 
oranı % in altında olanların oranı % dir. Bu oldukça önemli bir göstergedir. Parselin 
kamulaştırılan kısmının %  ve “zerinde olması durumunda belediye, parselin geri kalanının 
işlevsel olmayacağı durumlarda, m“lk sahibinin mağdur edilmemesi amacıyla tamamının 
kamulaştırılmasını teklif etmektedir. Böylece m“lk sahiplerine parselin geri kalanını 
kullanarak, kamulaştırmadan ciddi bir şekilde etkilenmemeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

3. YENİ YAŞAM ALAN) MESAFESİNİN YAK)NL)Ğ): Yerinde yapılan tespitler sonucu 

anlaşılmaktadır ki, konutu yıkılmak zorunda kalan kişiler yaşamlarına hala aynı bölgede 
devam etmektedirler. Bug“ne kadar konutu yıkılanlar arasında Beykoz dışına taşınan hane 
bulunmamaktadır. Konutu yıkılan toplam  hane nin u  km. mesafe içerisinde yeni bir 
konuta yerleşmiştir. En uzak mesafe . Km. olarak kaydedilmiştir.   

 

4. GELİR KAYB)NA SEBEBİYET OLMAMAS): Dere )slah Projesi gelir kaybına sebebiyet 
vermemektedir. Gelir kaybını kira, tarım ve hayvancılık “retimi, işletme geliri gibi 
kategorilere ayırdığımızda bu kategorilere d“şen etkilenen sayısı ve etki d“zeyinin d“ş“k 
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olduğu ortaya çıkmaktadır.  Projeden etkilenen yerleşimler temel ekonomik aktivite olarak 
kırsal bir karakter göstermemektedir. Alanda tarım-hayvancılık aktivitesi toplam  
parselden yalnızca  tanesinde söz konusudur. Diğer yandan projeden etkilenen toplam   
işletme bulunmaktadır. Bunlardan birisi alanda başka bir yerde kiracı olarak  işletmesini 
devam ettirmekte,  tanesi kiralık işletme olduğundan yalnızca kira gelir kaybı söz konusu 
olmuştur,  tanesi ise lokanta olarak kullanılmakta ve halen faaliyettedir. Bu işletmenin 
yıkımdan sonra parselin geri kalanında yeniden yapılması ve yıkılacak kısmın minimum 
d“zeye indirilmesi kosunda çöz“m önerileri d“ş“n“lmektedir. Dolayısı ile projeye bağlı bir 
gelir kaybı söz konusu değildir.  

 

5. KAMUSAL KULLAN)MLARA ZARAR VERİLMEMESİ: Projenin başarılı yönlerinden birisi 
kamusal yapılara minimum zararla tasarlanmış olmasıdır. Dere g“zergahında bulunan  
okulun açık alanları geçici olarak etkilenmektedir. Ancak, bu kısımlarda kapalı kesit yapılan 
dere g“zergahı sayesinde, dere ıslahının tamamlanmasının ardından hem okullar ön“ndeki 
yollar genişlemiş olacak hem de okulların açık alanları genişletilecektir. Yalnızca  tane iETT 
durağı yıkım şeklinde etkilenmektedir. Ancak, bu yapı basit d“zenek bir yapı olduğundan 
proje sonrası yakın bir yerde yapılması m“mk“n olacaktır. Son olarak, Orman işletmesine 
ait  katlı bir lojman yıkımı söz konusudur.  

 

6. İŞGALCİLERE ve K5Y TÜZEL KİŞİLİĞİ KİRAC)LAR)NA BEDEL 5DENMESİ: Hazine arazisi 

“zerinde yasal hakkı olmayan yapı sahiplerine de enkaz bedelleri ödenmiştir. Ayrıca, köy 
t“zel kişiliği “zerindeki kiracı konumundaki kişiler, eğer yapıyı kendileri inşa etmiş iseler ve 
bu yapı yıkım olarak etkileniyorsa, beyanda bulunmaları sonucu kendilerine enkaz bedeli 

ödenmektedir.  

SORUNLAR 

Projenin temel sorunları aşağıdaki gibi özetlenebilir.  
 

1. İLETİŞİM ve BİLGİLENDİRME MU(ATAP EKSİKLİĞİ: Proje s“recinde gözlemlenen en 

belirgin sorun idare ile m“lk sahipleri arasındaki iletişim kopukluğudur. M“lk sahiplerini 

bilgilendirme  sayılı Kamulaştırma Kanunu nda belirtildiği gibi tebligat ile 
yapılmıştır. Ancak, projenin gerekliliği, teknik detayları yerel d“zeydeki insanların 
anlayabileceği şekillerde ve ortamlarda anlatılmamıştır. Yani, kanunun gerektirdiğinin 

dışında başka bir mekanizma veya yöntem geliştirilmemiştir. Ayrıca, insanların proje ile 
ilgili bireysel sorunlarında danışabilecekleri bir muhatap bulma zorluğu vardır. Uzlaşma 
Komisyonları nda gör“len ilgi de m“lk sahipleri tarfından yeterli gör“lmemektedir. 

B“rokratik bir ortamda kendilerini ifade etme g“çl“ğ“ yaşamaktadırlar.   
 

2. BEDEL TESPİTLERİNİN EŞİTSİZLİK ALG)S) YARATMAS): Bir diğer sorun, bedel tespit 
yöntemleri ve bedel farklılıkları ile ilgili gerekçelerin PEİ lere iyi anlatılamamasıdır. M“lk 
sahiplerinin bir çoğu verilen bedeli d“ş“k ve eşitsiz bulmaktadır. Alanda çok hisseli bir 
m“lkiyet yapısı bulunduğundan ve kamulaştırılan yapıda yaşayan hissedar,  
kamulaştırılan kısmın bedelinden m“lkiyet hissesi oranında bedel aldığından dolayı 
mağdur olduğu algısına kapılmaktadır.  5rneğin bir m“lkte  katlı bir yapı, çok hisseli 
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bir arazide bir hissedar tarafından yapılmıştır. Ancak bedel tespiti ve dağıtımı t“m 
hissedarlara paylaştırıldığından binayı yapan ya da yaşayan kişi t“m bedeli yasal olarak 
alamamaktadır. 

 

3. ZAMANLAMA ve PROGRAMLAMA: Projenin s“reci konusunda belirsizlikler 
bulunmaktadır. Uygulamaların ne zaman başlayacağı, yıkılacak evlerin ne zaman 
boşaltılması gerektiği, dere ıslahının ne zaman tamamlanacağı konusunda 

bilgilendirme sorunlar bulunmaktadır. Proje programlamasının s“recin başında t“m 
detayları ile planlanarak, etkilenen kişilerin d“zenli olarak bilgilendirilmeleri konusunda 
yetersizlik gözlemlenmektedir.  

 

4. SOSYAL-EKONOMİK 5N ARAŞT)RMA VE SOSYAL BOYUT EKSİKLİĞİ: Proje s“recinin 
başında Yeniden Yerleşim Planı nda kullanılmak amacıyla ve projenin sosyal yönden 
g“çl“ olmasını sağlayacak ön analiz çalışmalarının yapılmamış olması önemli bir 
eksikliktir.  

 

5. ALTERNATİF SEÇENEK EKSİKLİĞİ: Projede kamulaştırma ve bedel ödenmesi tek 
seçenek olarak sunulmuştur. Kamulaştırma yasasında bir yaptırım olmadığı ve aciliyet 
nedeni ile yeni bir konut veya arsa vb. alternatif öneriler geliştirilmemiştir. Ancak, bu 
durum projenin yaşamsal aciliyetine bağlıdır.  

 

C.5.3.BD)P NİN PEİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 

PROJENİN PEİ LER ÜZERİNDEKİ TEMEL ETKİLERİ 
Yer değiştirme oranı d“ş“k olduğundan ve bunun haricindeki kamulaştırılan parsellerin gelir 
getirici faaliyetler için kullanım oranı yok denecek kadar az olduğundan dolayı, projenin etkileri 

daha çok yer değiştimek zorunda kalan  hane için söz konusudur.  

1. Psikolojik Sorunlar ve Gelecek Kaygısı: Birçok kişi kamulaştırma sebebi ile psikolojik 
sorunlar yaşadıklarını, evlerinde huzur kalmadığını bundan dolayı s“rekli tartışma 
yaşandığını ifade etmişlerdir.  Ayrıca, eski eve maddi ve manevi emek harcadıklarını 
bundan dolayı da anılarının yok olduğunu belirtmişlerdir. Selden sonra kamulaştırmanın 
hayatlarında ikinci bir yıkım olduğunu d“ş“nmektedirler. Yıkımın söz konusu olduğu 
hanelerde yıkım sonrası bir gelecek korkusu bulunmaktadır.  Çok katlı binalarda akrabalar 
birlikte oturmaktadırlar. Bu nedenle babasının, annesinin veya başka yakınının m“lk“nde 
kira ödemeden oturanlar, kamulaştırma sonrası kendilerinin yaşamlarını nasıl devam 
ettirecekleri konusunda kaygı taşımaktadırlar. Mevcut durumda komşular ve aile bireyleri 
birbirini destekleyerek yaşamlarını kolaylaştırmaktadırlar. Yer değiştirme sonrasında 
birliktelik kolay sağlanamamaktadır.  

2. Yer Değiştirme S“resi: Bazı m“lk sahipleri evlerini boşaltmak konusunda kendilerine çok 
az zaman tanındığı, yeni yerleşecek ve eşyalarını koyacak yer bulamadıklarını 
belirtmişlerdir. Taşınma konusunda kendilerine ek yardım yapılmaması ve inşaat 
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uygulaması nedeniyle belediyenin acele boşaltma talebi m“lk sahiplerinde tepkiye neden 
olmuştur.  

3. Kira Masrafı: Konutu yıkılanların bir kısmı kiraya çıktıklarından dolayı, eski yaşamlarına 
göre geçimlerini sağlamakta zorlandıklarını ifade etmektedirler.  Ortalama aylık  TL kira 
ödenmesi ev ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Ayrıca, kendine yeni ev yapanlar da ara 
dönemde kira ödemek zorunda kalmalarından dolayı olumsuz etkilenmişlerdir.  

4. Mahkeme Masrafları: Uzlaşma sağlanmaması durumunda belediye tarafından m“lk sahibi 
adına dava açılmaktadır. Ancak, davayı belediyenin kazanması durumunda m“lk 
sahiplerine ödenecek bedelden avukat masrafları kesilmektedir. Ayrıca, m“lk sahipleri 
bedel artırımı davalarında avukatla anlaşma usul“ çalıştıklarını kazanmaları durumunda 
kazanılan bedelin belli bir oranda % -20) avukata verileceğini belirtmişlerdir.  

5. Arazinin Değerinin D“şmesi: Tarım yapılan bir arsada m“lk sahibi kamulaştırılan kısmın en 

verimli kısım olduğunu, geri kalan böl“m için arazi değerinin d“şeceğini belirtmiştir (bu 

yalnızca  parsel için geçerlidir . 

6. İşletme Gelir Kaybı: Kamulaştırma bandı içerisinde köy t“zel kişiliği m“lkiyeti “zerindeki bir 
işletme yıkımı söz konusudur. Lokanta olarak çalıştırılan işletmede  işçi çalışmaktadır. 
Yıkımdan sonra işletmenin arazinin geri kalanına çekilerek yapılmasının m“mk“n olacağı 
belirtilmiştir. Ancak, “ç ay kapalı olacak olan işletmede işçilerin durumu ve gelir kaybı 
konusunda kaygı yaşanmaktadır bu sorun ile ilgili yalnızca  örnek bulunmaktadır . 

YER DEĞİŞTİREN PEİ LERİN ESKİ VE YENİ YAŞAMLAR)N)N 

KARŞ)LAŞT)RILMASI 

Projeden yer değiştirme şeklinde etkilenen hane sayısı 't“r. Bu hanelerden si yıkılmıştır, inin 

ise kamulaştırma yasal işlemleri tamamlanmış ancak hen“z yıkılmamıştır.  

Bu böl“mde bug“ne kadar yer değiştiren PEİ lerin hayatlarındaki değişiklikler incelenmiştir. 
Projenin etkilerinin neler olduğu ve bunları nasıl karşıladıkları değerlendirilmiştir. 

a. Yeni Konut ve Eski Konut Arası Mesafe:  

Evleri yıkılan ve yer değiştirmek zorunda kalan t“m haneler(12) yine aynı mahallede 3 km 

mesafe içinde ikamet etmektedirler. Yalnızca  hane  11 km mesafe uzağa taşınmıştır.  

b. Yeni Evlerin M“lkiyet Durumu: 

Yer değiştiren PEİ ler, yeni yaşamlarına; 

- Kiracı ya da  

- M“lk Sahibi  

 olarak devam etmektedirler. 

Yer değiştiren toplam  hane arasında, si kiracı, diğer i de tekrar yaşadıkları evin m“lk 
sahibi olarak yeni yaşamlarına devam etmektedirler. 
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Kiracı olarak yaşamlarını s“rd“ren ilk grup, kendilerine ödenen kamulaştırma bedellerini kullanım 
şekline göre iki alt gruba ayrılmaktadır; 

- Ev veya arsa alan haneler 

- Herhangi bir yerden m“lk satın almayanlar 

Kiracı olarak hayatlarına devam eden  haneden, si adedi Beykoz da arsa, si de başka 
alanlardan biri Tophane den, diğeri Adapazarı ndan  ev almışlardır. Bu kişiler, tazminat bedeli yeni 

varlık satın almak için yeterli olmadığından, banka kredisi kullanmışlardır. Bu nedenle, kısa s“rede 
alınan krediyi geri ödemeleri ya da gerekli finansmanı yeni aldıkları m“lklerin kira getirilerinden 
sağlama zorunlulukları vardır. Başka alanlardan m“lk alan hissedarlar, alandan ayrılmak 

istemediklerinden, Beykoz da kiracı olarak yaşamayı tercih etmektedirler. Kiracı konumunda 
olanlar ortalama 500 TL/ay kira ödemektedirler. 

Yeni yaşadığı konutta m“lk sahibi olan  haneden,  “ başka bir parselde yeni bina inşa 
etmişlerdir. Bu  hane aynı aileye mensuptur ve yeni yaptıkları  katlı yeni bir binada bir arada 
yaşamaktadırlar.  Aile eski evlerine oo m. uzaklıkta kendilerine ait başka bir parselde  katlı bir 
bina yapmışladır.Yeni binanın yapımı  sene s“rd“ğ“nden aradaki zamanda kiracı olarak 

yaşamışlardır. 

Diğer hanelerden birisi kendisine ait, yıkılan evinin bitişiğindeki binaya taşınmış, diğeri ise yeni bir 
konut almıştır.  

a. Yeni Konutun B“y“kl“ğ“: Konut b“y“kl“ğ“nde eski ve yeni konut karşılaştırıldığında genel 
olarak bir d“ş“ş gözlemlenmektedir. Yer değiştirenlerin eskiden etordukları evin ortalama 
b“y“kl“ğ“  m2 iken, yeni konutlarında ortalama b“y“kl“k  m2 ye inmiştir. Konut 
b“y“kl“ğ“ eskisine gore daha d“ş“k olanların oranı % , daha y“ksek olanların oranı %  
ve aynı kalanların oranı % dur.  

 

b. Evin G“neş ve Rutubet Durumu: Yeni evinin g“neş alma durumunu eskisine gore daha 
köt“ olduğunu ifade edenlerin oranı % dur. Diğerleri her iki konutta da g“neş alma 
durumunun iyi olduğunu belirtmişlerdir. Rutubet konusunda ise % ı yeni evin 

durumunun daha iyi olduğunu, % u eskiden olduğu gibi yeni evde de rutubet olduğunu 
belirtmiştir.  

 

c. (astane, Okul, Alışverişe Mesafe: Yer değiştirenlerin yeni yaşam alanları ile eski yaşam 
alanları aynı çevrede olduğundan dolayı, hastane, okul alışveriş gibi olanaklara mesafe,  
hane hariç değişmemiştir.  

 

d. Telefon, Su, Doğalgaz, İnternet:  (anelerin % unda eskiden doğalgaz 
bulunmamaktayken, yeni konutunda bulunmaktadır.  % u internet kullanıcısı olmuştur. 
 

e. Evdeki Eşyalar: Eski evinde televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi 
eşyaları varken, yeni evinde bulaşık makinesiolmadığını ifade edenlerin oranı % dir. 

Eskiden bu eşyalardan birisi bulunmazken, yeni evinde bulunduğunu ifade ednlerin oranı 
da % dir. Diğerleri için durum değişmemiştir.  
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f. WC-Banyo: Eski evinde tuvalet ve banyo bir arada olduğu halde yeni evinde banyo ve 
tuvaletin ayrı olduğunu belirten hanelerin oranı % dir.  
 

g. Bahçe: Eski yaşadığı evde bahçeye sahipken yeni yaşadığı evde bahçe olmadığını 
belirtenlerin oranı % dır.  
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RESIM 14.Proje Kapsamında Yıkılan Yapılar 

PROJE KAPSAMINDA YIKILAN YAPILAR 
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 M 
RESIM 15.PEİ lerin Yeni Yapıları 

PEİ LERİN YENİ YAP)LAR) 





SONUÇ; ÖNERİ ARAZİ ELDE ETME VE 
YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI 

BÖLÜM.D
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D. SONUÇ; 5NERİ ARAZİ ELDE ETME VE YENİDEN YERLEŞİM 

EYLEM PLANI (YYEP)  
 

BDIP, iki temel gerekçe ile İBB tarafından uygulanmıştır. Bunlar; 

 

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

 

2. 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. Proje alanında ıslah 
için imalatı hen“z yapılmamış bir kısımda bir binanın çökm“ş olması durumun aciliyetini ortaya 
koymaktadır.  
 

Ancak, BDIP ve başka benzer projelerin DB OP. .   ile uluslararası finans kuruluşları kriterleri 
çerçevesinde hazırlanması için YYEP için aşağıdaki  bileşen dikkate alınarak öneriler geliştirilmiştir. 

1. Yasal ve Kurumsal 5neriler 

2. Uzlaşma Yönetimi  
3. Beklenti Yönetimi 
4.  Yeniden Yerleşim Strateji Çerçevesi 
5. Gelir İyileştirme 

6. İş Programı 
7. Maliyetler ve B“tçe 

8. İzleme ve Değerleme 

 

DÜNYA BANKASI O.P.12 YENİDEN YERLEŞİM POLİTİKAS) ÇERÇEVESİNDE 

5NERİ GENEL YAKLAŞ)MLAR  

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 birarada 
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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ŞEK)L 20. B“t“nleşik Bir Arazi Edinimi / Kamulaştırma Ve Yeniden Yerleşim S“reci 

D.1. 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 bkz. 
Yasal ve Kurumsal Çerçeve Böl“m“  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 D“zenlemeler: 5neri olarak geliştirilmesi gereken yasal d“zenlemeler  grupta toplanabilir.  
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1. İstanbul için Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Yeniden Yerleşim Strateji Planının 
(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  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 değerlendirilemektedir. 
 

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 7. 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 
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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 biraraya 
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 2 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 29.İstanbul Yeniden Yerleşim Strateji Planı Yasal ve Kurumsal Yapılanmalar 

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 
- Halk Yeniden Yerleşim Komiteleri 
 

İzleme ve Değerlendirme Danışmanı
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Kurumsal D“zenlemeler ve Yapılanma 

 

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.  

 

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 kurulucak 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 oldugundan, bilgilendirme faaliyetlerinin 
başarısı ve yapılan uygulamaların uygulama planına gore yapılıp yapılmadığının takibi, PEİ lerin 
maduriyetlerinin 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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ŞEKİL 21. Kurumsal D“zenlemeler Ve Yapılanma
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D“nya Bankası 
Zorunlu Yeniden Yerleşim 
Politikaları OP .  Temel 

Prensipler 

Beykoz Deresi 
İyileştirme ve Arazi Elde Etme Projesi 

Uygulayıcı Kurum: İstanbul B“y“kşehir Belediyesi  

 
5neri Politika ve Araçlar 

 
 
 

1. 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 yerleşim kaçınılmaz 
ise, yeniden yerleşim eylem 
planları geliştirilmelidir. 
 

 
Proje alanının mevcut afet riski göz ön“nde 
bulundurularak, alanda  senesinde yaşanan b“y“k 
sel felaketinden sonra olası bir sel felaketi daha 
yaşanmadan önce gerekli tedbirleri almak amacıyla 
Uygulayıcı Kurum olan İstanbul B“y“kşehir Belediyesi 
tarafından gerekli ön çalışmalar yapılmıştır. Bu 
kapsamda, proje alanında zorunlu yeniden yerleşimi 
olabildiğince en az d“zeye indirebilmek için proje alanı 
b“t“n“nde zorunlu yeniden yerleşime maruz kalacak 
bölgelere ilişkin bir önceliklendirme yapılmıştır.  
 
Afete karşı zarar görebilirlik seviyesi en y“ksek olan 
Beykoz deresi alanı için mevcut afet riskinin azaltılması 
amacıyla, boşaltma ve tahliye çalışmalarına yönelik, afet 
durumunun aciliyeti sebebiyle acele kamulaştırma kararı 
alınmıştır  sayılı Kamulaştırma Kanunu . madde 
gereğince .  
 
Yeniden yerleşime maruz kalan proje alanı için arazi 
elde etmeye/kamulaştırmaya yönelik mevcut yasal 
çerçeve uygulanmıştır. Ancak, proje alanı için yeniden 
yerleşim hedeflenmediği için b“t“nc“l bir yeniden 
yerleşim eylem planı oluşturulmamıştır. Yeniden 
Yerleşim Eylem Planı YYEP , DB nin talebi “zerine İBB 
tarafından bu raporla birlikte hazırlatılmıştır. 
 
 

Kamulaştirma/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 bkz. Böl“m D  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, bu alanların fiziksel, sosyal ve ekonomik 
faydaları açısından karşılaştırmalı şekilde  
değerlendirmeleri yapılmalıdır.  
 
Sunulacak yerleşim alanının yeniden yerleşecek n“fusun 
ihtiyaçlarına altyapı, sosyal alanlar, çalışma alanları gibi  
cevap verebilmesi açısından hazırlanması için gerekli 
çalışmalar y“r“t“lmelidir.  
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2. Danışma ve 
Bilgilendirme 
 
Zorunlu yeniden yerleşimden 
etkilenen kişiler s“reç hakkında 
bilgilendirilmeli ve yeniden 
yerleşime yönelik planlama ve 
uygulama s“reçlerine dahil 
edilmelidirler. 

Proje öncesinde yeniden yerleşimden etkilenen kişilere 
yönelik bir n“fus, m“lkiyet araştırması yapılmıştır. 
 
Ancak bu kişilere, ıslah projesinin aşamaları, sonuçları ve 
kişileri etkileyen tarafları hakkında d“zenli bir bilgi akışı 
sağlanmamıştır. Yapılan birebir gör“şmelerde, gerek 
planlama gerekse uygulama ve sonrasında kişilerin 
bilgilendirilmediği gör“lmektedir. Bilgilendirmenin 
yeterli olmaması ve kişilerin proje ile ilgili olarak 
muhatap bir kişi ya da birime ulaşamaması kişilerin 
kaygılarını ve memnuniyetsizlik d“zeylerini arttırmıştır.  
 

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 bkz. Böl“m D  uygun olacak 
şekilde yerel seviyede, t“m proje paydaşları arasında 
işbirliklerinin ve örg“tlenmenin kurulmasına yönelik T“rk 
mevzuatında gerekli yasal d“zenlemeler yapılmalıdır. Bu 
kapsamda, 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 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.  

3. Gelir Restorasyonu 
 
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. 

Yapılan sosyal etki değerlendirme araştırmalarında ve 
birebir gör“şmelerde, yeniden yerleşimden etkilenen 
kişilerin proje alanı yakınındaki bölgelerde yer alan 
fabrikalarda Paşabahçe Şişecam, Tekel fabrikaları.  ve 
ormancılıkla ilgili iş alanlarında proje öncesinde 
çalışmakta olduğu, ancak bu tesislerin projeden 
bağımsız olarak kapanması nedeniyle işlerini 
kaybettikleri anlaşılmaktadır.  
 
Bu proje kapsamında, projeden etkilenen insanların 
yeniden yerleşim sonrası gelir kaynaklarını arttırıcı, veya 
eski ekonomik yaşam kaynaklarını aynı tutan seviyeye 
getirilmesi konusunda bir girişimde bulunulmamıştır. 

Yeniden yerleşim öncesinde, etkilenecek n“fusun gelir 
kaynakları “r“n, meslek dalı bazında  kategorileri analizi 
yapılmalı, ve yer değiştirme sonrasındaki gelir durumları 
arasındaki farkları ortaya koymaya yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. Gelir iyileştirici ve yeni iş imkanlarını 
sağlamaya yönelik faaliyetler, kapasite geliştirme 
programları, proje alanı özelliklerine dayalı olarak kısa ve 
uzun vade için ortaya koyulmalıdır. 
 
5zel sektör“n yatırıma teşvik edilmesi, mevcut kanunlara 
dayalı kredi ve fonların yaratılması, teşvik edilmesine 
yönelik girişimlerde bulunulmalıdır.  
 
Danışma faaliyetleri ile gelir kaynaklarının kayıplarına ilişkin 
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geribildirimler alınmalı, ve proje sırası ve sonrasındaki 
önemli risk tipleri evsizlik, topraksızlık, ortak alanlara 
erişim eksikliği, sosyal dışlanma gibi  belirlenmeli, ve bu 
risklere gore yeniden yapılanma önerileri getirilmelidir.   

4.  Kayıpların Tazmin 
Edilmesi 
 
Yeniden yerleştirilen kişilerin 
her t“rl“ kayıpları ikame 
değerleri “zerinden tazmin 
edilmelidir. 
 

Projeden etkilenen insanların kayıpları m“lkiyet yapısına 
bağlı olarak mevcut yasal çerçeveye uygun şekilde 
tazmin edilmiştir. 5zel m“lkiyete sahip olan kişileri arsa, 
yapı ve arsa “zerinde bulunan ağaç, baraka, bitki vs. gibi 
diğer varlıklarının değerleri  sayılı Kamulaştırma 
Kanunu h“k“mlerine göre belirlenip kamulaştırma 
öncesinde ve hatta erken şekilde yasalarca belirlenen 
ödeme s“resinden de önce  hak sahiplerine ödenmiştir.  
 
Söz konusu kamulaştırma bedeli belediye tarafından 
oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonları tarafından 
belirlenilen değerler dikkate alınarak uzlaşma 
aşamasında daha fazla ödenmektedir. 
 
Kamu m“lkiyeti “zerinde işgalci konumunda bulunan 
gecekondu sahiplerine ise, Kamulaştırma Kanunu 
h“k“mleri ile tazminat ödenmesi m“mk“n 
olmadığından, gecekondu sahiplerinin madur 
olmalarının engellenmesi için B“y“kşehir Belediyesi 
tarafından /  sayılı kanunların h“k“mleri 
kullanılarak, bina enkaz bedelleri ödenerek kişilere 
ödenmiştir.   

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 tazminat 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 bkz. 
Böl“m B. .  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.  
 

TABLO 30.D“nya Bankası Zorunlu Yeniden Yerleşim Politikalarının Proje Kapsamında Değerlendirilmesi Ve 5neriler 
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D.2. UZLAŞMA Y5NETİM 5NERİSİ 
 

 Yılı B“y“k Sel in ardından, İBB tarafından kamulaştırma yasası çerçevesinde Beykoz Deresi )slah 
Projesi çalışmaları başlamıştır. Projeden etkilenen gerçek ve t“zel kişilerden oluşan m“lk sahipleri ile 
haksahipleri için yasal s“reç başlatılmış ve uygulamaya geçilmiştir. 
 
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“zy“ze gör“şmeler ve genel toplantılar yapılmıştır. S“reç 
içinde B matrisinin içi doldurulmaya çalışılmıştır. 

 

ŞEK)L 22.6B Basamakları 
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1. Bilgilendirme 

Projeden etkilenenlerin b“y“k bir böl“m“n“n proje s“reci hakkında çok bilgisi bulunmamakta ve bilgi 
kirliliği yanlış algıları ortaya çıkarmaktadır. 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  

 
. Bilinçlendirme 

 
Bilgi kirliliği ve zamanında muhatap bulunmaması “zerine genel bir bilinçlendirme  çalışması 
yapılmıştır. Bilinçlendirme konuları; 

- Projenin Teknik Gereklilikleri (Dere G“zergahı ve Genişliği  
- Projenin Faydaları 
- Yapı Riski 
- Zemin Riski  
- Yanlış Algılar 
- Yasal Haklar 
- Dere Koruma Bandı 
- İmar Kısıtları “zerine yoğunlaşmıştır.  

 
Bu konuda İBB nin uzman ekibi de yardımcı olmuştur. 

 
. Buluşma 

 
Kamulaştırma s“reci içinde ilk buluşmada, projeden etkilenenler bedel 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. 
 
Daha sonra projeden etkilenenlerle y“z y“ze buluşmalar gerçekleştirilmiştir. 

- İBB 
- DB 
- Projeden Etkilenenler 
- Uzmanlar  
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- Muhtarlar 
- Proje Bilgilendirme Toplantıları 
- Ev Toplantıları 
- Anket Gör“şmeleri  

 
. Beklenti Yönetimi 

Kamulaştırma ile ilgili yasal s“reç ve uygulama bitmiş olmasına rağmen projeden etkilenenlerin 
beklentileri devam etmektedir. Beklentiler özellikle kamulaştırma  bedellerinin artırılması ve iş 
bulma konularında yoğunlaşmaktadır. Toplantılarda  aşağıdaki konularda beklentiler not alınmıştır. 

- Daha Y“ksek Kamulaştırma Bedelleri 
- Mahkeme Masrafları  
- Toplu Konut 
- Yeni Arsa 
- İmar İzni 
- Taşınma Yardımı 
- Taşınma için Yeterli S“re 
- Muhatap Bulma  
- Sosyal-Ekonomik  Durum Tespiti 
- Yeni İş Olanakları 
- Yeniden Yerleşim Programı 
- Projenin Zamanında Tamamlanması  

 
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.  

Belirsizliklerin ortadan kaldırılmasında h“k“met ve D“nya Bankasından beklentiler  y“ksek 

seviyededir.  Ayrıca, toplantılarda aşağıdaki belirsizlikler hakkında belediye uzmanları gerekli 
açıklamaları yapmışlardır. 

- Kamulaştırma Gerekçesi 
- Dava S“reci  
- İmalat S“resi  
- Yeni İş Olanakları 
- D“nya Bankası Desteği  
- Şikayetler İçin Muhatap Bulamama 
- Yeni İmar İzni  

 
6. Benimseme 

(iç kuşkusuz, uzlaşma s“recinin en önemli ve son bileşeni proje ve uygulamanın taraflarca 
benimsenmesidir. S“reç içinde İBB ve D“nya Bankası arasındaki işbirliği  özellikle projeden 
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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. 

 

Sonuç olarak, projeden etkilenenlerle 6B aşamaları dikkate alınarak çok sayıda toplantı ve y“z y“ze 
gör“şme gerçekleştirilmiş ve B matrisi eksikliklere rağmen doldurulmuştur. 
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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 yapılmas 

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 
Ortak Hareket 

Kurumsal Destek 

Uzmanlardan Yararlanma  

Yerel Proje Geliştirme 
K“lt“r“ 

Yerel Dinamikler 

Birebir Gör“şmeler 

Bilgilendirme Ofisleri  

Yerel Liderler 

Ev Toplantıları 
Organizasyonlar 

Dernekler 

Kamu Sorumluları 
 

Teknik 

Sorumlular 

 

Gön“ll“ler 

 

SivilToplum 

Kuruluşları 
 

Yerel Liderler 

Yasal Haklar 

 

Taşınma S“reci 
 



150 

 

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 

4 
BEKLENTİ 

(assas ya da dezavantajlı grupların 
beklentilerinin alınması 
 

Projeden etkilenen insanların proje 
hakkındaki gör“şleri ve beklentilerinin 
öğrenilmesi 
 

Kamunun beklentilerinin öğrenilmesi 
 

 

Eşitlikçi Yapılanma (akları 
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 
 

Beklenti Anketleri 

 

Katılım Toplantıları 
 

Teşvikler 

 

İmar (akları Transferi 

D“nya Bankası 
 

İBB 

 

İlgili Kamu 
Kurumları 
 

Projeden 

Etkilenen İnsanlar 

Beklenti Yönetimi  
 

Bireysel Çıkar -
Toplumsal Çıkar 

Dengesi 
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TABLO 31. B Basamakları 

 

 

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 
Uzlaşma S“reci 
Ekonomik Kriz Etkileri 

Yetki Paylaşımı 
İzleme Ve Değerleme 
Yöntemleri 
Politik Kararlılık 

Teşvikler 

İmar (akları Transferi 

D“nya Bankası 
İBB 

İlgili Kamu 
Kurumları  

Gelir 

Restorasyonu 

Eşitsizliklerin 

Minimuma 

İndirilmesi 
 

  

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 

ProjeEtkilerinin 

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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D.3. BEKLENTİ Y5NETİMİ 
Çalışma, yasal ve uygulama aşamasının tamamlanmış olmasının ardından yapılsa bile İBB , D“nya 
Bankası ve Projeden Etkilenen İnsanlar 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 
- Yurt Dışı En İyi 5rnekler (akkında Bilgilendirme 
- D“nya Bankası Tarafından Beykoz Kamulaştırma Ve Yeniden Yerleşim Raporunun 

Onaylanması 
 

2. Projeden Etkilenenlerin; 

 

o İBB den  Beklentisi 

- Daha Fazla Kamulaştırma Bedeli 
- Muhatap 
- Taşınma Masrafları 
- Proje (akkında Bilgilendirme 
- İş  
- Sosyal Doku Çalışması 
- Toplu Konut 
- Alternatif Yerleşim Alanları Yaratılması 

 
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 

- Değerlendirme Raporu 
- Uygulama Planı 
- Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim Gerekçesi 
- Proje Etkileri 
- Alan Anketleri 
- M“lke M“dahale T“rleri 
- 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. 
 

 
ŞEK)L 23.Beklenti Yönetimi Tablosu 
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D.4. MEKANSAL SORUNLARIN MİNİMİZE EDİLMESİNE 

Y5NELİK  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. 

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. 

B s“recinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gereken 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; 
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‐ 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 Beykoz dere ıslah 

projesinden etkilenenlerin bir kısmı, yeni taşındıkları alanda eski komşuluk ilişkilerini 
bulamadıklarını ifade etmişlerdir  

‐ 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 

Teşvikler 

Yeniden yerleşim projelerinde kamulaştırma yöntemi kullanılması y“ksek maliyetler getirecektir. 
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.  
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D.5. GELİR İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ 

D. . .YENİ İSTİ(DAM ALANLARININ TANIMLANMASI  

Gelir iyileştirmede öncelikle mevcut kapasite ortaya konulmalı ve istihdam potansiyelleri iyi analiz 

edilmelidir.  

Beykoz da temel istihdam alanı olan  fabrikanın yerine yapılacak yeni projeler bir fırsat olarak 
değerlendirilmelidir. Kapatılan fabrikaların yerine yapılması planlanan oteller ve işyerleri Beykoz 
halkı için yeni bir sektör yaratmaktadır. Oteller daha nitelikli işg“c“ne ihtiyaç duyduğundan, bu 
s“reç yerel için bir değişim fırsatı olarak algılanmalıdır. Yeni sektöre yönelik yerel kapasitenin 
artırılması için ise belediye önc“l“k etmelidir.  

Diğer taraftan Beykoz, doğal yönden özellikli bir koruma altında bir alandır. Bu yönde de 
eğitimlerin verilmesi ve yeni istihdam alanları yaratılması faydalı olacaktır. 5zellikle kamu ve özel 
sektör işbirliklerinin teşvik edilmesiyle, eko-turizm yoluyla turizm sektör“n“n geliştirilmesi gibi 
projeler hayata geçirilmelidir.  

D. . .KAPASİTE ARTIRMA VE EĞİTİM PROGRAMLARI 

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.  

Yukarıda tanımlanan yeni sektörlerde yerelin iş bulma ve  gelir iyileştirme şansını artırmak için 
başta İBB ve Beykoz Belediyesi işbirliği yapmalı ve “niversiteler ile sivil toplum örg“tlerinin s“rece 
katkı yapmaları sağlanmalıdır.  

5neri Kapasite Artırma ve Eğitim Programları; 

1-Dere )slah Projelerinde Çalıştırmak Üzere Teknik Eğitimler 

2-Turizm ve Otelcilik Alanında Eğitimler  

3-Doğal Koruma Alanında Eğitimler  

4-Gençlere Yönelik Bilgisayar ve Yabancı Dil Kursları 

5-Kadınlara Yönelik Eğitim Okuma –Yazma  Kursları 

6-Kadınlara Yönelik Beceri El Sanatları  Kursları  

Kapasite artırma eğitimleri ve kursların yanısıra yerelin kendi işlerini kurmaları için finansal ve 
kurumsal destekler sağlanmalıdır.  
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D.6. İŞ PROGRAMI 

D. . .İŞ PROGRAMI AMAÇ VE KAPSAMI 

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 Politikalari 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        
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Gelir İyileştirme ProgramlarınınTanımlanması        

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        
TABLO 32.İş Programı Tablosu 
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D.7. MALİYETLER VE 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. 
Yeniden yerleşim eylem planının 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. Aşağıda verilen maliyet dağılımı ve t“rlerini 
gösteren örnek b“tçe tablosunda da gör“ld“ğ“ gibi, maliyetleri karşılayacak finansal kaynaklar da 
ayrıca belirtilmelidir.  
 

5rnek B“tçe Tablosu 

Maliyet Kalemleri Maliyet (TL) Kaynak 

1. Kamulaştırma/Arazi Elde Etme İşlemleri 

A. Kamulaştırma Bedeli   

1. Araziler   

Ev Arsası   

Sulu/kuru arazi   

Meyvelik/Bağ/Bahçe   

Diğer...   

2. Yapılar   

Konut   

Samanlık/Baraka   

M“ştemilat/D“kkan   

Diğer....   

3. Ortak M“lkler varsa    

4. Diğer Varlıklar   

B. Kadastro ve Tescil İşlemleri   

C. Anlaşmazlık Durumu Masrafları   
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1. Mahkeme Masrafları   

2. Değerleme için Bilirkişi 5demeleri   

2. Yeniden Yerleşim İşlemleri 

1. Kırsal Yeniden Yerleşim   

Yer seçimi, planlama, inşaat, taşınma giderleri   

2. Kentsel Yeniden Yerleşim   

  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 33.5rnek B“tçe Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

D.8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
 

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 
arttırmay yönelik aşağıda tanımlanan birçok temel katkıyı sağlar.  
 

4. Proje faaliyetlerinin takibi, gelinen aşama ve her aşamanın daha önce belirlenen uygulama 
planı, b“tçe ve takvime uygun olarak ilerleyişinin tespiti 

5. (edeflenen proje uygulama planının değerlendirilmesi ve uygulama sırası ile sonrasında 
ortaya çıkan problemlerin belirlenmesi, ve sözkonusu bu problemlerin ortadan 
kaldırılabilmesine yönelik tedbirlerin alınabilmesi 

6. 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. 
 

4. İç izleme performans izleme  

5. Dış izleme etki izleme  

6. Nihai denetim 

 

D.8.1. 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 
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- 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 tazminat 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 karsılaşılan problemler,eksiklikler 

veizleme göstergelerinin ne ölç“de yerine getirilip getirilmediği tespit edilecektir. Böylece proje 
tamamlanmadan söz konusu eksikliklerin tamamlanması ve karşılaşılan durumun iyileştirilmesi 
m“mk“n olacaktır.    
 

D.8.2. 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. 
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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 

 

- 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. 
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- (anehalkı Araştırmaları 
- Mevcut Durum Araştırmaları  
- Anketler 

- Gayri Resmi Gör“şmeler 

- Projeden Etkilenen )nsanlarla Yapılan Odak Grup Toplantıları 
- Proje Yetkilileri ve Proje Paydaşlarıyla Yapılan Toplantılar 

- Şikayet Ve Şikayet Kapama Formları  
- Performans İzleme Sonuç Raporları 
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EKLER 

EK.1. KAMULAŞT)RMA 5N ONAY F5YÜ,  NİSAN 2007 
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EK.2. İBB BELEDİYE ENCÜMEN KARARI,19 HAZİRAN 2007 
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EK.3. İSTANBUL VALİLİK ONAYI,05 TEMMUZ 2007 
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EK.4.BAKANLAR KURULU KARARI,19 KASIM 2007 

T.C. Resmi Gazete  

24 Aralık 2007 PAZARTESĠ Resmi Gazete Sayı : 26736 

BAKANLAR KURULU KARARI 

             Karar Sayısı : 2007/12927 

 Ġstanbul Ġli, Beykoz Ġlçesinde yer alan ve ekli listede bulundukları mahalle/köy ile pafta, ada ve parsel 
numaraları gösterilen taĢınmazların, TokatDeresi ve Bağlantı Kolları (Tokatköy Kolu, Akbaba Kolu, 
Dereseki Kolu, Yalıköy Mansabı) Islahı Projesi alanında kalmaları nedeniyle Ġstanbul BüyükseĢir 
Belediyesi tarafından acele kamulaĢtırılması; ĠçiĢleri Bakanlığının 18/10/2007 tarihli ve 46341 sayılı 
yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 
19/11/2007 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır. 

                                                                                                                                                      

Abdullah GÜL  

CUMHURBAġKANI 

Recep Tayyip ERDOĞAN 

BaĢbakan 

           C. ÇĠÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN 

Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.          Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.            Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.                  Devlet Bakanı 

  M. BAġESGĠOĞLU                         K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                           M. ġĠMġEK 

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı 

          M. AYDIN                                M. A. ġAHĠN                         M. Z. ÇAĞLAYAN                       B. ATALAY 

     Devlet Bakanı V.                            Adalet Bakanı                      Milli Savunma Bakanı V.                   ĠçiĢleri Bakanı 

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELĠK                                F. N. ÖZAK 

      DıĢiĢleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve Ġskan Bakanı 

         R. AKDAĞ                               M. H. GÜLER                             N. ÇUBUKÇU                              F. ÇELĠK 

        Sağlık Bakanı                           UlaĢtırma Bakanı V.              Tarım ve KöyiĢleri Bakanı V.    ÇalıĢma ve Sos. Güv. Bakanı 

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              F. N. ÖZAK 

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı V. 
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19/11/2007 TARİHLİ VE 2007/12927 SAYILI 
KARARNAMENİN EKİ 

LİSTE 

          

SIRA MAHALLE/KÖY PAFTA ADA PARSEL 

1 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   212 

2 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   211 

3 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   195 

4 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   184 

5 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   251 

6 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   250 

7 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   242 

8 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   240 

9 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   216 

10 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   215 

11 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   197 

12 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   210 

13 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   191 

14 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   200 

15 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   198 

16 TOKATKÖY MAHALLESĠ 10   925 

17 TOKATKÖY MAHALLESĠ 3   167 

18 TOKATKÖY MAHALLESĠ 3   166 

19 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   223 

20 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   224 

21 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   256 

22 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   255 

23 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   254 

24 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   253 

25 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   252 

26 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   323 

27 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   322 

28 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   248 

29 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   247 

30 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   329 

31 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   330 

32 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   331 

33 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   332 

34 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   333 

35 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   337 

36 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   340 

37 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   342 

38 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   343 

39 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   345 

40 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   346 

41 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   221 

42 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   225 

43 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   220 

44 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   217 

45 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   214 

46 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   213 

47 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   194 

48 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   209 

49 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   208 

50 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   207 

51 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   206 

52 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   190 
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53 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   189 

54 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   188 

55 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   204 

56 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   203 

57 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   202 

58 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   199 

59 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   185 

60 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   181 

61 TOKATKÖY MAHALLESĠ 13   931 

62 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   180 

63 TOKATKÖY MAHALLESĠ 2   178 

64 TOKATKÖY MAHALLESĠ 3   137 

65 TOKATKÖY MAHALLESĠ 10   930 

66 TOKATKÖY MAHALLESĠ 3   144 

67 TOKATKÖY MAHALLESĠ 3   146 

68 TOKATKÖY MAHALLESĠ 11   901 

69 TOKATKÖY MAHALLESĠ 11   902 

70 TOKATKÖY MAHALLESĠ 11   905 

71 TOKATKÖY MAHALLESĠ 13   903 

72 TOKATKÖY MAHALLESĠ 13   904 

73 TOKATKÖY MAHALLESĠ 1   368 

74 TOKATKÖY MAHALLESĠ 4   364 

75 DERESEKĠ KÖYÜ 2   51 

76 DERESEKĠ KÖYÜ 5   66 

77 DERESEKĠ KÖYÜ 2   168 

78 DERESEKĠ KÖYÜ 2   169 

79 DERESEKĠ KÖYÜ 2   170 

80 DERESEKĠ KÖYÜ 2   58 

81 DERESEKĠ KÖYÜ 2   59 

82 DERESEKĠ KÖYÜ 2   60 

83 DERESEKĠ KÖYÜ 2   62 

84 DERESEKĠ KÖYÜ 2   64 

85 DERESEKĠ KÖYÜ 2   81 

86 DERESEKĠ KÖYÜ 2   82 

87 DERESEKĠ KÖYÜ 2   84 

88 DERESEKĠ KÖYÜ 2   85 

89 DERESEKĠ KÖYÜ 2   86 

90 DERESEKĠ KÖYÜ 1-2   90 

91 DERESEKĠ KÖYÜ 2   76 

92 DERESEKĠ KÖYÜ 2   96 

93 DERESEKĠ KÖYÜ 2   91 

94 DERESEKĠ KÖYÜ 2   92 

95 DERESEKĠ KÖYÜ 2   93 

96 DERESEKĠ KÖYÜ 2   94 

97 DERESEKĠ KÖYÜ 3   131 

98 DERESEKĠ KÖYÜ 3   132 

99 DERESEKĠ KÖYÜ 3   133 

100 DERESEKĠ KÖYÜ 3   171 

101 DERESEKĠ KÖYÜ 3   174 

102 DERESEKĠ KÖYÜ 4   184 

103 DERESEKĠ KÖYÜ 4   403 

104 DERESEKĠ KÖYÜ 4   404 

105 DERESEKĠ KÖYÜ 2   73 

106 DERESEKĠ KÖYÜ 2   52 

107 DERESEKĠ KÖYÜ 2   57 

108 DERESEKĠ KÖYÜ 2   65 

109 DERESEKĠ KÖYÜ 2   87 

110 DERESEKĠ KÖYÜ 2   97 

111 DERESEKĠ KÖYÜ 3   122 



173 

 

112 DERESEKĠ KÖYÜ 3   123 

113 DERESEKĠ KÖYÜ 3   164 

114 DERESEKĠ KÖYÜ 3   167 

115 DERESEKĠ KÖYÜ 3   175 

116 DERESEKĠ KÖYÜ 3   176 

117 DERESEKĠ KÖYÜ 4   189 

118 DERESEKĠ KÖYÜ 4   191 

119 DERESEKĠ KÖYÜ 1   3 

120 DERESEKĠ KÖYÜ 1-2   4 

121 DERESEKĠ KÖYÜ 2   80 

122 DERESEKĠ KÖYÜ 2   95 

123 DERESEKĠ KÖYÜ 3   226 

124 DERESEKĠ KÖYÜ 3   165 

125 AKBABA KÖYÜ 1   3 

126 AKBABA KÖYÜ 1   5 

127 AKBABA KÖYÜ 1   6 

128 AKBABA KÖYÜ 1   17 

129 AKBABA KÖYÜ 1   20 

130 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 112 1 

131 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 116 1 

132 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 116 13 

133 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 116 9 

134 AKBABA KÖYÜ 5   79 

135 AKBABA KÖYÜ 5   80 

136 AKBABA KÖYÜ 1   16 

137 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 105 2 

138 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 108 1 

139 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 108 2 

140 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 108 3 

141 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 108 4 

142 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 108 5 

143 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 107 3 

144 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 110 1 

145 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 110 2 

146 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 113 1 

147 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 116 12 

148 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 116 11 

149 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 116 7 

150 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 116 8 

151 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 117 1 

152 AKBABA KÖYÜ 250-EB/15B 119 1 

153 AKBABA KÖYÜ 3   329 

154 AKBABA KÖYÜ 3   330 

155 AKBABA KÖYÜ 3   331 

156 AKBABA KÖYÜ 3   332 

157 AKBABA KÖYÜ 3   333 

158 AKBABA KÖYÜ 1   2 

159 AKBABA KÖYÜ 3   56 

160 AKBABA KÖYÜ 3   57 

161 AKBABA KÖYÜ 3   63 

162 AKBABA KÖYÜ 3   64 

163 AKBABA KÖYÜ 3   68 

164 AKBABA KÖYÜ 3   70 

165 AKBABA KÖYÜ 3   72 

166 AKBABA KÖYÜ 3   73 

167 AKBABA KÖYÜ 5   74 

168 AKBABA KÖYÜ 5   76 

169 AKBABA KÖYÜ 5   77 

170 AKBABA KÖYÜ 5   78 
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171 AKBABA KÖYÜ 5   81 

172 AKBABA KÖYÜ 1   19 

173 AKBABA KÖYÜ 1   43 

174 AKBABA KÖYÜ 1   44 
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EK.5.5RNEK RAPOR 
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177 

 

EK.6. 5RNEK TEBLİGAT 
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EK.7. 5RNEK UZLAŞMA TUTANAĞ) 
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EK.8. BİLİRKİŞİ DEĞERLEME 5RNEĞİ 
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EK.9. PEİ LER İLE YAPILAN ANKET FORMU  

Ek: Anket Formu 

 

M“lk Sahibi:                                 Gör“şme Tarihi:  

Gör“ş“len Kişi:  
Adres (Yeni):  

Telefon:  

 

Köy/Ada/Parsel:  
M“lkiyet Durumu/(isse:  
 

Kamulaştırılan/ Toplam Arsa B“y“kl“ğ“:   

Kamulaştırılan Diğer M“lkler ağaç, yapı :   

Toplam Kamulaştırma Bedeli  

Kamulaştırma S“reci Durumu  

5deme zamanında ve zamanında yapıldı mı?  

Bedeli nasıl kullanıldı  

Yıkım/Kamulaştırma Yılı  

 

 

HANE YAPISI   

(anede Yaşayan Kişi Sayısı   

 

 İsim Yakınlığı Cinsiyet Yaş Eğitim İş Durumu  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

(anede Bakıma Muhtaç Kimse Var mı? Cinsiyet Yaş Rahatsızlık 

    

 (anedeki Çalışan Kişiler  İş  Gelir 

1    

2    

3    

4    

 Okuyan çocuklar  Sayı Okula mesafe 

1 İlkokul   

2 Lise   

3 Üniversite   

4 Açık “niversite   

 

 

ESKİ YAŞAN)LAN YER  

Kaç Yıldır İkamet Etmekteydi?  

Nereden Gelmişti?  
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Arsaya ödenen para  

Arsanın sağladığı avantajlar nelerdi?  

Arsanın dezavantajları nelerdi?  

Arsanın Kullanım Amaçları konut, d“kkan, 
tarla, bahçe diğer  nelerdi? 

 

Yeni taşınılan yerin diğer yere mesafesi  

 

YAP)N)N 5ZELLİKLERİ ESKİ YENİ 

Bina kat sayısı   

Bağımsız Birim sayısı   

D“kkan var mı? B“y“kl“k   

Yapı Malzemesi   

Toplam alan (m2)   

Bağımsız Birim B“y“kl“ğ“ m    

Oda sayısı    

G“neş alma durumu   

Nem Rutubet gibi sorunlar   

Altyapı doğalgaz, elektrik, telefon, internet, su     

Yakın çevredeki olanaklar alışveriş, park, 
otopark vb.) 

  

İçme suyunu nereden karşılıyorsunuz?   

Katı atıkları/hijyen nasıl sağlanıyor?   

Kira mı kira miktarı /m“lk sahibi mi?   

Eşyalar buzdolabı, çamaşır makinesi, TV, 
bulaşık makinesi  

  

WC-Banyo Ayrı mı?   

Bahçe var mı?   

 

ARSAN)N ve KONUMUN 5ZELLİKLERİ ESKİ YENİ DEĞİŞTİ Mİ? 

Tarımsal Üretim Var mı?    

(ayvancılık Üretimi    

İşyerine mesafe    

Alışveriş Olanaklarına Mesafe    

Okula Mesafe    

En yakın (astaneye/Sağlık Ocağına Mesafe    

Parklara Mesafe    

Arsa Değeri    

 

GELİR  ESKİ YENİ 

Gelir Kaynakları Neler ve Gelir B“y“kl“kleri   

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

Toplam Gelir    

Sahip olunan varlıklar    

 

SOSYAL-SAĞL)K ESKİ YENİ 
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(anedeki (astalık Durumu hasta sayısı-hastalık 
adı  

  

Sağlık Sigortası   

Sağlık Sorunlarında Nereye Gidiliyor   

Sosyal-K“lt“rel Faaliyetlere Katılma Sıklığı    

(ayatındaki sosyal-k“lt“rel faaliyetler neler   

 

KAMULAŞT)RMAYA BAĞL) MADDİ VE GELİR 
KAYIPLARI 

Kayıp Gelir B“y“kl“ğ“ 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

 

KAMULAŞT)RMAYA BAĞL) MASRAFLAR Masraf B“y“kl“ğ“ 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

 

KAMULAŞT)RMAYA BAĞL) MANEVİ KAY)PLAR   

Komşuluk   

Çocukların okula mesafeleri   

(astalık   

4-   

5-   

6-   

 

YOKSULLUK ALGISI ESKİ YAŞAM YENİ YAŞAM DEĞİŞİM arttı, 
azaldı  

Gelir kaynağı yeterli mi?    

Kira/konut için    

Faturalar     

Çocukların eğitimi için para yeterli mi?    

Sosyal yaşam     

Yemek    

Giyim    

Eşya    

Tatil/Seyahat    

1- Yeterli 2-Orta 3-Yetersiz 

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  

 



187 

 

Uzlaşmada Sizin tepkiniz ve öneriniz ne oldu? 
daha fazla para, başka bir eve yerleştirilme, 

TOKİ konutları, diğer  

 

D“kkan için nasıl bir tazmin beklerdiniz?  

Tebligattan Ne kadar s“re sonra eviniz yıkıldı  

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? 
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EK.10. 02-06 KASIM TARİ(Lİ ANKET KATILIM LİSTESİ 

Sayı M“lk Sahibi Köy  
Ada/Parsel 

Hanede Yaşayan 
Kişi  

Gör“ş“len 
Kişi 

Tarih 

1- (“seyin K)L)Ç Akbaba Köy“, /  (“seyin K)L)Ç Kendisi 02.11.2010 

2- (“seyin K)L)Ç Akbaba Köy“, /  Recep K)L)Ç oğlu  Kendisi 02.11.2010 

3- (“seyin K)L)Ç Akbaba Köy“, /  Sinan K)L)Ç oğlu  Recep K)L)Ç 
kardeşi  

02.11.2010 

4- Dursun KAZANCI Akbaba Köy“, /  Dursun KAZANCI Kendisi 02.11.2010 

5- Sabiha KAVCI Tokatköy  parsel Sabiha KAVCI Kendisi 02.11.2010 

6- Aydın BİNG5L Tokatköy  parsel Aydın BİNG5L Kendisi 04.11.2010 

7- (“seyin GÜLER Tokatköy  parsel (“seyin GÜLER Kendisi 02.11.2010 

8- Ayşe ERGİN Tokatköy  parsel Ayşe ERGİN Kendisi 02.11.2010 

9- Satılmış BALC) Tokatköy  parsel G“lten BALC) 
(gelini) 

Kendisi 02.11.2010 

10- Maliye Tokatköy  parsel Mehmet ERDOĞAN Kendisi 04.11.2010 

11- Maliye Tokatköy  parsel Sabri ERDOĞAN Kendisi 04.11.2010 

12- Maliye Tokatköy  parsel Mehmet Sait 

GÜLTEPE 

Sedat 

GÜLTEPE 
oğlu  

04.11.2010 

13- Maliye  Akbaba Köy“ (“seyin 5ZTÜRK Kendisi 05.11.2010 

14- Niyazi ARSLAN Akbaba Köy“ /  Niyazi ARSLAN Kendisi 05.11.2010 

15- Niyazi ARSLAN Akbaba Köy“ /  Orhan ARSLAN 

oğlu  

G“lcan 
DARI 

kardeşi  

05.11.2010 

16- Niyazi ARSLAN Akbaba Köy“ /  G“lcan ARSLAN 
kızı  

Kendisi 05.11.2010 

17- Ali 

AK)B)Y)KOĞLU 

Akbaba Köy“ /  Esma AKB)Y)KOĞLU 
eşi  

Saniye 

AKBIY)KOĞ
LU  (gelini) 

05.11.2010 

18- Ali 

AK)B)Y)KOĞLU 

Akbaba Köy“ /  Köksal 
AKB)Y)KOĞLU 
oğlu  

Saniye 

AKB)Y)KOĞ
LU  

05.11.2010 

19- Ali 

AK)B)Y)KOĞLU 

Akbaba Köy“ /  Y“ksel 
AKB)Y)KOĞLU 
oğlu  

Saniye 

AKB)Y)KOĞ
LU 

05.11.2010 

20- Ali 

AK)B)Y)KOĞLU 

Akbaba Köy“ 16/1 Mustafa 

AKB)Y)KOĞLU 
oğlu  

Saniye 

AKB)Y)KOĞ
LU 

05.11.2010 

21- Mustafa GÜNAY Dereseki Köy“  p. Feridun GÜNAY 
oğlu  

Hakan 

GÜNAY 
kardeşi  

07.11.2010 

22- Mustafa GÜNAY Dereseki Köy“  p. (akan GÜNAY 
oğlu  

Kendisi 07.11.2010 



189 

 

 

 

 

 

23- Mustafa GÜNAY Dereseki Köy“  p. (aldun  GÜNAY 
oğlu  

Hakan 

GÜNAY 
kardeşi  

07.11.2010 

24- (atice ARYÜZ Akbaba Köy“,  
parsel 

(atice ARYÜZ Kendisi 05.11.2010 

25- Mustafa ARSLAN Akbaba Köy“ /  Mustafa ARSLAN Kezban 

ARSLAN 

eşi  

05.11.2010 

26- Ayser 5ZER Akbaba Köy“, 329 

parsel 

Ayser 5ZER Kendisi 05.11.2010 

26- (alil İbrahim 
ARSLAN 

Akbaba Köy“ /  (alil İbrahim 
ARSLAN 

Fatma 

ARSLAN 

eşi  

05.11.2010 

28- Yakup 5ZÇELİK Akbaba Köy“, /  Yakup 5ZÇELİK Kendisi 05.11.2010 

29- Mehmet 

ALTINER 

Dereseki Köy“  
parsel 

Kemal ALTINER Kendisi 06.11.2010 

30- Mehmet 

ALTINER 

Dereseki Köy“  
parsel 

B“lent ALT)NER Kemal 

ALTINER 

06.11.2010 

31- Mehmet 

ALTINER 

Dereseki Köy“  
parsel 

İdris ALT)NER Kemal 

ALTINER 

06.11.2010 

32- Mustafa 

5ZÇELİK 

Akbaba Köy“ /  Mustafa 5ZÇELİK Kendisi 05.11.2010 

33- Nebahat 

ERGÜNER 

Dereseki Köy“  
parsel 

Nebahat ERGÜNER Kendisi 06.11.2010 

34- Emine AKARSU Dereseki Köy“  
parsel 

Behiye EROĞLU Kendisi 06.11.2010 

35- Ahmet 5ZDEMİR Akbaba Köy“ /  Ahmet 5ZDEMİR Emine 

5ZDEMİR 
eşi  

05.11.2010 

36- Ruhat SOLAK Dereseki Köy“  
parsel 

Ruhat SOLAK Kendisi 06.11.2010 

37- Meral GÜLMEZ Dereseki Köy“  
parsel 

Meral GÜLMEZ Kendisi 06.11.2010 

38- Mahmut 

BAYRAKTAR 

Dereseki Köy“  
parsel 

Mahmut 

BAYRAKTAR 

Kendisi 06.11.2010 

39- Ahmet TINAZ  Ahmet TINAZ Kendisi 06.11.2010 
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EK.11. TOPLANTI KATILIM TUTANAĞ) 
K5Y MU(TARLAR) 

1- Sn. Erkan ATAGÜN, Tokatköy Muhtarı   
2- Sn. Y“ksel K)L)Ç, Akbaba Köy“ Muhtarı 
3- Sn. Yakup 5ZDEMİR, Dereseki Köy“ Muhtarı 
 

PROJEDEN ETKİLENEN KİŞİLER 

1. Sn. (“seyin GÜLER, Tokatköy  
2. Sn. Mehmet ERDOĞAN, Tokatköy  
3. Sn. Zeynel 5NAL, Tokatköy  
4. Sn. Ayşe ERGİN, Tokatköy  
5. Sn. Sabiha KAVC), Tokatköy  
6. Sn. İzzet CURAL, Tokatköy  

7. Sn. Niyazi ARSLAN, Akbaba Köy“  
8. Sn. Şehri ARSLAN, Akbaba Köy“  
9. Sn. Selin ARSLAN, Akbaba Köy“  
10. Sn. G“lcan DAR), Akbaba Köy“  
11. Sn. Osman DAR), Akbaba Köy“  
12. Sn. Kezban ARSLAN, Akbaba Köy“ 

13. Sn. Mehmet Ali KAZANC), Akbaba Köy“ 

14. Sn. Recep K)L)Ç, Akbaba Köy“ 

15. Sn. Fahri 5ZÇELİK, Akbaba Köy“ 

16. Sn. (“seyin K)L)Ç, Akbaba Köy“  
17. Sn. (“seyin 5ZTÜRK, Akbaba Köy“  
18. Sn. (alil İbrahim ARSLAN, Akbaba Köy“  
19. Sn. Ahmet 5ZDEMİR, Akbaba Köy“ 

20. Sn. (akan GÜNAY, Dereseki Köy“  
21. Sn. Ahmet BAYRAKTAR, Dereseki Köy“  
22. Sn. Ahmet T)NAZ, Dereseki Köy“  
23. Sn. Mustafa GÜLMEZ, Dereseki Köy“ 

24. Sn. Ayhan BOZKURT, Dereseki Köy“ 

25. Sn. Ahmet AYDIN 

 

İBB 

1. Sn. Osman KOCA,  İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“, İnşaat M“hendisi 
2. Sn. Furkan AKYOL, İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“, İnşaat M“hendisi 
3. Sn. (ikmet KAS)MOĞLU, İBB Altyapı (izmetleri M“d“rl“ğ“, İnşaat Teknikeri 
 

KENTSEL STRATEJİ 
1.   Sn.  A. Faruk G5KSU, Uzlaşma Yöneticisi, Sosyal Bilimci 
2.   Sn.  Eylem GÜLCEMAL, Şehir Plancısı 

.   Sn.  Sıla AKALP, Şehir Plancısı  
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