
      

 

  



YENIDEN YERLEŞIM POLITIKASI ÇERÇEVE DOKÜMANI YÖNETİCİ ÖZETİ  
 

Proje Tanımı 
Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) Orta Anadolu’da Çekerek Havzası ve 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bolaman Havzası’nın karşılaştığı çevresel zorlukların çokluğuna 

işaret ederek geçim güvenliği ve yerel toplulukları iklim nedenli heyelanlar, taşkınlar ve 

çölleşmenin etkilerine ve risklerine karşı dayanıklılıklarını artırrarak Türkiye Cumhuriyeti 

hükümetini desteklemeyi amaçlamaktadır. Proje iki ana ve altı alt amaçtan oluşmaktadır: 

Bileşen 1: Hedeflenen alanlarda Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu yatırımları. 

Alt Bileşen 1.1. Yeşil altyapı ve sürdürülebilir geçim artışı. 

Alt Bileşen 1.2. İklim – akıllı ve sürdürülebilir tarımsal uygulamalar ve değer zincirleri. 

Alt Bileşen 1.3. Su güvenliği için dayanıklı altyapı.  

Alt Bileşen 1.4. Dayanıklı hareketlilik. 

Bileşen 2: Uygulama Çerçevesi, Proje Yönetimi ve Sürdürülebilirlik.   

Alt Bileşen 2.1: Entegre peyzaj yönetimi için kurumsal çerçeve.  

Alt Bileşen 2.2: Proje yönetimi ve sürdürülebilirlik.   

 

Alt projelerin alan, lokasyon ve arazilerin sahiplenme durumları gibi özel detaylar – bu Yeniden 

Yerleşim Politikası Çerçeve Dokümanı’nın hazırlandığı zamanda arazi edinimi konuları 

belirgin değildir ancak olası şekilde sonuçlanacak alt proje sahipleri olan - DSİ ve KGM 

tarafından yürütülecektir. Arazi edinimi Alt Bileşen 1.3: Su güvenliği için dayanıklı altyapı 

(DSİ) kapsamında (yüksek olasılık) ve Alt Bileşen 1.4 Dayanıklı hareketlilik (KGM) 

kapsamında (orta olasılık) olarak gerekebilir.  

Yeniden Yerleşim Planı Hazırlığı ve Uygulaması  
OGM alt projeleri finansman için tarayacaktır ve Çevre ve Sosyal Standart 5 (ESS5) 

kapsamında gündeme gelen bir arazi edinimi konusu varsa tanımlayacaktır. Taramadan sonra 

OGM, borç alan kuruluş olarak, Uygulayıcı Kuruluşun (TRGM, DSİ ve KGM) ESS5 

doğrultusunda Yeniden Yerleşim Planı (YYP) hazırlamasının – TULIP kapsamında bir 

danışmanlık desteği satın alarak -  sağlanmasından sorumlu olacaktr. YYP’ler Dünya 

Bankası’na onay için sunulacaktır. YYP’ler tamamen uygulanıp ödemeler yapılmadan hiç bir 

inşaat işi başlamayacaktır. 

Belirgin bir istemsiz yeniden yerleşim etkilerine sahip alt projeler için, borç alan kuruluş 

(OGM), YYP’nin dış tamamlama denetimini yaptıracaktır. Rapor Dünya Bankası’na son onay 

için sunulacaktır. 

Potansiyel Etkiler ve Etkilenen Kişiler 
Projenin potansiyel etkileri (i) tarımsal amaçlar için kullanılan arazinin kaybı (ii) yapıların ve 

diğer varlıkların kaybı (iii) tarımsal ürünlerin kaybı (iv) arazi temelli geçim kaynaklarının kaybı  

ve (v) arazinin sınırlı kullanımı veya arazi kullanımının kısıtlı olması olarak beklenmektedir. 

Etkilenen kişiler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilinir:  

 



a) Arazi ya da varlıklara ilişkin yasal haklara sahip olanlar;  

b) Arazi ya da varlıklara ilişkin yasal haklara sahip olmayan ancak ulusal yasalar 

kapsamında kabul edilen veya kabul edilebilir arazi veya varlıklara ilişkin bir talebi 

olanlar;  

c) İşgal ettiği veya kullandığı arazi veya varlıklara ilişkin kabul edilmiş bir yasal hakkı 

veya bir talebi olmayanlar.  

 

Genellikle, sadece nüfus çalışması / varlıkların envanterlenmesi aşaması sürecinde 

sıralanan projeden etkilenen kişiler ve varlıklar ödemeler veya ek yardımlar için uygun 

görülecektir. Son tespit tarihinden sonra mevcut yapılar haricinde yeni yapılar veya eklenecek 

olanlar etkilenen olarak göz önüne alınmayacaktır. Bu yapıların sahipleri veya kullananları - 

nüfus çalışması / varlık envanterinde kendilerinin etkilenen olarak tanımlanmasında hata 

olmadıkça - ödeme veya ek destek için uygun olmayacaktır. 

 

Hak sahipliği matrisi ESS5’in gerekliliklerini karşılamalıdır.  

Beklenen Faaliyetler ve Sorumlu Kuruluşlar  
Beklenen faaliyetler ve sorumlu kuruluşlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:  

Faaliyet Sorumlu Kuruluş 

Hazırlık  

Her bir yatırımın nihai tasarımı Uygulayıcı kuruluş ve OSKİ (Bolaman’daki su arıtma ve su 

rezervuar projeleri için)  

Arazi edinimi ile ilgili birim / yetkili / uzmanın atanması  Uygulayıcı kuruluş ve OSKİ (Bolaman’daki su arıtma ve su 

rezervuar projeleri için) 

Nüfus bilgisi ve sosyal araştırma Uygulayıcı kuruluş ve OSKİ (Bolaman’daki su arıtma ve su 

rezervuar projeleri için) 

Yeniden yerleşime tabi olacak malın değeri  Uygulayıcı kuruluş ve OSKİ (Bolaman’daki su arıtma ve su 

rezervuar projeleri için)  

MPUB, PKB ve Dünya Bankası’nın yorumları için taslak 

planın hazırlanması  

Bölgesel Teknik Destek Birimi (BTDB) 

Yeniden Yerleşim Planı’nın (YYP) açıklanması BTDB 

Nihai YYP’nin hazırlanması  BTDB 

Her iki havzada şikayet mekanizmasını işletilmesi  BTDB 

Uygulama  

Projeden etkilenen nüfus ve diğer paydaşlar ile Proje’nin 

arazi edinimi gereklilikleri üzerine görüşmeler  

Uygulayıcı kuruluş ve OSKİ (Bolaman’daki su arıtma ve 

su rezervuar projeleri için)  

Ödeme üzerine müzakereler  Uygulayıcı kuruluş ve OSKİ (Bolaman’daki su arıtma ve 

su rezervuar projeleri için)  
Ödemeler ve araziye erişim işlemleri  Uygulayıcı kuruluş ve OSKİ (Bolaman’daki su arıtma ve 

su rezervuar projeleri için)  
İnşaat süreci ve YYP uygılaması üzerine devam eden 

görüşmeler  

BTDB’ler 

Yatırım ile ilgili inşaat işleri  BTDB’ler 

YYP uygulaması ve (altı aylık) raporlar ile ilgili düzenli 

izleme faaliyetleri  

BTDB’ler 

Kapanış  



Taslak YYP Tamamlama Raporu’nun hazırlanması  PUB’ler ve BTDB’ler  

YYP Tamamlama Raporu’nun PUB, PKB ve Dünya 

Bankası’na sunulması  

PUB’ler ve BTDB’ler 

YYP Tamamlama Raporu’nun nihai hale getirilmesi   PUB’ler ve BTDB’ler 

Tamamlama raporlarının açıklanması  PUB’ler ve BTDB’ler 

 

Bütçe ve Fon Düzenlemeleri  
Arazi edinimi ve YYP ile ilgili tüm maliyetler Uygulayıcı Kurumlar (DSİ ve KGM) ve 

OSKİ’nin kendi bütçesi tarafından karşılanacaktır. YYP ile ilgili miktarlar ÇSYP dokümanında 

bütçelenmiştir.  

Görüşme Yöntemleri 
Görüşme yöntemleri halkın katılımı toplantısını, Covid 19 koşulları uyarınca uzaktan 

görüşmeleri, şikayet mekanizmasını (ŞM), belge açıklamalarını, anketleri, mülakatları, odak 

grup görüşmelerini ve yerel topluluklar ile bilgi, iletişim ve koordinasyonu içerecektir. Detaylar 

Paydaş Katılım Çerçeve Dokümanı’nda belirtilmiştir.  

İzleme ve Değerlendirme 
İzleme ve değerlendirme BTDO’lardaki sosyal yönetim uzmanları ve OSKİ’nin ilgili birimi  

tarafından sürekli bir şekilde yapılacaktır. Dünya Bankası’nın da gerekli gördüğü gibi altı aylık 

raporlar hazırlanacaktır.  

 


