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Köyden kente doğru yaşanan göç eyleminde, şehirlerimizin alt-
yapılarının yetersiz oluşu, gecekondulaşma, plansız şehirleşme ve 
çevrenin bozulması kavramlarını gündeme getirmektedir. Köyden 
kente göç içerisinde, büyük yatırım projeleri nedeniyle yaşadıkları 
yerleri terk etmek zorunda kalan insanlar da göçü artıran önemli 
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalkınma hamlesini hızla 
sürdürmekte olan ülkemizde yukarıda belirtilen alt yapı ya-
tırımlarına yönelik faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. 

1» YENİDEN YERLEŞİMİN KAPSAMI 
Dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirilen, 
baraj, havaalanı, otoyol, büyük endüstri 
tesisleri vb. projeler birçok insanı yıllardır 
yaşadıkları ve geçimlerini sağladıkları yerleri 
terk ederek başka bir yerde hayatlarını 
sürdürmek durumunda bırakmıştır. Dünyanın 
hemen hemen her yerinde ülkelerin kalkınma 
çabaları koşar adımlarla sürdürüldüğüne 
göre, kalkınmanın temel aracı ve gereği olan 
söz konusu projeler üretilmeye, uy-
gulanmaya, işletilmeye artan bir oranda 
devam edeceğinden, bu projelerden et-
kilenecek insanların ye/lerinden ister istemez 
kopmaları da kalkınmanın bir bedeli ola-
caktır. Yeniden yerleşmek zorunda kalan in-
sanlar bu eylem sürecinde sosyal, ekonomik 
ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kal-
maktadır. Bu sorunların çözüme nasıl ka-
vuşturulacağı konusunda ana proje uz-
manları tarafından yeterli bir inceleme 
yap ılamamamaktaı r. 

Geçtiğimiz birkaç on yıl içerisinde kal-
kınmakta olan ülkelerde nüfus yoğunluğu ve 
altyapı ihtiyacına paralel olarak hızla devreye 
giren projeler sebebiyle yer değiştirmek du-
rumunda kalan insanların sayıları da hızla 
artmıştır. Ortalama olarak yılda 300 adet 
büyük  barajın  Dünya'da  devreye  girmesi, 

yılda 4 milyonun üzerinde insanın yer de-
ğiştirmek zorunda kalması anlamını ta-
şımaktadır. Ayrıca, kentsel kalkınma ve ula-
şım projelerinin de bu ülkelerde her yıl 
yaklaşık 6 milyon insanı yer değiştirmek du-
rumunda bıraktığı tahmin edilmektedir. Geç-
tiğimiz 10 yıl içerisinde yukarıda belirtilen 
baraj, kentsel kalkınma ve ulaşım pro-
jelerinden dolayı 80-90 milyon arasında bir 
nüfusu oluşturan insanlar yeniden yerleşmek 
durumunda kalmışlardır. 

Ülkemizde kalkınma projeleri açısından 
yeniden yerleşim olgusuna bakılacak olursa: 

Yapılan istatistikler 1950İİ yıllardan bu 
yana Anadolu'da yıldan yıla ivme kazanarak 
hızlanan bir göç olayının yaşandığını gös-
termektedir. Tarih bizlere insan top-
luluklarının yerleşik oldukları coğrafyada tu-
tunabilme umutlarını yitirmelerinden sonra 
göç etmek zorunda kaldıklarını an-
latmaktadır. Kalkınma projelerinin yanısıra 
doğal afetler, işsizlik, geçim zorlukları, gü-
vence yoksunluğu insan topluluklarını göçe 
zorlayan başlıca etmenlerdir. Halen ül-
kemizde daha iyi, daha güvenli yaşam ko-
şullarını elde edebilmek amacıyla büyük şe-
hirlere göç giderek artan bir şekilde devam 
etmektedir. Bunun sonucu olarak da büyük 
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şehirlerimizdeki ortalama nüfus artışı 1990 
yılı sayım sonuçları itibariyle % 4,5'lar se-
viyesine ulaşmıştır. Köyden kente doğru ya-
şanan göç eyleminde, şehirlerimizin alt ya-
pılarının yetersiz oluşu, gecekondulaşma, 
plansız şehirleşme ve çevrenin bozulması 
kavramlarını gündeme getirmektedir. Köy-
den kente göç içerisinde, büyük yatırım pro-
jeleri nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek 
zorunda kalan insanlar da göçü artıran 
önemli bir unsur olarak karşımıza çık-
maktadır. Kalkınma hamlesini hızla sür-
dürmekte olan ülkemizde yukarıda belirtilen 
alt yapı yatırımlarına yönelik faaliyetler 
yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu pro-
jelerden etkilenen ailelerin yeniden yer-
leşimleri, ülkemizde yaşanan köyden kente 
plansız göç olgusu göz önüne alındığında 
büyük önem arz etmektedir. 

Kırsal alana kendi olanaklarıyla 
yerleşenler, buralarda yeniden 
yerleşimin olumsuz sosyal, eko-
nomik, sağlık, kültürel etkileriyle 
karşı karşıya kaldıkları gibi çev-
resel sorunlara da yol aça-
bilmektedirler. Ayrıca bilindiği 
üzere, devletin dağınık yer-
leşimlere alt yapı hizmeti gö-
türmesi ekonomik açıdan da 
zorluklara    neden    olmaktadır. 

Halen DSİ'ce inşaatı sürdürülen projeler 
sebebiyle yaklaşık 35 000 aile kendi ken-
dine, 5 000 aile devlet eli ile iskan edilme du-
rumundadır. DSİ'ce gelecek yıllarda in-
şaatına başlanacak 150 adet baraj projesi 
için de yaklaşık 500 adet köyde 300 000 nü-
fusun etkileneceği tahmin edilmekte olup, bu 
yerlerde yaşayan ve göç etmek zorunda ka-
lacak yaklaşık 60 000 aileden 15 000 ade-
dinin devlet eli ile iskan talep edeceği, geriye 
kalan 45 000 ailenin kendi imkanları ile yeni 
yerleşim merkezlerine gideceği tahmin edil-
mektedir. Bu yaklaşımdan, halen devam et-
mekte olan ve önümüzdeki yıllarda inşaatına 
başlanacak DSİ projeleri kapsamında yak-
laşık 100 000 ailenin yeniden yerleşimlerinin 
söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Bu sa-
yıya diğer sektörlere ait yatırım projeleri ile 

birlikte kentsel alt yapı projelerinden et-
kilenen ailelerin miktarı eklendiğinde ra-
kamların daha da artacağı gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. 

2. BUGÜNE KADAR YÜRÜTÜLEN 
İSKÂN UYGULÂR/İALÂRf 

1306 Yasa ile 2510 sayılı Yasaya Ek 
Madde: 10 olarak dahil edilen maddede ya-
pılan tanımlamaya göre: 

"Hükümetçe vücuda getirilecek baraj, ha-
vaalanı, fabrika, ekonomik ve savunma ile il-
gili diğer tesislerin inşaası, tarih ve tabiat 
kıymetlerinin korunması gibi amaçlar için ya-
pılacak kamulaştırmalar veya özel ka-
nunların uygulanması sebebiyle taşınmaz 
malların kısmen veya tamamen ellerinden 
çıkması neticesi yerlerini terk etmek zo-
runda kalanlardan; 

a) Taşınmaz   malları   tamamen   ka 
mulaştırılanlar, 

b) Taşınmaz    malları    kısmen    ka- 
mulaştırılıp bu yerleri terk etmek zorunda 
kalanlar, 

c) İskan planlama etütlerinin başladığı 
bütçe yılı başlangıcından en az üç yıl önce 
kamulaştırma sahasında yerleşmiş olup da 
taşınmaz malı olmayanlar; 

diledikleri takdirde hükümetçe gös-
terilecek yerlerde 2510 sayılı kanunla bu 
kanun hükümlerine göre iskan edilirler." 

DSİ'ce yürütülen projeler açısından bak-
tığımızda, yasa gereği, su ve toprak kay-
naklarını geliştirme projelerinden etkilenen 
ve tarımla uğraşan aileler için tarımsal, 
tarım dışı işlerle uğraşan aileler için şehirsel 
iskan uygulaması 1306 ve 2510 sayılı ya-
salara göre gerçekleştirilebilmektedir. 

Ancak, elde edilen deneyimlerden an-
laşılacağı üzere devlet eliyle iskan edilen 
aile sayısı % 25'i geçmemektedir. Geriye 
kalan % 75 oranına tekabül eden aileler 
kendi olanaklarıyla kırsal veya kentsel alan-
da iskan olabilmektedirler. Kırsal alana 
kendi olanaklarıyla yerleşenler, buralarda 
yeniden yerleşimin olumsuz sosyal, eko-
nomik, sağlık, kültürel etkileriyle karşı kar-
şıya kaldıkları gibi çevresel sorunlara da yol 
açabilmektedirler. Ayrıca bilindiği üzere, 
devletin dağınık yerleşimlere alt yapı hiz-
meti götürmesi ekonomik açıdan da zor-
luklara neden olmaktadır. Kentsel alanlara 
yerleşimler ise ülkemizdeki köyden şehre 
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göç oranının büyüklüğü ve büyük kentlerin 
nüfus artışının % 4 ile % 6 arasında olduğu 
göz önüne alındığında buralardaki mevcut 
halde yetersiz olan alt yapı sebebiyle giderek 
olumsuzluğu artan koşullar ve çevresel so-
runlar ortaya çıkarmaktadır. 

1995 yılı birim fiyatlarıyla tah 
mini olarak şehirsel iskanın 
maliyeti 850 milyon TL ta 
rımsal iskanın maliyeti ise, 
1,3 milyar TL dolaylarındadır. 
Yer teminindeki, ödenek ve 
nakit sağlanmasındaki güç 
lükler sebebiyle iskan iş 
lemlerinin kalkınma pro 
jelerinin inşaat ve 
kamulaştırma faaliyetleriyle 
eşzamanlı hale getirilmesinde 
güçlükler ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan söz konusu % 75 ora-
nındaki ailelerin durumları izlenerek, bu ki-
şiler planlı bir şekilde ve devletin plan he-
defleri doğrultusunda yönlendirilemedikleri 
takdirde, taşınmaz mallarına karşılık verilen 
kamulaştırma bedelleri üretken olmayan ya-
tırımlara kanalize olmakta, aileler açısından 
gelişen zaman içerisinde iş kaybı, gelir kaybı, 
üretkenlik ve verimlilik kaybının yol açtığı so-
runlar, devlet açısından üretken olmayan ya-
tırımlara kayan toplu paranın yarattığı is-
tihdam kayıpları söz konusu olmaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere devlet eli ile 
iskana tabi tutulan aileler, tarımsal veya şe-
hirsel olarak iskan edilebilirler. Ka-
mulaştırmaya tabi hiçbir taşınmazı olmasa 
dahi en az üç yıldan beri o yörede yaşayan 
aileler de devlet eli ile iskan edilebilirler. 
Ancak, devlet eli ile iskana elverişli arazi ön-
celikle Hazine arazilerinden sağ-
lanabildiğinden, elverişli Hazine arazilerinin 
temini giderek güçleştiğinden özellikle ta-
rımsal iskana ve yüksek maliyete sebep ola-
caktır. Öte yandan belirli bir projeden et-
kilenen aileler uzak bir iskan edilmeyi arzu 
etmemektedirler. Zira bunun yol açtığı eko- 

nomik, sosyal, sağlık, psikolojik etkileri fazla 
olduğu gibi yeni tarım tekniklerine alışmada 
ve çevreye uyum sağlanmasında sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. 

1995 yılı birim fiyatlarıyla tahmini olarak 
şehirsel iskanın maliyeti 850 milyon TL. ta-
rımsal iskanın maliyeti ise, 1,3 milyar TL. do-
laylarındadır. Yer teminindeki, ödenek ve 
nakit sağlanmasındaki güçlükler sebebiyle 
iskan işlemlerinin kalkınma projelerinin in-
şaat ve kamulaştırma faaliyetleriyle eş-
zamanlı hale getirilmesinde güçlükler ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu husus da bazı projelerde inşaat ve ka-
mulaştırmanın bitmesine rağmen yeniden 
yerleşimde iskanda gecikmelere yol aç-
maktadır. Kalkınma projelerinin hayata ge-
çirilimesinde yeniden yerleşimde meydana 
gelebilecek aksamalar sonucunda; 

a) Öncelikle projeden etkilenen ailelerin 
yaşam  seviyelerinde  gelecekte  olabilecek 
azalmalar ekonomik ve sosyal sorunları be 
raberinde getirecek, 

Kamulaştırmaya tabi hiçbir taşınmazı ol-
masa dahi en az üç yıldan beri o yörede ya-
şayan aileler de devlet eli ile iskan edi-
lebilirler. Ancak, devlet eli ile iskana elverişli 
arazi öncelikle Hazine arazilerinden sağ-
lanabildiğinden, elverişli Hazine arazilerinin 
temini giderek güçleştiğinden özellikle ta-
rımsal iskana ve yüksek maliyete sebep ola-
caktır. 

b) Plansız olarak yerleşime sebebiyet ve 
rileceğinden projeden etkilenen ailelerin git 
tikleri yerde çevreyi  bozan sağlıksız yer 
leşimler oluşacağından bunun sonucu olarak 
çarpık  kentleşme  ve  çevrenin   bozulması 
olayı ortaya çıkacak, 

c) Projeden etkilenen aileler için projenin 
başlamasına paralel olarak yeniden yerleşim 
planları yapılmadığı takdirde insanların ge 
lecek ile ilgili beklentilerindeki belirsizlikler in 
şaat aşamasında çeşitli tepkilere sebebiyet 
verecek dolayısıyla inşaatta gecikmeler or 
taya çıkacak, 

d) İnşaatların  tamamlanmasına  karşın 
yeniden  yerleşim  sorununun  çözüme  ka- 
vuşturulamaması    halinde,    etkilenen    in 
sanların        gidecekleri        yerleri        be 
lirlenemediğinden  bulundukları  yerleri  terk 
etmeyecekler dolayısıyla projelerin işletmeye 
açılmasında  gecikmeler  söz  konusu   ola- 
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bilecek, bu da yapılan yatırımdan beklenen 
faydayı olumsuz yönde etkileyecek, 

e) Özellikle içme suyu amaçlı projelerden 
etkilenen aileler plansız bir yerleşme so-
nucunda su koruma havzasında kirliliğe se-
bebiyet verecek böylece yapılan yatırımdan 
beklenen fayda azalacak hatta suyu arıtmak 
için ilave yatırımlara gerek duyulacak bu da 
projenin maliyetinde büyük artışlara se-
bebiyet verecek. 

Kalkınma projelen bazı durumlarda, uy-
gulama alanında bulunan nüfusun, bağlı ol-
dukları sosyo-kültürel, ekonomik, çevre vb. 
ilişkilerinden koparak, başka yerlere göç et-
melerine neden olmaktadırlar. 

3 -   PLANLI   YENİDEN   YERLEŞME 
GEÇİŞ 

Yukarıda belirtilen sorunların bertaraf 
edilmesi veya en aza indirilmesi açısından 
başta DPT olmak üzere DSİ ve ilgili diğer ku-
ruluşların konuya yaklaşımları sonucu kal-
kınma projelerinden etkilenen ailelerin ye-
niden yerleşimlerinin planlı hale getirilmesinin 
gerekli olduğu görüşüne varılmıştır. Öte yan-
dan Dünya Bankası yaptığı politika değişikliği 
sonucu kredi vereceği projelerle ilgili olarak 
projeden etkilenen ailelerin tümünün yeniden 
yerleşimi konusunda plan hazırlanmasını, 
planın uygulanmasını ve izlenmesini kredinin 
bir koşulu olarak ortaya koymuştur. Ayrıca 
diğer dış finansman kuruluşları da bu konuda 
benzer isteklerini belirtmektedirler. 

4 -  BUGÜNE  KADAR  YAPILAN  ÇA 
LIŞMALAR 

* Yeniden Yerleşim Planlaması İzleme ve 
Rehabilitasyon konusunda 1993 ve 1994 yıl 
larında yatırımcı kuruluş temsilcilerinin ka 
tıldığı iki ayrı toplantı düzenlenerek ulusal 
planlama için de yeniden yerleşim politikaları, 
Türkiye'de uygulama iskan şekilleri ve ileriye 
dönük yapılacak çalışmalar tartışılmış ve bu 
konunun mahalli idarelere de aktarılması ge 
rektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır. 

* 1995 yılında yapılan "Şehirsel Yeniden 
Yerleşim" toplantısında mahalli idarelein tem 
silcileriyle konu tartışılmış merkezi hükümet 
ile mahalli idarelerin bir araya gelerek konuyu 
tartışmaları ve bu konunun özel sektöre de 
açılması gerektiği hususunda mutabakat sağ 
lanmıştır. 

* Yapılan toplantılarda alınan kararların 

bir sonucu olarak DPT nezdinde yeniden yer-
leşim konusunda bir komisyon oluşturulmuş, 
bu komisyonda koordinatör olarak DPT, 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre Ba-
kanlığı, İçişleri Bakanlığı, DSİ Genel Mü-
dürlüğü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü gibi ku-
ruluşlar yer almış olup, sorunlar, darboğazlar 
bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler tesbit 
edilerek uygulamaya konulmuştur. Yeniden 
yerleşimle ilgili olarak tesbit edilen hedef, po-
litika ve starejiler özetle aşağıdaki gibidir. 

Kalkınma projeleri bazı durumlarda, uy-
gulama alanında bulunan nüfusun, bağlı ol-
dukları sosyo-kültürel, ekonomik, çevre vb. 
ilişkilerinden koparak, başka yerlere göç et-
melerine neden olmaktadırlar. Bu durum, 
projelerden etkilenen insanların uzun bir ta-
rihsel, sosyal ve kültürel sürecin sağladığı 
adaptasyon imkanlarından ve kolaylığından 
kopmaları, uzaklaşmaları anlamına gel-
mektedir. 

Bu noktada göçü kontrol altına alacak ve 
yönlendirecek önlem ve ilkelerin olmaması 
çeşitli sorunlara neden olmaktadır.Yeniden 
yerleşim programları göçün yönlendirilmesi 
yanında, hem ulusal hem de halkın var olan 
gelir düzeyinin korunmasını sağlayarak or-
taya çıkabilecek olası sorunlara engel ola-
caktır. 

Yeniden yerleşim programlarının amacı, 
kalkınma projeleri ya da programlarından 
kendi istekleri dışında etkilenen nüfusun, 
başka bir mekan ve sosyo-ekonomik ilişkiler 
içine taşınmasıyla ortaya çıkacak olan bu 
yer değişiminin kişiler ve ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkisini en aza indirmek ve dü-
zeltmek, kişilerin yeniden üretken ve kendine 
yetecek şekilde organize olmalarını sağ-
lamaktadır. 

Bu bağlamda yapılacak çalışmaların, kal-
kınma projelerinden ve büyük ölçekli şehirsel 
ve kırsal alt yapı yatırımlarından etkilenerek 
yerleşim yerlerini ve üretim kaynaklarını kay-
beden insanların kayıplarını karşılamak 
üzere bu insanların sosyo-ekonomik ve kül-
türel özellikleri ile ülkenin kalkınma po-
litikaları gözetilerek uygun yerlerde yeniden 
yerleşmelerini sağlayacak ve kalıcı bir bi-
çimde en azından önceki gelir düzeylerini ko-
ruyacak, istihdam ve yatırım olanakları su-
nacak ve yeni bir yaşama uyum 
sağlayacakları planlı bir uygulamaya yar-
dımcı olması gerekmektedir. 

23 



  

 

Yeniden yerleşimle ilgili hedefler; 
1- Kalkınma projeleri dolayısıyla yer de 

ğiştiren nüfusun, sürdürülebilir kalkınma il 
keleri doğrultusunda yapılacak programlarla 
yeniden yerleşimi uygulamalarında ilgili ku 
ruluşlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini 
gerçekleştirmek, 

2- Yeniden yerleştirilen ailelerin, en azın 
dan önceki kadar üretken olması ve onların 
ülke standartlarına ulaşabilmeleri için gerekli 
rehabilitasyonun gerçekleştirilerek ekonomik, 
sosyal,   kültürel,   doğal   çevre,   sağlık   ko 
şullarına uyumlu yaşamalarını sağlamak, 

3- Yeniden  yerleşim  planlama  ve  uy 
gulamalarına halkın ve devlet dışı gönüllü 
kuruluşların etkin katılımını sağlamak, 

4- Kamulaştırma bedellerini alan ailelerin 
üretken yatırımlara yönelmelerini sağlamak, 

5- Etkilenen nüfusun üretim ve işgücü ola 
naklarının geliştirilmesiyle, iktisadi kaynaklı 
bölünme ve çatışma alanlarının çeşitli gö 
rünümlerle ortaya çıkma eğilimini; gelir, sağ 
lık hizmetleri ve eğitimle ilgili alanlara yönelik 
rehabilitasyon programları ile olumlu şekilde 
yönlendirmek. 

Bu noktada göçü kontrol al-
tına alacak ve yönlendirecek 
önlem ve ilkelerin olmaması 
çeşitli sorunlara neden ol-
maktadır. Yeniden yerleşim 
programları göçün yön-
lendirilmesi yanında, hem ulu-
sal hem de halkın var olan 
gelir düzeyinin korunmasını 
sağlayarak ortaya çıkabilecek 
olası sorunlara engel ola-
caktır. 

Yeniden yerleşimle ilgili politikalar 
Kamulaştırma ve yeniden yerleştirme pro-

jeleri, salt bedellerin ödenmesi ve yeni yö-
relerde konut ve arazi sağlamanın ötesinde, 
dinamik bir planlama, uygulama, uy-
gulamaları sürekli izleme ve değerlendirmeyi 
gerektirmektedir. Bu çerçevede; 

1- Yeniden yerleşimi en az gerektiren 
veya hiç gerektirmeyen projelere öncelik ve 
rilmeli, 

2- Yerleşim yeri ve biçimi göç öncesinden 
başlayarak sağlıklı araştırmalarla, halkın is 
temi ve katılımıyla belirlenmeli, 

3- Yer seçiminde mümkün olan en yakın 
mekanlar ve en az farklılık gösteren yerler, 
yerleşik nüfusun oluşturduğu sosyal çevre ve 
ekonomik koşullar göz önüne alınarak se 
çilmeli, 

4- Nakil süreci yeniden yerleşim pro 
jelerinin planlama, programlama, uygulama 
ve uygulamaları izleme sürecinin en önemli 
boyutu   olarak   kabul   edildiğinden,   stra 
tejilerde    öngörülen     rehabilitasyon,     en 
tegrasyon ve yaşam standartını yükseltmeye 
yönelik esaslar bu sürecin öncesinde be 
lirlenmeli, 

5- Göç edenlerin sosyal, kültürel ve eko 
nomik kayıpları karşılanmalı, 

6- Doğal çevre ile uyum için, göç eden ve 
yerleşik nüfusu rahatsız etmeyecek ve çev 
reyi;  bu  kapsamda  doğal  kaynakları,  or 
manları ve orman sayılan yerleri tahrip et 
meyecek uygulamalar yapılmalı, 

7- Yeniden   yerleşimde   mümkün   ol 
duğunca cazibe merkezleri oluşturularak ya 
da mevcut cazibe merkezleri  dikkate alı 
narak.  Bu  bağlamda,  yeniden  yerleşimde 
yeni kırsal alanlar oluşturmaktan öncelikle 
kaçınılmalı, yeniden oluşturulacak üniteler, 
var olan yerleşim ünitelerine eklenmeli ve bu 
cazibe   merkezlerinde   'Kırsal   Sanayi'   uy 
gulanmalarına öncelik verilmeli, 

8- Kalkınma projelerinin etkisiyle yeniden 
yerleşimin  kaçınılmaz  olduğu  durumlarda, 
ulusal ve  bölgesel  kalkınmayı  hedefleyen 
kamu projelerinin toplam fayda-maliyet ana 
lizleri ve olası sonuçlarının ülkenin kalkınma 
politikasıyla uyumunu sağlayarak, ana pro 
jenin maliyet unsurunun- yanında sosyal ve 
çevre  maliyetine  dikkat çekerek,  bölgesel 
planlama ve ülke politikaları açısından bek 
lentilere cevap vermesi sağlanmalı, 

9- Projeden etkilenen nüfusun; iskanı ge 
rekenler, göç etmek zorunda olmayan fakat 
göç edenlerle sosyo-kültürel ve iktisadi iliş 
kileri olan çevre nüfus ve bunlarla çeşitli iliş 
kileri  olan  bölgesel   nüfus   kategorilerinde 
özellikleri belirlenerek sosyal, iktisadi ve iş 
gücü  kayıplarının  projeye  maliyet  unsuru 
olarak yansıması sağlanmalı, 

24 



  

 

10- Yeniden yerleşim uygulanacak sa-
halara cazibe merkezi olma özelliği ka-
zandırılarak, merkezi yerleşimlerin, cazibe 
merkezi haline gelebilmesi için ekonomik ve 
sosyal araçlar devreye sokulmalı başta ko-
operatifler olmak üzere çeşitli örgütlenmeler 
teşvik edilmelidir. 

Yeniden yerleşim stratejileri 
1- Göç   edecek   nüfusun   özelliklerine 

uygun yerleşim yerlerinin seçimini yapmak 
amacıyla, öncelikle projeden etkilenen nü 
fusun sosyo-ekonomik özellikleri ve gelecekle 
ilgili beklentilerinin ne olduğu belirlenecek, 
sahada elde edilen bulgularla beraber, yazılı 
belge ve programlar incelenecek, uygulayıcı 
kamu kuruluşlarıyla ve sorunların muhatabı 
olan ailelerle biraraya gelinerek, konular tar 
tışılacaktır. 

2- Gelir ve yaşam düzeyini rehabilite et 
meye yönelik hedefler, ideal refah düzeyine 
değil, ülke, bölge ve yerleştirilen yerin stan 
dart gerçeklerine uygun olacaktır. 

3- Yeniden yerleşim proje ve programları, 
çevreyi       bozmayacak       şekilde       ger 
çekleştirilecektir. 

 

4- Yeniden yerleşimle  ilgili  olarak gö 
türülen hizmetlerde yerli nüfus ve yeniden 
yerleşen   nüfus   birlikte   ele   alınarak   en 
tegrasyon sağlanacaktır. 

5- Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi 
için gerekli ödenek ve nakitler ile yerleşimle il 
gili kuruluşlar tarafından kullanılacak ödenek 
ve nakitler zamanında sağlanacaktır. 

6- Yeniden   yerleşim   planlarının   ha 
zırlanmasında,    kamulaştırma    bedellerinin 
rasyonel kullanımını sağlamak için rehberlik 
edilecek ve gerekli yatırım alanlarının oluş 
turulması sağlanacaktır. 

Kamulaştırma bedellerinin nasıl ve ne-
relere harcanacağına ilişkin yönlendirici bir 
paket hazırlanarak yer değişimi ile ilgili so-
runlarla ilgilenmek üzere oluşturulacak da-
nışma birimleri ve bunlara bağlı 'alt kurullar' 
ekonomik kaynakları kullanmada ör-
gütlenmenin sağlanması için teşvik edilecek 
ve desteklenecektir. 

7- İş  ve   İşçi   Bulma  Kurumu'nca  uy 
gulanan   meslek  kazandırma  ve   işe  yer 
leştirme    programlarında,    kalkınma    pro 
jelerden     etkilenerek     yerleşim     yerlerini 
kaybeden insanlara öncelik tanınacaktır. 

8- Etkilenen  ailelerin  yeniden  yerleşim 

planlama sürecine katılımı ve uygulamalara 
katkısı sağlanacaktır. 

9~ Yeniden yerleşimin planlaması ve de-
ğerlendirilmesi; ana projeyi yürüten ku-
ruluşça oluşturulacak izleme birimlerince sis-
temli olarak izlenecektir. 

Yukarıda belirtilen esaslar doğ-
rultusunda, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda 
yeniden yerleşimle ilgili yasal düzenlemelere 
gidilmesi hususu yer almıştır. Şöyle ki: 

Sayfa 131: "Büyük altyapı projeleri ile eş 
zamanlı olarak yürütülmesi gereken yan pro-
jelerden olan çevre etki değerlendirme ve ye-
niden yerleşim projelerinin ana proje ile bir-
likte planlanmasını ve uygulamasını 
sağlayacak mevzuat oluşturulacaktır." 

Sayfa 251: "Özellikle baraj projelerinde, 
baraj yapım alanında yaşayan ailelerin, baraj 
tamamlanıncaya kadar başka yerlere nak-
ledilememeleri, banlarda su tutulamamasına 
neden olmaktadır. Aynı kurluşlar tarafından 
yürütülen projelerde, eşgüdümün sağ-
lanması için ana proje yürütücüsü olan ku-
ruluşun yeniden yerleşim projelerini de bir-
likte yürütmesi amaçlanmaktadır." 

Yeniden yerleşim projelerinin ana projeyi 
destekleyen alt projelerden biri olarak ele 
alınmasının gerekliliği ve ana projeyi yürüten 
kuruluş olan DSİ Genel Müdürlüğü'nün de 
sorumlu tutulması gerektiği 7. Beş Yıllık Kal-
kınma Planında belirlenmiş olup, bunlarla il-
gili çalışma programları yapılarak önü-
müzdeki 2 yı l  içerisinde bu yeni 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi plan-
lanmıştır. 

6- HEDEFLER 
Yukarıda belirtilen çalışmalar ve kal-

kınma planı hedefleri doğrultusunda yeniden 
yerleşim ile ilgili hususların diğer kamu ku-
ruluşlarına aktarılması gerçekleştirilmiştir. 
Bundan sonra konunun hükümet dışı ku-
ruluşlara ve belediyelere aktarılması önem 
taşımaktadır. Zira, daha önce de belirtildiği 
üzere kentlerdeki hızlı nüfus artışının yol aç-
tığı büyüme buralarda yeniden yerleşimi zo-
runlu kılan projeleri gerektirecektir. Do-
layısıyla, yeniden yerleşimin planlı hale 
getirilmesi diğer kalkınma projelerinde ol-
duğu kadar kentsel projelerde de büyük 
öneme sahiptir. 

7- SONUÇ VE ÖNERİLER 
1-7. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda yer 

alan DSİ'ce yürütülen projelerden etkilenerek 
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