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Arazi Edinim 
Planı (AEP) 
Hakkında 

Arazi Edinim Planı (AEP), Türkiye Sulama Modernizasyonu 
Projesi kapsamında yapılması planlanan Konya Ereğli‐İvriz 
Sol Sahil Sulama Yenilemesi Projesi (KEİSP) için Devlet Su 
İşleri (DSİ) tarafından yapılacak olan arazi edinim 
çalışmaları için hazırlanmıştır. 

AEP ile Proje’den etkilenen kişi ve topluluklar tespit 
edilmiş, arazi ediniminden kaynaklanabilecek olası 
olumsuz etkilerin azaltılması için tedbirler geliştirilmiş, 
kayıpların nasıl tazmin edileceği tanımlanmıştır. 

AEP, öncelikle Türk kanun ve yönetmeliklerine, bunlara ek 
olarak da Dünya Bankası’nın OP 4.12 No.lu Operasyonel 
Politikasında geçen ilke ve amaçlar ve Arazi Edinim Politika 
Çerçevesine (AEPÇ) uygun olarak hazırlanmıştır.

AEP ile AEPÇ’nin kapsamı Projeden Etkilenen Kişi (PEK) 
kategorilerine yönelik sosyo‐ekonomik referans bilgileri, 
ihtiyaçlar ve geçim kaynakları üzerindeki etkiler ve geçim 
kaynaklarının yeniden yapılandırılmasına özgü program ve 
destekleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.



Proje Hakkında 
•Konya Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama projesi 
halen işletmede olup, sulama şebekesi 
kanaletli ve klasik sistemlerin 
kombinasyonundan müteşekkildir. 

•Son yıllarda meydana gelen kuraklık 
dolayısıyla İvriz barajı ve YAS 
kombinasyonu ile ova kısıtlı 
sulanmaktadır. 

•Bu proje ile sulama şebekesi yüksek 
basınçlı borulu sisteme dönüştürülmek 
suretiyle, bugünkü koşullarda brüt 
15.280 ha alanın sulanması planlanmıştır.

•Sulama şebekesinin tamamı kapalı 
(basınçlı borulu) sistem olarak 
tasarlandığından Projenin arazi edinimi 
fiziki olarak yeniden yerleşim etkisi 
meydana getiremeyecektir.



Projenin Etki Alanı
•Projeden etkilenen yerleşim sayısı 36’dır. 
Bunlardan 27’sinde arazi edinim çalışmaları 
kamulaştırma ile, 9’unda ise arazi 
toplulaştırması ile yapılacaktır. 

•Toplulaştırma yapılacak yerleşimler AEP 
kapsamı dışındadır. 

•AEP’in kapsamında yer alan yerleşimler 
kamulaştırma ile arazi edinimi yapılacak 
yerleşimler ile sınırlı olup, buna göre proje 
etki alanı kamulaştırma yapılacak olan ve 
tamamı Konya ili Ereğli ilçesi sınırları içinde 
kalan bu 27 yerleşimdir. 



Sosyo‐Ekonomik Mevcut 
Durumu
•Ereğli ilçesinin 2018 yılı nüfusu 145.389 kişidir. Nüfusun 
yaklaşık %75’i şehir merkezinde, %25’i kırsal kesimde 
yaşamaktadır. Proje’den etkilenen 27 yerleşimin toplam 
nüfusu Ereğli nüfusunun %42’sini oluşturmaktadır.

•Proje alanındaki hanelerin temel geçim kaynakları sırasıyla 
tarım, büyükbaş hayvancılık ve emeklilik, esnaflık ve işçilik 
ile kira gelirleridir. 

•Proje’den etkilenen 27 yerleşimde arazilerin %90’ı 30 
dekar ve altındaki büyüklükteki arazilerden oluşmaktadır. 

•Hububat (buğday, arpa, çavdar, mısır), yem bitkileri ve 
baklagiller en çok ekimi yapılan ürünlerdir. Üretimi yapılan 
diğer ürünler ise elma, beyaz ve kırmızı kirazdır. 

•Proje’den etkilenen yerleşimlerde toplam hayvan 
varlığının %24’ü küçükbaş, %76’sı büyükbaş hayvan 
varlığından oluşmaktadır. 
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Arazi Edinimi Süreci
Arazi edinimi gereksinmelerini asgariye indirmek için:

1. Uygun yerleşimlerde toplulaştırma yapılması

2. Kalıcı arazi edinimi ihtiyaçları için kamu arazilerinden öncelikli olarak yararlanma (mevcut sulama sisteminin 
takip edilmesi ve mevcut yolların kullanılması)

3. Şahıs parseli etkisi söz konusu olduğunda gerekli yerlerde güzergah değişikliği yapılması

Arazi edinim aşamaları 
• I. Kısımdaki (92 km) yerleşimlerde toplam 641 parselin 

tespiti yapıldı. 
• Tespitlerden hareketle yaklaşık 4.000 parsel için Arazi 

Piyasası Araştırma Raporu hazırlandı.  
• II. Kısımda (yaklaşık 114 km) kalan yerleşimler için 

kamulaştırma planları Temmuz 2021’e kadar 
tamamlanacaktır. 



Kamulaştırma Süreci
•Türkiye’de kamu yararı olan projelerde Devlet adına arazi 
edinimi çalışmaları «2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu» 
esas alınarak yapılmaktadır.

•Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama Projesi arazi edinimi ve 
kamulaştırma işlemleri DSİ Genel Müdürlüğü Emlak ve 
Kamulaştırma Dairesi koordinasyonunda  DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünce 
yürütülecektir. 

•Kamulaştırmaya konu arazilerin mülkiyet tespiti, tapu 
kayıtları, uydu fotoğrafları ve diğer belgeler DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

•Kamulaştırma Kanunu, öncelikle arazisi kamulaştırılacak 
hak sahipleri ile uzlaşma yoluna gidilmesini (Madde 8), 
anlaşma sağlanamaması durumunda Mahkemeye 
başvurularak Mahkemece takdir edilen bedelin bankaya 
yatırılmasından sonra araziye girilmesini (Madde 10)
kabul etmektedir.



Kamulaştırma Süreci



Arazi 
Ediniminde 
Kullanılacak 
Yöntem 

Mülkiyet kamulaştırması: Kalıcı olarak etkilenen 
parsellerde vana, vantuz, hidrant yerleri için mülkiyet 
değişikliği meydana gelmesidir. Kamulaştırma sonucunda 
bu arazilerin mülkiyeti DSİ’ye geçmiş olacaktır.

Daimi irtifak: 49 yıllığına arazi kullanımının kısıtlanmasıdır. 
Arazi kullanıcıları bu süre içerisinde arazilerini kullanmaya 
devam edebilirler ancak ağaç vb. köklü ürünler ekemezler 
ve barınak, bağ evi gibi herhangi bir yapı inşa edemezler. 
Daimi irtifak alan genişliği 1 ila 2 metre olacaktır ve boru 
hattı boyunca geçerli olacaktır. Zorunlu hallerde DSİ’den 
izin alınması gereklidir.

Geçici irtifak: Boru hattıyla ilgili inşaat çalışmalarında 
kullanılmak üzere, 1 ila 5 yıl boyunca  4 metre genişliğinde 
boru hatları boyunca kullanılacak arazilerdir. 

Geçici arazi edinimi/kiralama: İnşaat esnasında şantiye 
alanları, inşaat işleri için arazi kiralaması yapılması 
gerektiğinde uygulanacaktır. Kiralama süresi sonunda eski 
haline getirilerek sahiplerine teslim edilecektir.



Kullanılacak Değerleme Yöntemi
• Kamulaştırma/ irtifak hakkı bedelleri; tarım arazilerinde 2942 sayılı Kamulaştırma kanunu gereğince 

net gelir hesabına göre, arsalarda ise emsal satış değerlerine göre belirlenecektir.
• Kamulaştırılacak alanlar üzerinde eğer yapı var ise; önce bu yapıların metrekareleri, sınıfı, yaşı 

belirlenir. Her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilan ettiği yapı birim fiyatları, birim fiyatı olmayan 
özel imalat yapılarda ise birim fiyat analizleri esas olarak alınır ve kamulaştırma anındaki yapı 
maliyetleri çıkartılır. 

• Arsalarda tesis edilecek olan irtifak hakkı bedelini bulmak için, söz konusu arsaya emsal teşkil 
edebilecek arsaların satış fiyatları bulunur, daha sonra irtifak hakkı tesis edildikten sonraki arsanın 
tümünün değerinin ne olacağı araştırılır, bu iki değer arasındaki fark, irtifak hakkı değeri olacaktır.

• Uzun dönemli irtifak hakkı için parsel fiyatları belirlenirken tazminat bedeli için irtifaktan etkilenen 
arazi değerinin %35’ini, arsalar için ise % 50’yi geçemez. Bu oran, Türk kanunlarına göre Yargıtay’ın 
belirlemiş olduğu azami tutarı ifade eder. 

• Meyveli ya da meyvesiz ağaçla kaplı arazinin çıplak toprak değeri belirlendikten sonra, her ağacın 
yaşlarına göre fiyat belirlenmesi yapılacaktır. 



Projenin Beklenen Arazi Edinimi Etkileri
•İlk kısım kamulaştırma alanı şahıs parsellerinde 0,7 ila 41 m2 arasında değişmekte olup kamulaştırma 
etkisi oldukça düşüktür.

•Daimi irtifaktaki kısıtlama nedeniyle arazi kullanıcıları 49 yıl boyunca arazilerini kullanmaya devam 
edebilirler ancak ağaç, vb. köklü ürünler ekemezler ve barınak, bağ evi gibi herhangi bir yapı inşa 
edemezler. 

•Geçici irtifakta kalıcı arazi edinimi söz konusu değildir. İnşaat süresince (1 ila 5 yıl) kullanım hakkını 
kısıtlar. Bu süre gerektiği takdirde uzatılabilir. Boru hattıyla ilgili inşaat çalışmalarında kullanılacak olup, 
süre sona erdiğinde, arazi eski haline getirilerek teslim edilecektir.

•Projenin hayvancılık faaliyetleri üzerine önemli bir olumsuz etkisi beklenmemektedir. Çünkü projeden 
etkilenen kamu orta malı otlatma alanlarının oranı %1’den bile küçüktür.



Alınacak Tedbirler
Ana Tedbirler

•Yapılacak olan sürekli istişarelerle halkın görüş ve önerileri 
alınacak, gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 

•İnşaat döneminde de DSİ ve Sulama Birliği (SB) tarafından su 
temini sağlanacaktır.

•İnşaat aşamasında vana yerlerinin tespitinde şartlar elverdiği 
müddetçe mevcut yollara uyacak şekilde revizyonlara gidilecektir. 

•Kaldırılması uygun bulunan açık su kanalları kaldırılacaktır. 

•Çiftçilere ve kadın su kullanıcılarına yeni sulama sisteminin etkin 
kullanımına yönelik eğitimler verilecektir. 

•Proje kapsamında Şikayet Mekanizması etkin bir şekilde 
işletilecektir. 

•Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek istihdam 
çalışmalarında vasıfsız işgücü başta olmak üzere işgücünün yerel 
ve bölgeden temin edilmesine önem verilecektir.
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Etkilenecek Araziler ve Hak Sahipliği 1



Etkilenecek Araziler ve Hak Sahipliği 2



Eşik Tarih

•Hak sahiplerinin belirlenmesi için bir eşik tarih 
uygulaması yapılacaktır. 

•Eşik tarih, PEK’lerin sayımının ve taşınmaz varlık 
envanterinin tamamlandığı tarih olarak belirlenecektir. 

•Son tarihten sonra proje alanında bulunan kişiler 
tazminat ve/veya yeniden yerleşim desteği hakkı 
kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır. 

•Birinci kısım için belirlenmiş olan eşik tarih arazide 
tespitlerin yapılıp envanterinin DSİ’ye teslim edildiği tarih 
olan 12.12.2019’dur. 

•İkinci kısım için eşik tarih de arazide tespitlerin 
yapılmasından önce ilan edilecek olup, tespitlerin 
tamamlanması ile hazırlanan envanter çıktıktan sonra 
sonlanacaktır. 



Paydaş Katılımı
•İstişare toplantılarında, projenin gerekçesi ve arazi gereksinimleri ile etkileri, etkilenmesi 
muhtemel kişilerin yasal hakları ve çalışma takvimi de dahil olmak üzere projeye dair genel bilgiler 
paylaşılacaktır. 

•Covid‐19 tedbirleri kapsamında DSİ, başta AEP olmak üzere, AEP uygulaması kapsamında üretilmiş 
bilgilendirme dokümanlarını resmî web sitesinde yayınlayarak, elektronik posta, SMS, posta ve 
sosyal medya araçları üzerinden gerekli duyuruları yapacak, online formlar, DSİ’ye ait telefon 
hatları ve yazılı ortamda iletilen geri bildirimleri kayıt altına alacaktır.

http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/d%C3%BCnya‐bankas%C4%B1‐t%C3%BCrkiye‐sulama‐
modernizasyonu‐projesi

•İletilen geri bildirimler doğrultusunda AEP’te ve AEP uygulamasında gerekli değişiklikleri 
yapacaktır.  



Şikayet ve Talep Mekanizması
Şikayet mekanizması, arazi edinimi süreçleri ve/veya inşaat 
aşamasındaki diğer tüm çevresel ve sosyal etkilerle ilgili 
paydaşlardan gelebilecek şikayet ve talepleri yönetmeyi 
amaçlar. 

Proje’nin Şikayet Mekanizması Dünya Bankası politikalarının 
gerekliliklerine uygun olarak işletilecektir.

Şikayet ve talep mekanizması, şahsi bilgilerini paylaşmak 
istemeyen kişilere de şikayet ya da öneri paylaşımına olanak 
tanımaktadır. 



İzleme, Değerlendirme ve
Raporlama

Arazi edinimi süreçlerinin izleme ve takibi

  6 aylık periyotlarla düzenli olarak gerçekleştirilecektir. 


