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3. HAVALİMANI ÇED’İ 
• 7650 hektar alanın  6172 hektarı orman, %80’i orman. ÇED Raporu’nun ilk 

halinde 2,5 Milyon ağaç yazıyordu… 
 

• 70’İ AŞKIN SULAK ALAN 
 

ÖNLEMLERDEN BAZI ÖRNEKLER 
• Ayrıca topografik değişimler neticesinde yüzeysel akışlarla içme suyu kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilmesi için gerekli 

önlemler alınacaktır.  
 

• Kuş çeken bu unsurların ortadan kaldırılması/giderilmesi için alınabilecek önlemler aşağıdadır.     
– Kuşları çeken yiyecek, içecek, vb. kaynaklar ortadan kaldırılmalıdır.   
– Kuşların; fare, köstebek, solucan, örümcek ve her çeşit böcekle beslendiği dikkate alınarak, hava alanı sahalarında otla 

mücadele titizlikle yürütülmelidir.     

– Su havuzları, su birikintileri, bataklık araziler, yok edilmeli, 
kurutulmalı, pis su akıntılarının üzeri mutlaka kapatılmalıdır.  
 

•  4 etap halinde yapılması planlanan İstanbul 3. Havalimanının PAT sahaları için ortalama 105 m kotuna göre dolgu yapımı düşünüldüğünde Alt Yapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yaklaşık 2.500.000.000 m3 dolguya ihtiyaç olduğu öngörülmektedir. 

• (Bayındır Barajı 6 Milyon m3) 417 adet bayındır barajı kadar beton… 
 

• ….Proje inşaat aşamasında bu yapay geçici su birikintilerinin suları, kullanma ve 
sulama suyu olarak kullanılacaktır. Daha sonra hafriyat ve dolgu malzemesi ile 
doldurulacaktır. Dolayısıyla sulak alan vasfını yitirecektir. Bu alanlar ve 
yakınlarındaki sucul yaşam ve canlı yaşam yok olacaktır. 
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3. HAVALİMANI ÇED’İ 

• "Proje kapsamında yapılması planlanan ünitelerin (pist, apron, üst 
yapılar vb.), yapılacağı alanda hafriyat çalışmaları ile doğal 
ekosistem (orman alanları, 70 adet canlı yaşamı barındıran 
büyüklü küçüklü su birikintileri, akar ve kuru dereler, tarım alanları, 
mera alanları) ortadan kaldırılacaktır. Böylece ünitelerin inşa 
edilmesiyle birlikte bu alanların doğal bitki örtüsü ve doğal özelliği 
ortadan kalkmış olacaktır." 

• "Havalimanı proje alanı içinde kalan Kulakçayırı hem tarihi değeri 
hem de Ekolojik değeri bakımından bölge için önemli bir 
konumdadır. Kulakçayırı balık çeşitliliği bakımından da oldukça 
zengindir. Ancak proje inşaat aşamasında bu yapay su birikintilerinin 
suları, kullanma ve sulama suyu olarak kullanılacaktır. Daha sonra 

hafriyat ve dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Dolayısıyla 
sulak alan vasfını yitirecektir. Bu alanlar ve 
yakınlarındaki sucul yaşam ve canlı yaşam yok olacaktır.  " 
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3. HAVALİMANI ÇED’İ 

• İSTANBUL BOĞAZINI DOLDURACAK KADAR, 2 
MİLYAR 500 MİLYON METREKÜP DOLGU 
YAPILACAK!!! 

• Bir futbol sahasının (ortalama 7500 
metrekare) üzerine bu dolgu yapılırsa, 333 km 
yükseklik elde ediliyor. Everest’in yüksekliği 8,8 
km.  
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3. HAVALİMANI 

• Terkos gölü havzasını besleyen Ceko deresi ve 
devamındaki adı Üstülük deresi olan dere ile 
Yeni köy deresinin bir kısmı ve Alibeyköy 
havzasını besleyen Çıplak deresi, Malkoç 
deresi ile Çiftepınar deresi tahrip edilecektir. 

 

Baran BOZOĞLU 



ÇANAKKALE OTOYOL PROJESİ 

• “Kırık ve çatlaklı akiferlerden boşalan 
kaynakların boşalım noktalarında veya 
yakınlarında patlatmalar yapılmasının, yer altı 
sularına olumlu veya olumsuz etkileri 
olabilecektir. Patlatma sonrası yeraltı suyuna 
olumlu etkileri yeni kırık ve çatlaklar oluşarak 
alanda yeraltı suyunun yüzeye çıkmasına etki 
etmektedir” cümlesi teknik olarak yanlıştır. Bu 
durum yeraltı suyuna olumlu bir etki değildir, 
kullanımının suni olarak artmasını sağlayacaktır, 
miktarını düşürecektir. 
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ÇED MUAFİYETLERİ 

 



Örnek Şehir Hastaneleri 

• BİLKENT HASTANESİ  

• 120.000 m2 yaklaşık 18 futbol sahası büyüklüğünde bir 
alanda 3662 yatak kapasiteli bir hastane, 50.000`i aşkın 
kişinin günlük olarak bölgede sirkülasyonu ön 
görülmektedir. İnşaat sırasında 7000 işçi çalışacaktır.   

• İnşaat aşamasında beton tesisi de sahaya kurulmuştur.  

• Bilkent hastanesinde ise yaklaşık 21 MW ısıl güce sahip 
trijenerasyon tesisi kurulacaktır. Bunun yanında benzer 
bir şekilde yaklaşık 100 MW ısıl güce sahip buhar 
kazanları konulacaktır. Özetle 121 MW`lık bir doğalgaz 
çevrim santrali… 
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ŞEHİR HASTANELERİ 

• ETLİK ŞEHİR HASTANESİ 
• 107.000 m2 yani yaklaşık 16 futbol sahası büyüklüğünde bir alana 3566 

yataklı bir hastane olarak kurulmaktadır.   
• Etlik hastanesinin yapımında 4.000 işçinin çalışması öngörülmektedir. Bu 

işçilerin yaklaşık 3.000`i sahada ikame edilecektir. Kampüs işletmeye 
geçtiğinde ise günlük olarak hizmetlerden yararlananlar ve kampüste 
çalışanlar ile birlikte kampüs alanını 50.000 kişinin kullanması 
öngörülmektedir. Bu toplamın içinde 10.000 kişinin işletme dönemi 
personeli olması beklenmektedir. 

• Öte yandan, inşaat aşamasında beton tesisi kurulacaktır.  
• Trijenerasyon tesisi, herbiri 2.7 MW kapasiteli altı gaz türbininden 

oluşacaktır. Isıl gücü ortalama 32,4 MW olacaktır. Trijenerasyon ünitesinin 
yanında 8 adet 10 MW ısıl güce sahip buhar kazanları yer alacaktır. İki 
yapıda da doğalgaz kullanılacaktır. Özetle Etliğin göbeğine 110 MW`lık bir 
doğalgaz çevirim santrali kurulmaktadır! 
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3. KÖPRÜ 
1993 KALKINMA PROGRAMI 



GÜNCEL BİR ÖRNEK: 3. KÖPRÜ 
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GÜNCEL BİR ÖRNEK: 3. KÖPRÜ 

• 16 adet imar planı Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı tarafından iptal edildi.  

• Kuş göç yollarının ve yer altı sularının tespit 
edildiği belirtilerek güzergah değiştirileceği 
söylendi. 

21. yüzyıl… 

• Hindistan Mars’a araç gönderdi, biz 
İstanbul’daki kuş göç yolunu, yer altı suyu 
kaynaklarını yeni fark ettik… 
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KREDİ KURULUŞLARI İÇİN ÇED… 
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ÇED HALKIN KATILIMI 
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YENİ ÇED YÖNETMELİĞİ 

Madde 12: Komisyonun çalışma usulü ve 
çevresel etki değerlendirmesi raporunun 
incelenmesi  

b) Yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve 
değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve 
belgeye dayandırılıp dayandırılmadığı,  

 



ADANA BÖLGESİ TERMİK SANTRALLER 
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ÇANAKKALE ÇEVRE DÜZENİ PLANI 
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Çanakkale – Karabiga Bölgesi Termik 
Santraller  

 



HAVA KİRLİLİĞİ 



Hava Kirliliği – IŞİD SALDIRISI (SO2) 



Hava Kirliliği – KEŞAN (SO2) 

166 defa sınır değer aşıldı. DSÖ ve AB’de 3 
defa aşılması sorun! 



242 gün sınır değer aşıldı 



245 gün sınır değer aşıldı 



178 gün sınır değer aşıldı 

 





ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 

• ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ! 22 MAYIS 2014 GEREKÇELİ KARAR 1 YIL 
SONRA YAYIMLANDI! 

•  "GEÇİCİ MADDE 8 - (1) EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve 
işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı kanun kapsamında 
oluşturulacak kamu üretim şirketlerine, bunların özelleştirilmeleri 
hâlinde de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik 
yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli 
izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2018 tarihine kadar süre 
tanınır. Bu sürenin üç yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu 
gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme 
birimleri ile varlıklarında ve 4046 Sayılı Kanun kapsamında 
oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde, bunların özelleştirilmeleri 
hâlinde de geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz, 
idari para cezası uygulanmaz." 
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17.06.2016 
MADDE 25 – 6446 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen geçici 8 
inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
• “GEÇİCİ MADDE 8 – (1) EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme 

birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak 
kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, 
bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar 
için de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik 
yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin 
tamamlanması amacıyla 31/12/2019tarihine kadar süre tanınır. Bu süre 
zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı 
ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 4046 sayılı 
Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde ve kamu 
üretim şirketlerine ait üretim tesislerinde, bunlardan bu maddede yapılan 
değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, 
yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak 
üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz ve idari para cezası 
uygulanmaz. Çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların 
gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin 
tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle 
belirlenir.” 
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İklim Değişikliği… 
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AFETLER… 

• Son 20 yıl içerisinde oluşan afetlerin %90’ının sel, fırtına, sıcaklık 
dalgaları ve diğer hava olaylarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
Toplamda 6457 afet yaşandığı belirtilmiş ve bu afetler 606.000 kişi 
yaşamına mal olmuştur. 4.1 milyar insanın ise yaralandığı, evsiz 
kaldığı veya desteğe ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir. Kuraklıktan 
kaynaklı olarak ise 1.1 milyar insan zarar görmüştür.  
 

• Hava olayları kaynaklı afetlerin %47’si tek başına sel felaketinden 
kaynaklanmaktadır. Bu felaket 20 yıl içerisinde %95’i Asya’da 
yaşayan 2.3 milyar insanı etkilemiştir. Sel felaketlerinden daha az 
görülmekle birlikte fırtınalar en ölümcül hava olayıdır. Son 21 yılda 
242.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu hava olayları kaynaklı 
afetlerdeki hayat kayıplarının %40’ına karşılık gelmektedir. Bu 
ölümlerin %89’u, toplam fırtınaların sadece %26’sının yaşandığı 
düşük gelirli ülkelerde gerçekleşmiştir. 
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AFETLER… 

• Türkiye’nin 2013 yılı toplam sera gazı emisyonu 
karbondioksit eşdeğeri cinsinden 459,10 Mton’dur. Toplam 
emisyonların %67,8’i enerji, %15,7’si endüstriyel işlemler ve 
ürün kullanımı, %10,8’i tarımsal faaliyetler ve %5,7si atık 
sektöründen kaynaklanmaktadır. 
 

• Türkiye’de 2015 Yılında Kaydedilen Meteorolojik Karakterli 
Doğal Afetlerin Kısa Değerlendirmesi raporunda, 2015 
yılında 731 adet afetin rapor edildiği belirtilmektedir. Bu 
sayı 2014 yılında 500 adettir. 2015 yılının dünyanın en sıcak 
yılı olduğunu hatırlatmak gerekir…  
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• 2000 – 2010 yılları arasında ülkemizin terörden zarar 
görenlere yaptığı yardım 2,227,600 TL, yangın barınma ve 
diğer yardımlar 27.117.007 TL ve hava olaylarından kaynaklı 
afetler nedeniyle yaptığı yardım ise 288.295.264 TL’dir. 
Özetle, iklim değişikliği kaynaklı yaşanacak afetler terörden 
de yangın ve barınma nedenli ihtiyaçlardan da daha fazla 
maliyete neden olmaktadır.  

• Gelecek yüzyılın başında yani 2100’de 1985 – 2005 yılları 
arasındaki deniz seviyesi yüksekliğinden 0.26 – 0.82 metre 
denizin yükseleceği öngörülmektedir. Bunun Karadeniz’deki 
yansıması 0.82 metrelik bir yükselmede erozyonla birlikte 7 
– 32 metre geri çekilme olabileceği ön görülmüştür. 
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AFETLER… 

 
• Fırat Nehrinde, havzadaki yağış eksikliği sebebiyle 

21. yüzyılın sonunda önemli ölçüde azalma 
hesaplanmış ve bu azalmanın %30-%70 oranında 
olduğu ortaya konmuştur. 

  
• Yapılan bir çalışmalarda, 21. yüzyılın ilk yarısında 

Türkiye’nin batı sahilleri için yağışlardaki 
azalmanın büyüklüğünün %5-%25 oranında 
olduğu tüm model sonuçlarında tutarlılığını 
korumuştur. 
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SAMSUNDA BİR SU YÖNETİMİ ÖRNEĞİ! 

• HAVZA, 
HACIOSMAN VE  

TERSAKAN DERESİ 

1998 
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SAMSUNDA BİR SU YÖNETİMİ ÖRNEĞİ! 
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ÖNERİ 

• TOPLUMSAL BİLİNÇ! 
• Uzun Vadeli Doğa ve Kamu Yararı 

Gözeten Planlama! 
• HUKUK! 

 
• KURUMSAL ALT YAPI İÇİN TEKNİK OLARAK GÜÇLÜ BİR ÇEVRE 

BAKANLIĞI – ÇEVRE MÜHENDİSİ İSTİHDAMI 
• STRATEJİK ÇED  
• HAVZA PLANLAMA 
• TEKNOLOJİ 
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ASBEST 

 



REMTECH  
İyileştirme teknolojileri ve Yeniden  

Kazanım Fuarı 
20-22.09.2017 



RemTech Expo, kirlenmiş alanların iyileştirilmesi, toprakların yeniden 
geliştirilmesi, kıyı koruması, hidrolojik riskin önlenmesi, çalışmaların 

sürdürülebilirliği konularında uzmanlaşmış İtalya'daki en önemli 
etkinliktir. 

 
FerraraFiere tarafından Emilia - Romagna Bölgesi ile ortaklaşa düzenlenen 
RemTech Expo, 2017'de onbirinci kez yapılacak. (www.remtechexpo.com) 

Nedir? 



TEŞEKKÜRLER 

 

www.cmo.org.tr 

www.baranbozoglu.com 

E-mail: baranbozoglu@gmail.com 

Twitter: @baran_bozoglu  

 

 

 

 Baran BOZOĞLU 

http://www.cmo.org.tr/

