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GİRİŞ

İstanbul tarihsel derinliği, kültürel zenginliği, konumu ve tabiat güzelliği bakımından
dünyanın en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Barındırdığı kültürel çeşitlilik yönüyle önemli olmakla birlikte İstanbul, İslam kültür
mirasının en önemli örneklerinden biridir. Bu
birikimin işaretleri olan camiler ve onların etrafında kümelenen evlerden müteşekkil İstanbul,
İslam şehir düzeninin en önemli sembolü haline gelmiştir. Ancak bunlarla beraber İstanbul’u
özellikle Osmanlı döneminde güzel kılan yönü
‘su’ ile olan bütünleşik durumudur. Zira ‘su’ gerek şehir ölçeğinde gerekse ev ölçeğinde, mekânın ve tabiatın ayrılmaz bir parçası olagelmiştir.
Bu bütünlüğün en güzel örneklerinin görüldüğü
yer ise şüphesiz boğaz ve çevresidir.
İstanbul, Osmanlı döneminde yangın ve
deprem gibi birçok doğal afetlere maruz kalmış ama şehir kimliğini kaybetmemiştir. Ancak
Osmanlı’nın Batılılaşma sürecine girmesiyle
beraber, İstanbul’a, batıda ortaya çıkan kent
planlama ideolojilerinin yaklaşımlarıyla çeşitli
müdahaleler yapılmıştır. Müteakip zamanlarda,
yani cumhuriyetin ilanıyla birlikte “ihmal edilen”, 1936’dan sonra batıdan getirilen planlamacılar tarafından cadde ve sokaklarına “rasyonellik” verilen ve 1950’lerden sonra ise dönemin
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Bu süreç 1956-1960 yılları arasında dönemin başbakanı Adnan Menderes’in eliyle devam etmiştir. Sürecin
bu safhası, ideolojik olmaktan öte halka ve şehre “hizmet” veya İstanbul için yeniden
“fetih” hareketi niyetiyle gerçekleştirildiği söylenebilir. Özellikle trafik sıkışıklığını gidermek,
geleneksel İstanbul’un organik/dolambaçlı sokak
dokusunu yeniden daha rasyonel hale getirmek
ve İstanbul’u ziyaret eden yabancılar için daha
erişilebilir ve “cazibeli” bir İstanbul’a sahip olmak amacıyla birçok yeni yollar açılmıştır. Bu
süreçte İstanbul için en önemli projelerden ikisi,
1973’te açılan Boğaziçi Köprüsü ve 1989’de inşa
edilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olmuştur.

Şekil 1: Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahı ve çevresi ile olan ilişkisi

hükümeti tarafından “sahip çıkılan” ve
bu yüzden bu dönemde de ciddi dönüşümlere şahitlik eden bir şehir olmuştur. İstanbul’un tarihi dokusunun büyük
oranda yok oluşunu içeren bu zaman dilimlerinden, özellikle 1936’dan itibaren
tarihi yarımada da otomobil merkezli1
“planlama” adımları şehrin bütünsel tarihi dokusunu ortadan kaldırmaya başlamış ve şehir içinde otomobil ulaşımına olan önemi arttırmıştır.

atılan adımlar bu dönemin önemli plan/projeleri
arasında yer almaktadır. İstanbul özelinde gerçekleşen bu ölçekteki proje silsilesinin bugünkü
ve belki de en büyük ayağı ise hiç tartışmasız
“Kanal İstanbul Projesi”dir.

Çıkış noktası itibariyle bu yatırımın en
ayırıcı özelliği “Montreux (Montrö) Sözleşmesi” sebebiyle alternatif bir uluslararası suyolunun
oluşturulmasıdır. Etkileri bakımından ise söz konusu proje kentsel, çevresel, jeolojik, iklimsel,
ekonomik, stratejik ve güvenlik gibi çok boyutlu
bir tartışma zeminine oturmaktadır. Ancak buraİstanbul, Ak Parti dönemiyle birlikte da, İstanbul’un yakın tarihteki “mega” projeler
yeni bir “inşa” sürecine girmeye başladı. Başta tecrübesi de dikkate alınarak, özellikle çevresel
Tüp Geçiş Projesi(Avrasya Tüneli) olmak üzere, ve kentsel bağlamda bir değerlendirme yapılması
boğazda Karadeniz’in girişinde yapılan üçün- önem arz etmektedir.
cü asma köprü olan “Yavuz Sultan Selim Köpİstanbul’un yakın tarihinde hayata gerüsü”, Galata’dan tarihi yarım adaya bağlanan
“Haliç Metro Köprüsü”, denize yapılan dolguyla çirilen projeler, beraberinde önemli tartışmadüzenlenen “Yenikapı Meydan Projesi”, “İstan- lar da getirmiştir. Yapılanların birer “yatırım”
bul Hava Limanı” ve “Kuzey Marmara Otoyo- ve “hizmet” girişimi olarak kabul edilmesi ve
lu” ve bağlantılı yolları, Marmaray ve diğer ray- başta ulaşım/erişim olmak üzere birçok noktalı hatların inşası, Taksim meydanının yeniden da konforu arttırdığı yönünde hâkim bir görüş
düzenlenmesi ve “kentsel dönüşüm”e yönelik mevcuttur. Ancak buna karşılık, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasının baskı altına girmesi
1Murat Gül, Modern İstanbul’un Doğuşu, s.128
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ve nihayetinde tahrip olması, nüfus artışı2
, arsa spekülasyonları, araç trafiğindeki yoğunluk
gibi sonuçlar bu potansiyelin olumsuz sonucu olarak zikredilmektedir. Ayrıca İstanbul’da
kontrolsüz büyümeyle birlikte önce gecekondulaşmanın sonrasında ise yüksek katlı yapılaşmanın yoğunluk kazanması şeklinde ortaya çıkan
sonuçların İstanbul’da yaşam kalitesini düşürdüğü de söylenebilir. Bu hususlar göz önünde
bulundurulduğunda, sadece Türkiye’de değil,
ölçeği bakımından dünyadaki sayılı büyük projeler arasında gösterilebilecek olan “Kanal İstanbul
Projesi», üzerinde hassasiyetle düşünmeyi gerektirmektedir.
2. KANAL İSTANBUL PROJESİ
Kanal İstanbul, “Karadeniz’i Marmara
Denizi’ne bağlayan, İstanbul şehrinin Avrupa
yakası il sınırları içerisinde yer alan, güneyde
Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı üzerinden geçerek kuzeyde Durusu Bölgesi’nde Karadeniz’e bağlanan, lojistik ve turizm sektörünü
güçlendirecek, İstanbul Yeni Havalimanı gibi
büyük projelerle entegre olacak, İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifleterek buradan tehlikeli
madde taşıyan tankerlerden dolayı olası tehlike
ve riskleri minimize edecek olan yaklaşık 45 km
uzunluğunda, yerel hukuka tabi yapay bir su yoludur.”3

2011
tarihinde
kamuoyuna
açıklanmış4
ve müteakiben tartışma konusu olarak bugüne kadar gelmiştir. Bu zaman diliminde çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından projeye ilişkin inceleme/araştırma ve fizibilite çalışmaları yapılmıştır.5
Kanal İstanbul Projesi yaklaşık 45 km
uzunluğunda, 20,75 m derinliğinde, minimum
275 m’ye kadar daralan ve morfolojik olarak doğal
bir görünüme sahip olacağı düşünülmektedir.
Çevresinde ve güzergâhında büyük oranda tarım
arazileri, yer yer yerleşim bölgeleri, ormanlar ve
su kütleleri bulunmaktadır. Söz konusu güzergâh
üzerine yer alan ve İstanbul’un 24-25 günlük su
ihtiyacını karşılayacak kapasitede6 olan Sazlıdere
Barajı, projenin gerçekleşmesi durumunda
ortadan kaldırılacaktır. Projenin tamamlanması
için belirlenen süre 7 yıl olup, gerekli bakımları
yapılmak suretiyle bu kanalın Türkiye’ye/
İstanbul’a 100 yıldan fazla hizmet vermesi
düşünülmektedir. Projenin inşaat aşamasında
yaklaşık
8.000-10.000
kişinin,
inşaatın
bitiminden sonra işletme aşamasında ise 500-800
kişinin çalışacağı öngörülmektedir.
Söz konusu projeye entegre yat ve
konteyner limanları, lojistik merkezleri, denizden
alan kullanımı, dip taraması, beton santralleri yer
alacaktır. Hâlihazırda kanal aksını mevcut ev, ek
yollar ve bu yollar ile kanalın çakıştığı noktalarda
asma köprüler öngörülmektedir.

Tarihsel süreci eskilere dayandırılsa da “Kanal İstanbul” projesi, 27 Nisan 4 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından,
İstanbul Kongre Merkezi’nde 27 Nisan 2011 tarihinde

2 Hayata geçirilen bu projelere bağlı olarak İstanbul’daki
nüfus artışı hızla devam etti. Birinci köprünün yapıldığı
tarih-te İstanbul nüfusu 2 milyon iken, ikinci köprünün
inşa edildiği 1989 tarihinde 6 milyon olmuştur. Üçüncü
köprünün yapıldığı yıla, yani 2016’ ya gelindiğinde İstanbul’un nüfusu 15 milyona ulaşırken toplam araç sayısı ise
3.6 milyon civarında olmuştur. Bugün ise bu iki sayının
daha da arttığı kamuoyunun malumudur.
3 Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu, Projenin Tanımı ve
Amacı, Bölüm 3
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gerçekleştirilen toplantıda Kanal İstanbul Projesi görsel bir
sunum eşliğinde kamuoyuna açıklanmıştır.
5 Projede yer alan kurum ve kuruluşlar, T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı(ÇŞB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Karayolları
Genel Müdürlüğü (KGM)’ dür.
6 Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu, Projenin Teknik Olmayan Özeti
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2.1 PROJENİN
AMACI

Şekil 2: Kanal İstanbul Projesi’ne entegre diğer fonksiyonlar

“Kanal İstanbul Projesi”nin yapımına ilişkin olarak,
İstanbul Boğazı’ndaki “aşırı baskının
azaltılması”, muhtemel deniz kazalarından sonra “yaşanabilecek
olayların
önlenmesi”;
dolayısıyla
Boğazdaki
“can, mal ve çevre
güvenliğinin sağlanması” hedeflenmektedir. Bu hususlarda
güvenliğin sağlanması hem Türkiye
hem de boğazı kullanan diğer ülkeler
için ehemmiyetli bir
konu olduğu vurgusu
yapılarak, özetle;
Ayrıca henüz plan detayları kamuoyuyla
paylaşılmamış olmakla birlikte, Kanal İstanbul
projesinin her iki yakasında konumlanacak bir
şehir planı öngörülmektedir. Bu, nüfusunun 500
binin üzerine çıkmayacağı, “İstanbul’a trafik,
sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak
örnek akıllı şehir” şeklinde tanımlanmaktadır.
Ayrıca burada inşa edilecek yapıların “4 katı
geçmeyeceği” ve dolayısıyla kanalın her iki
tarafına “yatay mimari” hâkim olacağı; konut
binalarıyla birlikte fuar ve üniversite alanlarının
da yer aldığı bir planlama hedeflenmektedir. 7
7 https://basaksehir.bel.tr/haberler/kanal-istanbulda-yapilar-4-kati-gecmeyecek-3466

“Boğazın tarihsel dokusu ve güvenliği”,
“İstanbul Boğazı’nın trafik yükünün hafifletilmesi” ve
“Seyir emniyetinin sağlanması amacıyla
gemi trafiğinin yüksek seyir emniyetine sahip bir yapay kanal ile gerçekleştirilmesi”
amacıyla “Kanal İstanbul Projesi” gerekli
görülmüştür.
Söz konusu proje kapsam yönüyle
yalnızca bir ulaştırma projesi olmayıp, “bayındırlık, tarım, eğitim, istihdam, şehircilik,
4
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aile, konut, kültür, turizm ve çevre gibi birçok sektörü ilgilendiren entegre bir planlama projesinin içinde yer almaktadır.”8
Entegre bir proje olmasının temelinde, “ülkemizin ekonomik büyümesinin sürdürülebilmesi ve
artan nüfusa yeni yerleşim alanları açılabilmesi”
yatmaktadır.

olmak üzere dört safhada oluşabilecek dinamiklerin ve muhtemel olumsuzlukların değerlendirilmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu safhalarda ele alınan
hususlar, esas itibariyle siyasette ve kamuoyunda
oluşan tepkilerin odağını oluşturmaktadır.

Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin tartış3. TARTIŞMALAR
maların daha şeffaf/anlaşılır bir zemine oturtmak
amacıyla, tartışmaya konu olan hususlara ilişkin
Kanal İstanbul Projesi, hayata geçmesi bir karşılaştırma yapmak yerinde olacaktır. Bir
noktasında devlet yönetimince kararlılıkla sahip- başka ifadeyle, söz konusu projeye karşı çıkan
lenilmekte, muhalefet kanadında ise karşı(t) ref- ve dolayısıyla projenin iptalini talep eden tarafın,
lekslere sebebiyet vermektedir. Esasında Türki- dayandığı temel kaygıları öncelikle sıralamak ve
ye’nin yakın tarihinde özellikle İstanbul merkezli akabinde bu meselelere karşılık ÇED raporundagerçekleştirilen birçok “mega proje”de bu sürece ki “önlemler planı” kapsamında sıralanan hususbenzer süreçlerin yaşandığı kamuoyunun malu- lara yer vermek meseleyi daha anlaşılır kılacaktır.
mudur. “Gerekli”liği ve “gereksiz”liği yönüyle Türkiye’nin gündeminde epeyce yer edinen
Projeye karşı duran ve dolayısıyla projegeçmişteki projelerin yanında, “Kanal İstanbul nin iptalini talep eden taraf, gerekçelerini çeşitProjesi”nin ülke gündeminde daha geniş ve uzun li “kaygılar” etrafında dile getirmektedirler. Söz
süre yer edineceği tartışmasızdır.
konusu projenin, kentsel ölçekte olduğu ve kente
son derece “radikal” bir müdahaleyi gerektirmesi
ÇED(Çevresel Etki Değerlendirmesi)9 bakımından,
ve SED (Sosyal Etki Alanı) raporunun hazır1- nüfus yoğunluğu,
lanmasında görev alan kuruluşun farklı disiplinlerden müteşekkil “bilim kurulu”ndan da anlaşılacağı üzere, söz konusu proje “etki alanı”
bakımından çeşitli potansiyeller barındırmaktadır. Raporda çevresel ve sosyo-ekonomik etki
alanında yer alan çeşitli konularda incelemeler
yapılıp; “inşaat öncesi”, “arazi hazırlık ve inşaat
aşaması”, “işletme öncesi” ve “işletme aşaması”10
8 İstanbul İlı ̇ Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000
Ölçekli ̇ Çevre Düzeni ̇ Planı Değişikliği Plan Açıklama Rapo-ru, Bölüm 1, Açıklamalar
9 ”Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabi-lecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde,
olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar
vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alına-cak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygu-lanmasının
izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.”
10 Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu
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2-arsa spekülasyonları/“rant”,
3-trafik yoğunlukları,
4-tabiat/yeşil alanların tahribatı,
5-içme suyu sorununun başgöstermesi,
6-İstanbul’un tarihi mirasının zarar görmesi,
7-projenin deprem riskini tetiklemesi,
8-“lüzumsuz bir maliyet”in altına girilmesi
ve “vatandaşların sırtına yeni vergi yükleri”
bindirilmesi gibi temel bazı muhtemel olumsuz sonuçlar getireceği düşünülmektedir.11
11 https://www.bbc.com/turkce/50911175
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b- Flora ve Fauna: Su(deniz, baraj, göl)
ve karada yaşayan bitki ve hayvanların gözlemYukarıda sıralanan bazı “kaygılar”a kar- lerinin yapılması ve inşaat öncesinde inşaat sahaşılık, devlet yetkilileri Kanal İstanbul Projesi’ni sından uzaklaştırılması planlanmalıdır.
uygulamaya yönelik adımları, projenin henüz
fikri oluşumundan bugüne dek kararlılıkla attıc- Mülkiyet Düzenlemesi/Kamulaştırma:
ğı görülmektedir. Projeye yeşil ışık veren tarafın “Kamulaştırma bedellerinin tanzim edilmesi ve
dayandığı temel gerekçeler “Projenin Amacı” gerekmesi durumunda yeniden yerleşim uygubaşlığında belirtilen “boğazın tarihsel dokusu ve lamalarının” ulusal ve uluslararası standartlara
güvenliği”nin ve “seyir emniyetinin” sağlanması göre gerçekleştirilmesi, “detaylı varlık tespiti”
ve “İstanbul Boğazı’nın trafik yükünün hafifle- ve “gelir kayıplarına ilişkin telafi yöntemleri”nin
tilmesi” maddeleriyle resmiyet kazandığı görül- geliştirilmesi, “tarımsal üretimin ve hayvancılımektedir. Ancak bunların yanında görünür olan ğın il genelinde sürdürülmesini” sağlamaya yöbir diğer gerekçe, “Montrö Sözleşmesi”nin, Tür- nelik teşviklerin yapılması ve “bu faaliyetlerin
kiye’nin egemenliğine sınırlama getirdiği düşün- alternatif alanlara kaydırılması”, “çayır, mera,
cesidir. Bu boyutuyla söz konusu projenin siyasal orman gibi ortak alanların veya sulama kaynaklave hukuki bir bağlama da oturduğu görülmekte- rının kaybını telafi edecek şekilde” alternatif kuldir. Dolayısıyla projeye “olur” verenlerin burada lanım alanları belirlenmesi gibi hususlara yönelik
“stratejik” bir yaklaşım da sergiledikleri görüle- tedbirler alınmalıdır.
bilir.
c- Dış Göç / Tarım ve Hayvancılık İstihTartışmalar karşılıklı olarak yukarıdaki damının Azalması: Tarım ve hayvancılıkta “ishususlar çerçevesinde devam ederken ÇED ra- tihdam azalmasını önlemek”; kaybedilen tarım
porun da, projenin muhtemel sonuçları üzerine arazileri ve mera alanları yerine alternatif arazi/
durulmakta ve projeye karşı çıkan kesimin öne mera kullanımları sağlanarak “sektördeki istihsürdüğü hususlar konusunda alınması gereken dam kaybı önlenebilir”.
önlemler belirtilmektedir. ÇED Raporu’nda “ind- Yaşam Tarzı Üzerinde Etkiler (Sosşaat öncesi” ve “işletme aşaması” için alınacak
bazı önlemlerin bir kısmına yer yermek gerekirse yo-Ekonomik Statü Kayıpları / Yükselmesi, Sosyal ilişkilerin dönüşmesi) : Geçim kaynağı tarım
bu önlemler şöyle sırlanmaktadır:
ve hayvancılık olan ve projeyle birlikte bu im1-İnşaat Öncesi:
kanlarından feragat edeceklerin sosyo-ekonomik
statülerini kaybetmemeleri gerekmektedir. Staa- Doğal, Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik tülerinin devamını sağlamak üzere onlara, eski
Varlıklar: Bu amaçla oluşturulacak profesyonel geçim faaliyetlerini devam ettirme imkânı verilbir ekip tarafından kapsamlı yüzey araştırmasıyla meli ve eğer bu gerçekleştirilemiyorsa eski staarkeolojik ve kültür envanterinin oluşturulması tülerini korumaya olanak sağlayacak alternatif iş
planlanmaktadır. Bu bilinçle, “proje sahası içeri- alanları sunulmalıdır. Bununla birlikte yerleşim
sinde bulunan ve inşaat faaliyetlerinden etkilene- alanlarının yer değiştirmesi durumunda, mevcut
cek tüm arkeolojik alanlarda proje öncesi dönem- sosyo-kültürel ilişkilerin aynı şekilde devam ettide kurtarma kazıları planlanarak uygulanmalıdır” rilmesine zemin oluşturacak benzer fiziksel yerdenilmektedir.
leşim imkânı tanınmalıdır.
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Şekil 3: Kanal İstanbul ve çevresini kapsayan yeni plan düzenlemesi

e- İşgücü Akımı:
Türkiye genelinde “yerel iş gücü maksimize
edilmeli”, dışarıdan iş
gücü getirilmesi olabildiğince kısıtlanmalıdır.
İşe alım sürecinde “şeffaf bir politika izlenmelidir”. Yerel halk
ile iletişim kanalları
kurulmalı ve bu kanalların
açık/erişilebilir
olması gerekmektedir.
Ayrıca yerel halkın işgücü yönündeki görüş
ve düşüncelerini mütemadiyen almak için
toplantılar yapılmalıdır.
2. İnşaat Aşaması:
c- Yaşam Tarzı Üzerinde Etkiler (Sosa- Deniz Suyu
yo-ekonomik Statü Kayıpları / Yükselmesi,
Kalitesi: “Denize sıvı veya katı herhangi bir atık
Sosyal ilişkilerin dönüşmesi): “İnşaat önceboşaltılmasının engellenmesi için gerekli önlemsi” safhasında “d” maddesinde yer verilen huler alınmalıdır.”
suslar burada da geçerlilik arz etmektedir. 12
Projeye yapılan itirazlar ve ÇED raporunb- İç Göç / Kentsel hizmetlerde yetersizlik
/ Ekolojik sistemler üzerinde nüfus ve yapılaşma da alınması gereken önlemler, “Kanal İstanbul
baskısı: “Ekolojik sistemler ve su havzaları üze- Projesi” nin, çevresel, kentsel, kültürel ve sosrindeki nüfus ve yapılaşma baskısının minimum yo-ekonomik olarak çeşitli sonuçlar getirebileceseviyede tutulması sağlanmalı, İstanbul’un gele- ği noktasında ipuçları vermektedir. İstihdam ve
ceği göz önüne alınarak ekolojik sürdürülebilir- yerleşim alanlarının oluşturacağı yeni “cazibe”
liğin sağlanması en temel yaklaşım olmalıdır.” merkezleri, yurt içinden ve yurt dışından İstanBunun yanında planlanan nüfus artışının kentsel bul’a yeni bir nüfusun gelebileceği ihtimalini
hizmetlerin karşılayabileceği oranda tutulması, yükseltmektedir. Buna paralel olarak trafiğin de
muhtemel içme suyu sıkıntılarına karşı önlemle- artış göstereceği düşünülürse, İstanbul’un tarihi
rin alınması, nüfus artışı ve göçle birlikte oluşa- merkezleri üzerindeki baskının daha da artacağı
cak trafik yoğunluğunu kaldırabilecek ulaşım alt- ihtimali doğmaktadır.
yapısının planlanması ve bu iki faktörün paralel
yürütülmesi.
12 Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu
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4. KANAL İSTANBULVE ÇEVRESİNİ
KAPSAYAN YENİ PLAN DÜZENLEMESİ

türel ve nihayetinde stratejik anlamda -İstanbul
için- birçok katmanı içerdiği görülmektedir.

Kamuoyunda “Kanal İstanbul Projesi”
üzerinden tartışmalar sürdürülürken, söz konusu projeyi çevresiyle birlikte kapsayacak şekilde
“İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” yapılarak ilgili kurum aracılığıyla bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. “Yenişehir” adıyla da
deklare edilen bu düzenleme, doğal alan olarak
tanımlanan; “tarım alanları, orman alanları, göller, dereler, havza sınırı, tabiat parkları, yerleşime uygunluk ve korunması gerekli alanlar” vb.
gibi veriler ile yapay alanlar olarak tanımlanan;
“suyolu projesi(Kanal İstanbul), sit alanları, 3.
havaalanı ve gürültü etki alanı, yerleşim alanları,
sanayi alanları, dolgu alanları ve askeri alanlar”la
ilgili verileri kapsayan bir sınırı kapsamaktadır.

Planın detayları irdelendiğinde “Kanal İstanbul Projesi”nin iki yakasında yoğunlukla konut yerleşimi öngörülmektedir. Kuzeye doğru kanal boyunca devam edeceği düşünülen yerleşim
alanları, yeşil hatlarla parçalanmakta olup kanal
boyunca devam eden yeşil eşik ile de kanaldan
koparılmaktadır. Konut yerleşim alanlarıyla entegre şekilde başta kentsel hizmet alanları olmak
üzere, üniversite alanları, turizm alanları, lojistik
alanlar, teknoloji geliştirme alanları, vb. gibi bileşenler ve bunları birbirine bağlayan ana ve yan
yol arterleri yer almaktadır. “Kanal İstanbul Projesi”ni de içine alan söz konusu plan, barındırdığı
tüm bu özelliklerin de işaret ettiği üzere kentsel,
çevresel, hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasal boyutları olan çok yönlü bir değerlendirmeyi gerektirmektedir.

İstanbul’da gerçekleştirilen “Yavuz Sultan Selim Köprüsü”, “Hızlı Tren” ve “Kuzey
Marmara Çevre Yolu” vb. büyük ölçekli ulaştırma çalışmaları bu planlamaya yönelik öngörülmüş projeler olarak görülebilir. Bu yeni düzenleme, “Yenişehir” tanımlamasının da işaret ettiği
şekliyle, İstanbul’a yeni “cazibe” merkezleri katarak, şehrin birçok alandaki görünürlüğünü arttırmak ve potansiyellerini daha fazla açığa çıkarma çabasını içermektedir. Burada “Kanal İstanbul
Projesi” ve ona entegre olan “Yenişehir”e ilişkin
altı çizilerek ifade edilen bazı hususlar dikkat
çekicidir. “Güçlü bir kentsel bölge sisteminin
kurulması”, “gelişkin bir sosyo-kültürel taşıma
kapasitesine ulaşılması”, “yüksek ekonomik rekabet gücüne ulaşılması”, “küresel merkezler ve
kendi bölgesel hinterlandı ile güçlü bağlantıların
kurulmasıdır”13 şeklinde ifade edilen bu hususların çevresel, sosyal, ekonomik, demografik, kül13 İstanbul İlı ̇ Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000
Ölçekli Çevre Düzeni ̇ Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Projenin gerekliliği-gereksizliği veya
olumlu-olumsuz yönlerini sıralamak gibi bir çabaya girmeden bu kavramları referans alıp Türkiye’de şehirleşme stratejisi konusunda temel bir
meseleyi hatırlatmakta yarar olacaktır. Ülkemizde genel bir kentleşme problemi olan, fakat daha
çok İstanbul üzerinden kendini gösteren plansızlık ve programsızlık, kent nüfusunu olabildiğince arttırmıştır. Şehrin fiziksel, kültürel ve sosyal
kimliklerini kaybetmesine varan nüfus yığılması yaşanmıştır. Daha da önemlisi şehirde konut
sorunu baş göstermiş, buna bağlı olarak konut
ve arsa spekülasyonlarına sebebiyet vermiştir.
Gayrimenkul sahasındaki spekülasyon bugün İstanbul için en büyük sorun haline gelmiştir. Son
yıllarda yoğun bir toplu konut üretimine rağmen
İstanbul’da düşük gelir gruplarının ev sahibi olması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Şehirlerimizin büyümesine paralel olarak nüfus ve iktisadi faaliyetlerin hem şehir ölçeğinde hem de
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Ticari gemiler ve savaş gemileri için ayrı
ülke çapında dengeli ve rasyonel dağılımının
yapılamamış olması bu sorunun başlıca sebepleri hükümler getiren sözleşmenin birinci ekine göre
Türkiye, boğazlardan geçen gemilerden sadece cüzi
arasında yer almaktadır.
miktarda vergi ve harç alabilmektedir.14 Öte yandan

Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Türkiye’nin bu gemileri denetleme yetkisi ise ulusSözleşmesi
lararası sağlık kuralları çerçevesinde sıhhi denetimle
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1923 yılında Lozan Antlaşması ile birlikte imzalanan Boğazlar Sözleşmesi Türkiye’nin İstanbul ve Çanakkale
boğazları ile Marmara Denizi’ndeki egemenlik ve
kendi güvenliğini sağlama yetkisini kısıtlıyordu. Sözleşmeye göre Boğazlar askerden arındırılacak, Boğazlar komisyonu kurulacak ve denetim yetkisi bu
kurumda olacak, Türkiye’ye Milletler Cemiyeti (MC)
tarafından askeri güvence sağlanacaktı. Ancak İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa’da İtalya ve Almanya’nın revizyonist politikaları, özellikle İtalya’nın
Habeşistan’ı işgal etmesi, MC sisteminin işlemediğini gösterdi. Yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye
Boğazlar bölgesindeki egemenliğini tekrardan tesis
etmek ve en önemlisi güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeyi silahlandırmak, bunun için de Boğazlar
Sözleşmesi’ni değiştirmek için girişimlerde bulundu.
Türkiye’nin girişimleri fayda sağladı ve 1936 yılında
Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.
Montrö Sözleşmesi ile Türkiye’nin Boğazları
silahlandırma yetkisi tanındı, ayrıca Karadeniz’e kıyıdaş olan devletlerin güvenliğini sağlama amacına
yönelik düzenlemeler getirildi. Sözleşmenin birinci
maddesi ticari veya savaş gemisi ayrımı yapmaksızın
“geçiş serbestliği ilkesi”ni kabul etmektedir. Sözleşme yirmi yıllık bir süre için imzalanmış olsa da yirmi
sekizinci maddede, birinci maddede ifade edilen serbestlik ilkesinin sonsuz olduğu açık bir şekilde ifade
edilmiştir. Bu yönüyle anlaşma, istisnalar dışında, özgürlükleri belirlemek amacıyla yapılmış; Karadeniz’e
kıyısı olan devletlerin güvenlik endişelerini gidermek
içinse savaş gemilerinin geçişini, diğer devletler aleyhine nispeten kısıtlamıştır.

9

sınırlıdır. Savaş gemilerinin geçişi açısından ise kıyıdaş devletlerin sekiz, diğerlerinin on beş gün önceden
haber vermesi gerektiği, kıyıdaş olmayan devletlere
ait gemilerin Karadeniz’de yirmi bir günden fazla
kalamayacağı, bu gemilerin toplam tonajının kıyıdaş
devletlerininkini aşamayacağı gibi kurallar detaylı
bir şekilde kayıt altına alınmıştır. Savaş durumunda
Türkiye savaşan tarafsa veya kendini yakın bir savaş
tehdidi altında hissediyorsa savaş gemilerinin geçişi
Türkiye’nin yetkisi altında olacaktır.
Sözleşme yirmi yıllık bir süre için imzalanmıştır ancak taraflardan hiçbirisi feshetmediği için
yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Yukarıda ifade
edildiği gibi geçiş serbestliği ilkesinin sonsuz olduğu kayıt altına alınmıştır. Kanal İstanbul yapıldığında
Türkiye’nin ticaret veya savaş gemilerini kanaldan
geçmeye zorlayıp zorlayamayacağı, kanalı kullanarak
Karadeniz’e çıkan devletlerin yirmi bir gün kuralına
tabi olup olmayacağı tartışılmaktadır. Boğazlardan
geçen gemi sayısı 2018 yılında kırk, 2019 yılının ilk
dokuz ayında ise otuz bini aşmıştır.15 Bu gemilerden
yarısının kanaldan geçmesi durumunda bile Kanal İstanbul’un Süveyş ve Panama kanallarını geride bırakacağı ifade edilmektedir.16 Öte yandan boğazlardan
geçiş için uzun süre kuyrukta bekleyen gemilerin, bu
bekleme süresinden kaynaklanan ticari kayıptan ötü14 Sözleşmeye göre boğazlardan geçiş ücreti altın
üzerinden belirlendi ve Türkiye 1983 yılında 1 gr altının
fiyatını günün dolar kuru üzerinden 2,78 dolar olarak
sabitledi. Aradan geçen sürede Türkiye milyarlarca dolar
kaybetti, kaybetmeye devam ediyor.
https://www.borsagundem.com/haber/turkiye-bogazlardan-36-yildir-milyarlarca-dolar-kaybediyor/1424926
15 https://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/gemi_gecis.aspx
16 https://www.haberturk.com/bogaz-dan-gecen-gemilerin-yarisi-kanal-istanbul-dan-gecse-rekor-olur-2552821-ekonomi

KANAL İSTANBUL PROJESİ ÜZERİNE ÇEVRESEL VE KENTSEL BİR DEĞERLENDİRME

rü, süreden tasarruf etmek adına Kanal İstanbul’dan
geçiş ücretini ödemeyi tercih edecekleri dile getiril-

korktuğumuz soruları bağlamında önem kazanmaktadır.

mektedir.17 Tartışmanın diğer boyutları bir yana, bu

Şehirlerin; varlığın maddi, iktisadi, hukuki, ruhi ve fikri yönlerinin tamamını içeren bir
layacağı katkı aşikârdır.
yapılanma olarak varlık gösterdikleri göz önünSONUÇ VE DEĞERLENDİRME
de bulundurularak, İstanbul’un da bu bütünlükle
ele alınması gerekmektedir. Dolayısıyla “Kanal
‘Kültür mirası’ yönüyle dünya ölçeğinİstanbul Projesi”, çevresindeki yerleşim alanlade ve özelde Müslüman dünyası için kıymetli
rıyla birlikte bir entegrasyon projesi olduğundan
bir yere sahip olan İstanbul’a yapılacak her yeni
beraberinde çevresel, sosyo-kültürel, sosyo-ekoproje veya müdahalede titizlik gösterilmesi son
nomik, hukuksal ve estetik açıdan çok boyutlu
derece önem arz etmektedir. Zira İstanbul, esas
sonuçlar getirmektedir.
itibariyle “kültürel mirası” yönüyle bir bütün
olarak muhafaza edilmesi ve yaşatılması gereÇED raporunda alınması gereken önken bir şehirdir. Ancak bu koruma, yalnızca tekil lemler esas itibariyle tüm bu hususlarda ipuçlaolarak “yapıların onarımı” boyutuyla değil, çok rı vermektedir. Projenin beraberinde getireceği
katmanlı bir önlem mekanizmasıyla sağlanabilir “muhtemel sonuçlar” çerçevesi değerlendirilmeancak. Fakat giriş bölümünde kronolojik olarak ye alınabilir. Nitekim “TARTIŞMALAR” başlıözetlenen İstanbul’un gelişimi/dönüşümü, yakla- ğında görüldüğü üzere projeye itiraz eden tarafın
şık bir asır önce başlamış ve bugün hala devam ortaya koyduğu gerekçeler de bu “muhtemel soetmektedir. Bu dönüşümün 2013-2018 yılları nuçlar”la paralellik göstermektedir. Bu maddelearasında Türkiye genelinde “inşaat sektöründeki ri dikkate alarak yapılacak bir okuma ehemmiyet
canlılık”tan kaynaklı biraz daha hız kazandığı da kazanmaktadır.
görülmüştür. Gelinen noktada İstanbul’un tarihİstanbul’da gerçekleştirilen mega projesel ve kültürel yönünü temsil eden fiziki dokusu
üzerindeki yapısal ve demografik baskı artmış ve lerin istihdamı ve içe göçü tetiklediği, -özellikle
neticede ‘tarihi İstanbul’ yalnızca tekil yapılar merkezi/ tarihi yerleri başta olmak üzere- şehrin
tamamını spekülatif bir zemine doğru sürüklediği
üzerinden temsil edilir duruma gelmiştir.
yadsınamaz. Yeni istihdam alanlarının da domine
İslam dünyası için manevi bir merkeze de etmesiyle İstanbul, orantısız bir “büyüme” kaysahip olan bu şehir, bir yönüyle “kültür başkenti” detmektedir. “Kanal İstanbul” tam da bu noktaolarak öne çıkan diğer yönüyle de “dünya ticaret da, içe göçü ve rantı arttıran ve dolayısıyla yeni
merkezi” yani “finans merkezi” olma yolundadır. bir nüfusa sebebiyet vermesi durumunda İstanbul
Son yıllarda yapılan büyük çaplı “ulaşım-enteg- için sorunlu olacaktır. Ülke genelinde sosyo-ekore” projelerle de bunun amaçlandığı görülmek- nomik dengenin kurulması durumunda bu türden
tedir. Bu sürecin devamı olan “Kanal İstanbul büyük projelerin bu hususta vereceği sonuçlar
Projesi”, geleceğe nasıl bir İstanbul bırakmak minimize edilebilir. Ancak bu planlamanın uzun
istediğimiz veya nasıl bir İstanbul olmasından zaman alacağı bir gerçektir. Bu durumda söz konusu kanal çevresine yönelik içe göçü engelle17 http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/hamek ve İstanbul’un kalabalığını “desantralizasber/2928689-bogaz-dururken-gemiler-neden-kanal-istanyon” yöntemiyle buraya aktarılması sağlamak ilk
buldan-gececek-iste-yaniti/?detay=2
yönüyle Kanal İstanbul’un Türkiye ekonomisine sağ-
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çözüm önerisi olabilir. Nitekim 2000 yılının başlarında farklı disiplinlerden müteşekkil ekibiyle
“İstanbul Deprem Çalışma Grubu”nun deprem
riskine karşı İstanbulluları yeni şehirlere taşıma fikri ve uygulama şehir önerisi bu çerçevede
değerlendirilebilir.
Bir kültür mirası olan İstanbul üzerindeki
mevcut nüfus ve trafik yoğunluğunun baskısı bile
çok fazla iken bu projeyle yeni bir baskının getirilmesi ihtimali ıskalanmamalıdır. Projenin uygulanması halinde Türkiye genelinde önemlerin
alınması gerekmektedir. Özetlemek gerekirse İstanbul, potansiyel yeni istihdam ve yeni yerleşim
alanı olarak görülmemelidir. Bunu engelleyecek
politikalar geliştirilmelidir.
Kanal çevresinde yer alacak yerleşim
alanlarının yapılaşması uzun yılları alacağı görünmektedir. Bu yerleşim alanlarına, inşaat firmalarınca yeni bir fırsat zemini olarak bakılmasına fırsat verilmemelidir. Kazanç odaklı bir
yapılaşmadan öte, yaşanabilir ve her vatandaşa
iyi koşullarda yaşama hakkı tanınmak suretiyle
“yenişehir”e yerleşebilme imkânı tanınmalıdır.
Dolayısıyla Kanal İstanbul Projesi”nde birincil sorumluluk olarak kamu elinin güçlü olması
önem arz etmektedir.
Söz konusu entegre projenin kentsel planlamasına ilişkin elimizde herhangi bir doküman
yoktur. Ancak kamuoyuna yansıtılan bazı üç boyutlu görsellerde kanal, köprüler, bağlantı yolları
ve yapı adalarıyla birlikte değerlendirildiğinde
projede “bilinçli/nitelikli” bir planlamanın olmadığı görülebilmektedir. Burada inşa edilecek olan
“yenişehir”; İstanbul’un tarihsel dokusuna yakın,
mütevazı, görünür olma çabasından öte, insanı ve
çevreyi önemseyen pilot bir şehirleşme modeli18
18 İstanbul Deprem Çalışma Grubu’nun, “Pilot Şehir: Yıkıcı
Depremden Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere Yerleştirme Amaçlı Proje Önerisi” bütün detaylarıyla uygulamaya hazır
duruma getirilen bir proje olarak ilham kaynağı teşkil edebilir.
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olarak kurgulanmalıdır.
Ayrıca “Kanal İstanbul Projesi” güzergahında “yerleşim alanı” olarak tanımlanan bölgeler, İstanbul Havalimanına yakın olması sebebiyle potansiyel bir “rant” zeminine dönüşebilir.
İstanbul son yıllarda kontrolsüz yapılaşma sonucunda önemli bir rant zemini haline gelmişken
ve “ev” kavramı tamamen tüketim odaklı alınıp
satılan bir “daire”ye dönüşmüşken, bu problemi
tetikleyecek yeni alanların açılması engellenmelidir. Bu sebeple kanal ile birlikte kurulacak “yenişehir”, yalnızca gelir durumu iyi olan insanlar
için değil, her kesimden ve gelir gurubundan ailelerin ev sahibi olmasına imkân tanıyan bir planlama teşkil etmelidir.
Sonuç olarak kanal İstanbul projesine İstanbul’un nüfus yoğunluğunu ve araç trafiğini
arttırması, kültürel mirasını biraz daha baskılaması, doğal çevresini tahrip etmesi, tarım ve ormanlık alanlarını yapılaşmaya açması, üretime
dayalı bir yatırım olmaması sebebiyle yüksek
maliyetlere sebebiyet vermesi ihtimalleri şeklinde gelen itirazların çevresel ve kentsel bağlamda
dikkate alınması gerekmektedir. Ancak söz konusu projenin yapılmasına gerekçe olarak gösterilen Montreux (Montrö) Sözleşmesi’nin içerdiği
sınırlamalara karşılık ülkenin manevra alanını
genişletecek böyle bir projenin gerçekleştirilmesi stratejik anlamda önemli görülebilir. Bununla
birlikte İstanbul’un görsel kalitesinin en büyük
dinamiklerinden olan boğazın ticaret gemilerinden arındırılması da önem arz etmektedir. Sonuçta projenin haklılığına ilişkin gerekçeler ikna
edici görülürken kritik bir şehir olan İstanbul’a
olan etkileri noktasından ciddi önlemler alınması
gerekmektedir.

