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UYGULAMASI 
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ÖZET 

1936 yılından günümüze kadar, Boğazlar’daki geçiş rejimi Montreux 
(Montrö) Boğazlar Sözleşmesi şartları çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ancak, 
1936 yılından 2000’li yıllara doğru gemi teknolojisi ve tonajlarında, taşıdıkları 
yüklerin cinsinde büyük değişim ve gelişmeler meydana gelmiş olup, 
Montreux’in şartları, zaman zaman yetersiz kalmaya başlamıştır. Boğazlar 
yoluyla yapılan petrol taşımacılığında, dev tankerlerin yaptığı kazalar ciddi 
ekolojik felaketlere neden olurken, İstanbul halkını da tehdit etmeye başlamıştır. 
Türkiye bu gelişmeler üzerine 1994’te yeni bir Boğazlar Tüzüğü’nü devreye 
sokarak bu tehlikeyi önleme yoluna gitmiştir. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden 
gelen tepkiler dikkate alınarak 1998’de yeni bir Boğazlar Tüzüğü devreye 
sokulmuştur. Bu uygulama sonrasında Türkiye’nin bu hususta ne denli isabetli 
karar aldığı görülmüş ve kaza sayısında azalma sağlanırken, çevre kirliliği de 
büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Türkiye’nin bu başarısında takip etmiş 
olduğu uluslarası politika ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (UDO [IMO]) 
kurallarına uygun olarak hareket etmesi çok etkili olmuştur 

Anahtar Kelimeler: Boğazlar, Montreux Boğazlar Sözleşmesi, 1994 
Boğazlar Tüzüğü, 1998 Boğazlar Tüzüğü, Uluslararası Denizcilik Örgütü 
(UDÖ [IMO]), petrol taşımacılığı, ekolojik denge. 

ABSTRACT  

Since 1936, transition regime in Straits is arranged by the Montreux Straits 
Convention. However, the shipping technology, and ships tonnage and the kind 
of cargo changed and developed rapidly from 1936 to 2000. Therefore, 
Montreux Convention has sometimes been defective in solving problems. 
During the petrol transportation in Straits, the accident that huge tankers made 
causes serious ecological problems and threats people in İstanbul. Due to these 
problems, Turkey introduced the traffic separation schemes, to enhance safety 
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of navigation. The new schemes have been in use since 1994. The reactions 
from Black Sea Countries considered in 1998 and a new scheme put into 
practice. After putting the scheme into practice, the number of accidents has 
decreased and environmental pollution has controlled. In Turkey’s success, 
international policy that the Turkey has followed and obeying the International 
Maritime Organization‘s (IMO) rules has extremely been effective.  

Key Words: Straits, Montreux Straits Convention, 1994 Straits Scheme, 
1998 Straits Scheme, International Maritime Organization (IMO), petrol 
transportation, ecological balance. 

--- 

Dünyamız beş kıtadan müteşekkil olup, Küçük Asya, diye bilinen bölüm, 
Asya-Avrupa Kıtalarını Boğazlar vasıtasıyla birbirine bağlamaktadır. Aynı 
zamanda Suriye vasıtası ile de Afrika’yla bağlantı tesis etmekte olan bu 
coğrafya Anadolu’dur.1 

Anadolu Coğrafyası, Dünyanın en stratejik öneme sahip bölgelerinden birisi 
olup, bunun sebeplerinden birisi de Boğazlara sahip olmasıdır.  İstanbul Boğazı 
(Karadeniz), Çanakkale Boğazı ve Marmara denizinden meydana gelmekte olan 
Boğazlar Bölgesi, tarih boyunca siyasi ve askerî mücadelelere sebep olmuştur. 
Boğazlar, Karadeniz’den sıcak denizlere çıkış için en önemli yol olup, doğu ile 
batı, güney ile kuzey arasındaki menfaat çatışmalarında odak noktasıdır. 
Bilhassa Rusya için hayatî öneme haîz olup, Osmanlı Devleti’nin son yüz 
yılının, iki ülke arasındaki Boğazlara hâkim olma mücadelesi ile geçtiği 
bilinmektedir.  

I. Dünya Savaşı esnasında gizli anlaşmalarda Boğazların konumu önemli bir 
pazarlık unsuru olurken, Sevr ve Lozan Antlaşmaları’nda da önemini koruduğu 
görülmektedir. İstiklâl Savaşı’nda, Misak-ı Millî’de Boğazlara yer vermek 
suretiyle bu konuya verilen önem gösterilmiştir. Lozan Anlaşması sonrasında 
takip edilen akılcı politikalar sayesinde, Montreux ile Boğazlardaki Türkiye 
hâkimiyeti yeniden tesis edilebilmiştir.  

Bugün için de, Boğazların önemini artırarak devam ettiği görülmektedir. 
Türk Boğazları, artık en az Hürmüz Boğazı kadar petrol nakliyatında önemli bir 
merkez hâline dönüşmüştür. Bu da beraberinde birçok problemi getirmiştir ve 
boğazların özelleştirilmesi ya da uluslararası komisyonun kontrolüne 
bırakılması yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştır.  

Montreux Boğazlar Sözleşmesi Hükûmleri 1936’lı yılların şartlarına göre 
düzenlenmiş olduğu için, her geçen yılla birlikte bazı hususlarda problemler 
yaşanmaya başlanmış ve bunlar giderek artış göstermişti. Bu problemler içinde 
en ciddi olanlardan birisi deniz trafiği yoğunluğuydu. 1936 yılında Boğazlardan 
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ortalama 4.400 civarında gemi geçerken, 2000’li yıllarda bu rakam 45.000’i 
bulmuştu. İstanbul Boğazı’ndan 2000 yılında aylık ortalama 4007 olmak üzere 
toplam 48 079 gemi geçiş yapmış olup, ortalama bir günde 134 gemi geçmişti. 
Çanakkale Boğazı’ndan da aynı yıl için toplam 41.561 gemi geçiş yapmıştı. 
Aylık ortalama 3.463 gemi geçiş yapmakta olup günlük ortalaması 115 gemiydi.  

Gemi inşa sanayindeki gelişmelere paralel olarak özel amaçlı gemilerin inşa 
edilmesi, teknolojik imkânlar sayesinde gemi boyutlarında meydana gelen 
büyümeler, taşınan yük miktarları ve türleri, ciddi olarak Boğazlar ve çevresini 
tehdit edecek şekilde deniz trafiğini yoğunlaştırmıştı.2 Aşağıdaki tabloda 1996-
2000 yılları arasında İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi adetleri ve tonajları 
verilmektedir.  

 1996 yılı 1997 yılı 1998 yılı 1999 yılı 2000 yılı 

200 metreden küçük  44.455 47.311 41.845 45.876 

200 metreden büyük 7.236 6.487 1.943  1.996 2.203 

500 GRT’den küçük  5.087 4.475 3.299 33.345 

500 GRT’den büyük 44.636 45.855 44.829 40.842 44.734 

Bu tabloda da görüldüğü gibi 2000 yılı ile birlikte İstanbul Boğazı’ndan 
geçen gemilerin sayısına paralel bir şekilde tonajları da artış göstermişti. Üstelik 
bunların 4.937’si ham petrol tankeri; 474’ü LPG, 682’si kimyasal madde gemisi 
olup, tehlikeli yük taşımaktaydılar. Bu şekilde yaklaşık 70 milyon ton tehlikeli 
yük Boğazlardan geçirilmişti. Bu rakam Çanakkale Boğazı için 7.529 gemi ve 
yaklaşık 102 milyon ton tehlikeli yük taşınması manasına geliyordu.  

Hazar petrolünün uluslararası pazarlara Boğazlar yoluyla nakledilmeye 
başlanmasıyla birlikte, geçiş yapan tanker sayısında artış olduğu gibi tanker 
ebatlarının büyüdüğü de tespit edilecekti.3 Aynı zamanda deniz trafiğinin 
yoğunlaşması sebebiyle Boğazlarda birbirinin peşi sıra kazalar meydana 
gelmeye başlayacaktı.  

A. Kazalar ve Sebepleri 

Montreux sonrasında, Boğazlardan geçen gemilerin sayısında artış 
yaşanırken, Boğazların coğrafî yapısı ve çevre şartları değişmeyip sabit 
kalmıştı. Montreux’ün Hükûmleri de yeni şartlara uygun hâle getirilmediği için 
yoğun kazalar meydana gelmeye başlamıştı. İstanbul Boğazı, deniz trafiği 
yoğunluğunu kaldıramayacak kadar dar ve uzun bir su yolu olup, ortalama 1,5 
km genişliği olan ve hatta bir noktada 700 metreye kadar inerek tehlikeli ölçüde 
daralan bir coğrafî yapıya sahipti. Bu olumsuz coğrafî yapının yanı sıra, 

                                                 
2 T.C. Devlet Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı 2002 Yılı Verileri, Zeynep Özeri, “Improving 

Straits Safety”, Wew Spot, No: 3, September 1197, s. 4. 
3 T.C. Devlet Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı Verileri 2002. 
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Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tuzluluk miktarının farklı olması sebebiyle, 
Karadeniz’den Akdeniz’e yoğun bir yüzey akıntısı yaşanırken, Akdeniz’den de 
Karadeniz’e doğru alt su akıntısı olmaktadır. Boğazın girintili çıkıntılı yapısı 
sebebiyle, dönüm noktalarına çarpan akıntılar, kolaylıkla aksi yönde ters akıntı 
(anofor) meydana getirmektedir. Buna bağlı olarak da Boğaz’daki deniz akıntısı 
7-8 deniz mili hıza erişerek ulaşımda problemlere sebep olmaktadır.4 İstanbul 
Boğazı’ndaki kaza riskini artıran bir diğer unsur ise girişli çıkışlı bir sahil şeridi 
takip etmesi sebebiyle, keskin dönüş noktalarına sahip olmasıdır. Bu 
noktalardan geçebilmek için gemilerin en az on iki defa rota değiştirmesi 
gerekmektedir.5  

Kazaları artıran diğer bir faktör sistir. Kış ve bahar aylarında, bilhassa da 
şubat, mart, nisan ve mayısta görüş uzaklığı çoğu zaman 1 km’nin altına 
düşmektedir.6 Gemi kaptanlarının Boğazın coğrafî yapısına yabancı olmaları, 
akıntı ve sisi dikkate almamaları hâlinde de kazalar meydana gelmektedir. Bu 
şartlar dikkate alındığı içindir ki, Montreux ile boğazdan geçiş yapan gemilere 
kılavuz kaptan alma kolaylığı tanınmıştı. Fakat bu uygulama mecburî 
tutulmadığı için ek ücret ödemek istemeyen birçok gemi, kılavuz kullanmaktan 
kaçınmaktaydı. Kaza yapılan gemilere bakıldığında, büyük çoğunluğunda 
kılavuz kaptan bulunmadığı görülmekteydi. Bu sebeple kazaların büyük 
çoğunluğunun, Montreux’deki kılavuz alma hakkının mecburî hâle 
getirilmemesinden kaynaklandığını söylemek mümkündür.  

Türk Boğazları, 1991 yılında SSCB’nin dağılmasına kadar, Karadeniz’e 
sahildar olan Sovyetler Birliği, Romanya ve Bulgaristan’ı yakından 
ilgilendirmekteydi. Fakat 1991’le birlikte bu sayı çoğalmaya başlayacaktı. 
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bağımsızlıklarını kazanmış olan Ukrayna, 
Moldovya, Gürcistan Karadeniz’e sahildar olmuşlardı. Ermenistan ve 
Azerbaycan dolaylı yoldan yine Karadeniz’le ilgiliydiler. Aynı şekilde 
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın deniz 
yoluyla ticaret yapmaları, yine Karadeniz ve Boğazlar yoluyla mümkün 
olmaktaydı. Böylece, Boğazlarla ilgili devlet sayısı da 13’e yükselmekteydi. 
Yani Türk Boğazları’nın hinterlandı büyürken, önemi de paralel bir şekilde 
önceki yıllara göre daha fazla artmış oluyordu.  

Boğazların hinterlandını genişleten diğer bir hadise ise, “…25 Eylül 1992’de 
Main-Tuna, Tuna-Ren iç su yollarının birbiriyle bağlantılı hâle 
getirilmesiydi”7Boğaz trafiğinde önemli bir artışa sebep olacak bu proje ile 

                                                 
4 Mümtaz Soysal, “OPA”, Hürriyet, 13 Mayıs 2001, Atay Akdevelioğlu-Baskın Oran, Türk Dış 

Politikası, İST., 2001, II, Birinci Baskı, s. 185, Ayrıca bu konuda geniş bilgi için bkz.: 
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, 2. Ulusal Denizcilik Şurası Çalışma Grubu Raporları, 
İST., 2000, s. 41-45. 

5 Akdevelioğlu, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 186, 2. Ulusal Denizcilik Şurası…, s. 42. 
6 2. Ulusal Denizcilik Şurası…, s. 42. 
7 Uçarol, “Değişmekte Olan Dünyada…”, s. 198, Başyurt., Ateş Yolu…, s. 84. 
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Hollanda’nın Amsterdam şehrinden hareket eden bir gemi, Romanya’nın 
Karadeniz’deki Köstence Limanı’na, buradan da Boğazlar yoluyla Akdeniz’e 
çıkış yapabilecekti. Bu proje kapsamında 171 km uzunluğunda ve 16 havuzdan 
oluşan Main-Tuna bağlantısı ile 15 ülkeyi kapsayan ve 34.488 km uzunluğuna 
erişen Avrupa iç su yolları ağına, 2.860 km’lik Tuna nehri de dâhil olmuştu. 
Böylece, Boğazlar trafiğine yeni bir yük ilave olduğu gibi bu proje ile 15 
Avrupa ülkesi de Karadeniz’e sahildar oluyorlardı8. Boğazlar’ın 
hinterlandındaki beklenmeyen bu genişleme, petrol sevkıyatının artmasıyla 
üstesinden gelinemeyecek trafik yoğunluğuna sebep olabilecekti.  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının akabinde, gelişmiş dünya ülkelerinin 
dikkatleri, bu coğrafya üzerindeki doğal zenginlikler üzerinde yoğunlaşırken, 
başta petrol ve doğal gaz olmak üzere bu kaynakların, uluslararası pazarlara 
nasıl ve hangi yoldan sevk edilebileceği tartışma konusu olmaya başlamıştı.  

Petrol iki şekilde taşınabilecekti: 1. Büyük dev tankerlerle, 2. Boru 
hatlarıyla, Dünya petrol ticaretinde petrolün 3/5’i deniz yolu ve tankerlerle 
taşınırken, geri kalan 2/5’i ise boru hatlarıyla dünya piyasalarına 
nakledilmekteydi. Boru hatları, tankerle nakliyata nazaran daha riskli görüldüğü 
için sadece yakın bölgeler arasında tercih edilmekteydi.  

Deniz yoluyla petrol taşımacılığı belirli yollar vasıtasıyla gerçekleştirilmekte 
olup, bunlar Hürmüz Boğazı, Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, Malacca Boğazı 
ve İstanbul Boğazı idi. Bu tip yerlere tıkanma noktası denilmekte olup, dar ve 
riskli su yollarıydılar.9  

İntertanko verilerine göre, dünyada 3.500 tanker vardı. Bu tankerler 
300.000-20.000 DVT arasında değişen ağırlıklara sahiptiler. Tanker boyları, 
geçilecek yollara göre değişiklik göstermekteydi. Bu yolardan birisi olan Bab 
el-Mandab, Yemen’de bulunup, Kızıldeniz ile Aden Körfezi ve Arap denizini 
birbirine bağlamaktaydı. Akış kapasitesi günde 3.2, 3.3 milyon varildi.10 Bab el-
Mandab’ın her hangi bir kaza ya da benzeri bir durumda kapanması hâlinde, 
İran Körfezi’nde bulunan gemilerin Süveyş Kanalı’na gitmeleri mümkün 
olamayacağı için Afrika’nın güney ucunu dolaşmak mecburiyetinde 
kalacaklardı. Bu sebeple de, buradaki deniz trafiğinin Türk Boğazları’nda 
olduğu gibi sıkı bir kontrole ihtiyacı vardı.  

Türk Boğazları gibi dar fakat coğrafî olarak doğal olmayan Panama 
Kanalı’ndan 2001 yılında taşınan kargonun %16’sını petrol teşkil etmekteydi. 
Gemi geçişlerinin % 64’ü Atlantik’ten, Pasifik Okyanusu istikametindeydi. 
ABD’nin petrol ithalatının % 1.7’si Panama Kanalı üzerinden yapılmaktaydı. 

                                                 
8 Başyurt., Ateş Yolu…, s. 85, Deniz Ticareti Dergisi, Yıl. 1994, Sayı: I, s. 19. 
9Lowel Feld, “World Oil Transit Chokepoints” http://www.eia-doe.gov/emeu/cab (09. 07. 
2003’te indirildi) s. 1/2. 
10 Feld., “World Oil …” 1/7. 
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Geçişlerde her hangi engelleyici bir durum olması hâlinde, “Trans Panama 
Petrol Boru Hattı” devreye gireceği için, oldukça avantajlı bir su yoluydu.11 
Petrol boru hattı, 1982’de açılmış olup, 2 milyon varil Alaska ham petrolü bu 
hat üzerinden nakledilmekteydi. Böylece hem kanalın trafik yükü azaltılmakta, 
hem de trafiği engelleyici her hangi bir risk durumuna karşı alternatif petrol 
taşıyacak yol temin edilmekteydi.  

Türk Boğazları ile benzer kaderi yaşayan diğer bir petrol yolu Hürmüz 
Boğazı olup, İran Körfezi’ni Umman denizine bağlamaktadır. Tankerlerle 
günde 13 milyon varil petrol nakledilmektedir. Buradan nakledilen petrol, 
Japonya, ABD ve Batı Avrupa’ya gitmektedir. Bu sebeple de dünyanın en 
önemli geçiş yollarındandır.12 Buradaki her hangi bir tıkanma, dünya barışına 
tesir edecek önemdedir.  

Malacco Boğazı da Malezya ile Singapur’u birbirine bağlamaktadır. Günde 
10.5 milyon varil petrol bu hat üzerinden, Japonya, Güney Kore, Çin ve Diğer 
Pasifik Okyanusu ülkelerine nakledilmekte olup, yılda 50.000 gemi 
geçmektedir. Orta Doğu’dan, Çin’e petrol nakleden tankerler buradan 
geçmektedir. Her geçen yılla birlikte Malacco Boğazı’nın da, Türk Boğazları 
gibi petrol nakliyatında öneminin artacağı görülmektedir.13  

Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı’ndan, 2001-2002 
verilerine göre günlük 3.8 milyon varil petrol sevkıyatı yapılmıştır. Buradan 
sevk edilen petrol, Avrupa ve ABD’ye götürülmektedir. 2001 yılının ilk sekiz 
ayında yaklaşık 238 petrol tankeri geçiş yapmıştır. Kanala paralel bir şekilde 
“Sumed Petrol Boru Hatları” vasıtasıyla da, nakliyat yapılabildiği için, Süveyş 
Kanalı’nda, Türk Boğazlar’ında olduğu gibi yoğun trafik karmaşası yaşanması 
engellenmiştir. Bu hat üzerinden de 2.5 milyon varil petrol taşınması 
mümkündür.14  

Bakü ve Tengiz petrolünün taşınması için de ilk akla gelen Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından önceki yıllarda Rusya ve Sovyet Cumhuriyetlerine ve 
Varşova Paktı ülkelerine petrol sevk etmek amacıyla inşa edilmiş olan Bakü-
Novorossisk ve Bakü- Supsa boru hatları olmuştur. Fazla bir masraf 
gerektirmemesi ve petrol şirketlerinin bu seçimi isabetli bulmaları sebebiyle 
erken üretim petrolünün bu haklardan sevk edilerek, Türk Boğazları yoluyla 
dünya piyasalarına sunulması projesi kabul edilmiştir.15 Fakat, Türkiye, 
Boğazları fazla yük getireceği düşüncesiyle bu projeye karşı çıkmış ve engel 
olmaya çalışmıştır. Çünkü, projenin kabulü hâlinde, her geçen yılla birlikte 
                                                 
11 Feld., “World Oil…”, s. 2/7. 
12 Feld., “World Oil…”, s. 4/7. 
13 Feld., “World Oil…”, s. 5/7. 
14 Feld., “World Oil…”, s. 5/7, 6/7. 
15 Kaya Ülger, “Hazar da Petrol Kavgası”, Başak Ekonomi, Temmuz/AGS. http:// 

www.basakekonomi.com.tr/arsiv/hazar.html.  
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petrol sevkıyatı artacak, buna bağlı olarak da Boğazları tehdit eden tehlike 
dehşet verici boyutlara ulaşacaktır.  

2020 yılında Hazar bölgesinde petrol üretiminin günde 3 milyon varille, 5, 5 
milyon varil arasında olacağı tahmin edildiğine göre,16 Türkiye’nin 
endişelerinde haklı olduğu görülecekti. Çünkü, Uluslararası Enerji Ajansının 
açıklamasına göre, Türk Boğazlarının kapasitesi maksimum 1. 8 milyon varil 
petrolü kaldırabilecek konumdadır.17 Fakat Rusya Federasyonu, Boğazların 
artan deniz trafiğini kaldıramayacak durumda olduğu gerçeğini görmezden 
gelerek, petrol sevkıyatındaki ısrarlı tutumunu devam ettirmektedir. Bu durum, 
Rusya Federasyonu ile Türkiye’yi tarihte olduğu gibi yine“Boğazlar Meselesi” 
sebebiyle karşı karşıya getirmiştir. Fakat, bu defa Türkiye, Rusya Federasyonu 
karşısında yalnız kalmıştı. Çünkü, büyük petrol şirketleri de Bakü-Novorossisk 
ve Bakü-Supsa boru hatları projesini desteklemektedirler. Türkiye’nin 
sevkıyatına karşı olduğu erken üretim petrolünde pay sahibi olması da bu 
durumu daha karmaşık hâle getirmektedir.  

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) % 6,75’lik küçük bir hisse ile 
Azerbaycan Uluslararası İşletme Şirketi (AIOC)’da pay sahibi olup, AIOC, 
Azerbaycan petrolünün üretimini ve dünya piyasalarına sevkini üstlenmiştir. 
Batılı petrol şirketlerinin büyük hisse sahibi olduğu AIOC, Azerbaycan’la 10 
Eylül 1994’te bir anlaşma yapmış ve ilk aşamada üretilecek petrol, “erken 
üretim petrolü” olarak ifade edilmiştir.18 “Erken üretim petrolü Hazar 
havzasının Azerbaycan’a ait bölgesinde yer alan Azerî, Çıralı ve Güneşli 
petrol sahâlârında ana üretim öncesi, deneme niteliğinde çıkarılacak petrol 
manasına…”gelmektedir.19  

AIOC 9 Ekim 1995’te, Boğazlar’da trafiğe olumsuz yönde tesir edeceğini 
bile bile erken üretim petrolünün Novorossisk limanından petrol tankeriyle 
nakliye edilmesine karar vermişti. İkinci bir hat olarak da Gürcistan’ın Supsa 
limanını kullanmayı düşünmekteydiler.20 Sonuç olarak her iki limandan petrol 
yükleyen tankerler, Boğazları kullanmak mecburiyetindeydi.  

Bütün tartışma ve Türkiye’nin engelleme çabalarına rağmen, 1997 Kasım 
ayı sonu, Aralık ayı başından itibaren Azerbaycan erken üretim petrolünü 
taşıyan ilk tanker Boğazlar’dan geçecekti. Türkiye 1994’te yürürlüğe soktuğu 
“Boğazlar Tüzüğü” ile kısmen de olsa trafiği denetleme yetkisi elde etmiş 
olmasına rağmen güvenliğin yeterince temin edildiğini söylemek güçtü. Üstelik, 

                                                 
16 Ali Işıngör, “Dünyanın Yeni Enerji Koridoru Türkiye” Savunma ve Strateji, Ocak. 2003-01, 

Sayı: 115, s. 15. 
17 Feld., “World oil…” s. 2/7. 
18 Lale Sarıibrahimoğlu, Kurt Kapanında Kısır Siyaset, Gizli Belgelerle Boru Hattı Bozgunu, 

ANK., 1997, s. 16 
19 Sarıibrahimoğlu., Kurt Kapanında…, s. 17. 
20 Sarıibrahimoğlu., Kurt Kapanında…, s. 17. 
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Boğazlardaki trafiğe olumsuz yönde tesir edecek yeni bir uygulama ile Rusya 
Federasyonu Kazak-Tengiz petrolünün de boğazlar yoluyla taşınmasına karar 
vermişti. 158 km uzunluğundaki Tengiz-Novorossisk hattından tankerle petrol 
sevkıyatı Ağustos 2001’den itibaren başlayacaktı. Petrol taşımacılığını 
üstlenmiş olan Amerikan Chevron şirketi üst düzey yöneticilerinden Simon 
Nutting, Haziran 2001’de Rus İnterfaks Ajası’na yaptığı açıklamada, 
Novorossisk’te yüklenecek tankerlerin 80-155 bin ton kapasiteli büyük gemiler 
olacağını belirterek, bu şekilde Boğazları yılda 100-160 petrol tankerinin 
kullanmış olacağını, tonajın artırılmasıyla tanker sayısında azalmayı temin 
edebileceklerini iddîa etmişti. En ekonomik yol olması sebebiyle Boğazlar 
yolunu tercih ettiklerini ifade etmek suretiyle,21 Türkiye’nin ve bilhassa da 
İstanbul ve Boğazlar’ın güvenliğinin hiç dikkate alınmadığını itiraf etmiş 
oluyorlardı.  

Simon Nutting’in açıklamalarına göre, iki günde bir Boğazlar’dan petrol 
yüklü, dev tonajlı tankerler geçecekti. Bu da, boyu 300 metreyi bulabilen, üç 
futbol sahası uzunluğundaki gemilerin geçişi sebebiyle, iki günde bir İstanbul 
Boğazı’nda olağan üstü hal ilan edilmesi ve deniz trafiğinin saatlerce aksaması 
manasına gelmekteydi.22 Muhtemel tanker kazaları da bu ihtimale dâhildi.  

Türkiye bu durumu engelleyememişti. Fakat, en azından yoğun çabalar 
sonucunda, Bakü ve Tengiz petrolünün bir bölümünün Gürcistan’ın Supsa 
limanından pazarlanmasını temin ederek, Rusya Federasyonu’nun petrol 
sevkıyatı üzerinde tekel kurmasını engellemişti. Aynı zamanda, bir taraftan da 
Rusya Federasyonu’nun engel olmaya çalıştığı “Bakü-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı” projesinin gerçekleşmesi için Amerikan şirketlerinden destek temin 
edilmişti.23 Fakat, bütün bunlar petrol sevkıyatının Boğazlar bölgesindeki 
tahribatını engellemeye yeterli değildi. Montreux’nün ya günün şartlarına göre 
yeniden düzenlenmesi, ya da yeni bir tüzük gerekmekteydi.  

Türkiye’nin Boğazlarda yeni bir tüzük istemesinin gerekliliğini kanıtlaması 
açısından, aşağıdaki tabloda 1997-2000 yılları arasında Boğazlar bölgesinde 
meydana gelen kazaları incelemek yeterli olacaktır.  

                                                 
21 Cenk Başlamış, “Soğuk Ter Dökeceğiz” Milliyet, 20 Haziran 2001. 
22 Başlamış, “Soğuk Ter…” Milliyet, 20 Haziran 2001. 
23 Ebubekir Gülüm, “Boru Hatları Zafer mi, Yutturmaca mı?” Millî Gazete, 15 Ekim 1995. 
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1997-2000 Yılları Arası Kaza ve Olayların İcmal Tablosu24 

1997-2000 
OLAY 
YERİ 

OLAY 
SAYISI 

ÖLÜ 
SAYISI 

YARALI 
SAYISI 

KAYIP 
SAYISI 

 
OLAY YERİ 

 
İstanbul 
Bölge Md. 

 
63 

 
5 

 
9 

 
1 

Demir taraması, Makine arızası, 
Çatışma, Yarı batık, Karaya oturma, 
Hâlât kopması, Yangın, Sis, Batma, 
Sürüklenme 

 
Çanakkale 
Bölge Md.  

 
27 

 
4 

 
- 

 
3 

Alabora, Kaçak gemi, Karaya 
oturma, Makine arızası, Çatışma, 
Yangın, Yaslanma, Sürtünme, Hava 
muhalefeti 

1998 
 
İstanbul 
Bölge Md.  

 
61 

 
- 

 
1 

 
1 

Çatışma, Yarı batık, Karaya oturma, 
Hâlât kopması, Yangın, Sis, Batma, 
Sürüklenme 

 
Çanakkale 
Bölge Md.  

 
29 

 
- 

 
4 

 
2 

Makine arızası, Çatışma, Yaslanma, 
Karaya oturma, Hâlât kopması, 
Yangın, Batma, Sürtün-me, Hava 
muhalefeti 

1999 
 
İstanbul 
Bölge Md.  

 
49 

 
4 

 
1 

 
10 

Çatışma, Yarı batık, Karaya oturma, 
Hâlât kopması, Yangın, Sis, Batma, 
Sürüklenme 

 
Çanakkale 
Bölge Md.  

 
23 

 
5 

 
8 

 
4 

Alabora, Kaçak gemi, Karaya 
oturma, Makine arızası, Çatışma, 
Yangın, Yaslanma, Sürtünme, Hava 
muhalefeti 

2000 
 
İstanbul 
Bölge Md.  

 
45 

 
1 

 
9 

 
- 

Çatışma, Yarı batık, Karaya oturma, 
Hâlât kopması, Sis, Batma, 
Sürüklenme 

 
Çanakkale 
Bölge md.  

 
26 

 
3 

 
- 

 
- 

Makine arızası, Çatışma, Yaslanma, 
Karaya oturma, Halat kopması, 
Yangın, Batma, Sürtünme, Hava 
muhalefeti 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)25, tarafından yapılmış olan kaza 
istatistikleri ve araştırmalarının sonucunda hazırlanmış olan 1998 yılı raporuna             

                                                 
24 Boğazlara Teknolojik Güven…, s. 51. 
25 2. Ulusal Denizcilik Şurası…, s. 69, “Uluslar Arası Denizcilik Örgütü (International Maritime 

Organization-IMO) Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 1948’de toplanan bir konferansta, 
münhasıran denizcilik meselelerine tahsis edilmiş bir uluslar arası organ olarak, Uluslar Arası 
Denizcilik Örgütünün (IMO) kuruluşuna ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu 
sözleşme uyarınca 1958 yılında kurulan IMO’nun Genel Merkezi Londra’da olup, yürütme 
organı iki yılda bir toplanan Genel Kuruldur. Genel Kurul oturumları arasındaki dönemde 
IMO’yu Genel Kurulca seçilmiş otuz iki üye Hükûmetin oluşturduğu bir konsey idare eder. 
Organizasyon 153 üye devletten ve 2 ortak üye ülkeden oluşur. IMO teknik bir örgüt olup, …çalışmaları 
komite ve alt komite tarafından yürütülür.  
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göre, bütün dünya genelinde çok ciddi kaza toplamı 101, ciddi kaza toplamı 
196’dır. Bunlardan Marmara denizi Ambarlı mevki açıklarında Kamboçya 
bayraklı Ashrof II isimli yük gemisinin 17 Kasım 1998’de batması, Çanakkale 
Boğazı’nda Malta bayraklı Nocean isimli yük gemisinin 9 Ocak 1998’de 
kazanının yanarak infilak etmesi ve Ferman II isimli Türk bayraklı kimyasal 
yük tankerinin İzmir Beyaz Burun mevkiinde karaya oturması çok ciddi kazalar 
olarak sınıflandırılmış olup, Gnr. Ali Fuat Cebesoy isimli geminin demir 
tarayarak mendirek önüne oturması ve liman giriş-çıkışlarını kapatması, ayrıca 
Türk bayraklı Kargem isimli yolcu/yük gemisinin 31 Mayıs 1988’de Tarabya 
açıklarında çarpışması sebebiyle uğradığı kazanın ciddi kazalar sınıfına girdiği 
tespit edilmiştir.26 

Artan deniz trafiği sebebiyle Boğazlarda çok sık kazalar meydana gelmekte 
olup, çevreye verdikleri zarar, maddî ve manevî zararın yüksekliği ve can 
kayıplarından dolayı bazıları çok önemli kaza statüsü içinde 
değerlendirilmektedir. Bunlardan birkaçı şunlardır.  

– 14 Aralık 1960’da Worl Harmony ve Zeranic gemileri çarpışmış ve 
sonucunda 20 kişi ölmüş, 25 kişi ise yaralanmıştır.  

– 1 Mart 1966’da Sovyet bandıralı Lutsk ve Kransk gemilerinin çarpışması 
sonucunda büyük bir çevre faciası yaşanmış ve deniz büyük miktarda petrol 
akması sonucunda Karaköy ve Kadıköy iskeleleri yanmıştır.  

– 3 Temmuz 1966’da yolcu dolu Yeni Galatasaray motoru aynı şekilde yolcu 
yüklü olan Aksaray mototru ile çarpışmış ve kaza sonucunda 12 kişi ölmüştür.  

– 18 Kasım 1966’da Romen bandıralı Ploesti gemisi, Bereket yolcu 
motoruna çarparak batmasına sebep olurken 8 kişi ölmüştür.  

                                                                                                                        
…IMO’nun Temel Organları 

1. Genel Kurul.  

2. Konsey 6-Hukuk Komitesi. 

3. Sekretarya 7-Teknik İşbirliği Komitesi (TC). 

4. Deniz Güvenliği Komitesi (MSC). 

5. Deniz Çevresine Koruma Komitesi(MEPC).  

6. Kolaylaştırma Komitesi (FAL). 

  Uluslararası Denizcilik Örgütü, genel olarak deniz güvenliği, uluslar arası sularda seyir 
güvenliği, deniz çevresinin korunması, uluslar arası sularda sefer yapan gemilerin inşası-
donatımı, deniz trafiğini etkileyen tüm hukukî/teknik konularla ilgili düzenlemeler ve pratik 
uygulamalar alanında Hükûmetler arasında iş birliğini sağlamak ve belirlenen standartların 
Hükûmetlerce benimsenmesini teşvik amacıyla faaliyet göstermekte olup, özellikle uluslar arası 
sözleşmelerin kabulü ve uygulamasına yönelik çabalarını sürdürmektedir.  

 IMO’nun temel felsefesi “daha emniyetli seyrüsefer ve daha temiz denizler”dir. bu amaçtan 
hareketle IMO bünyesini oluşturan temel ve yardımcı organlar marifetiyle kuruluş yılı olan 
1958’den beri denizcilik alanında geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürmektedir.  

26 T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Boğazlara Teknolojik Güven, İST., 2001, s. 51. 
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– 27 Aralık 1966’da Sovyet bandıralı Maucesta ile Hindistan bandıralı Lok 
Prabha gemilerinin çarpışması sonucunda 2 kişi ölmüştür.  

– 1 Temmuz 1970’de İtalyan bandıralı Agip Ancona’nın kıyıya çarpması 
sonucunda inşaat hâlindeki bir bina çökerken 5 kişi ölmüştür.  

– 27 Aralık 1972’de Turan Emeksiz ve Sönmezler gemilerinin çarpışması 
sonucunda 5 kişi ölmüştür.  

– 15 Kasım 1979’da Yunan bandıralı Erviali gemisi Romen bandıralı 
İndependenta ile çarpışmış ve İndependenta tankerinin infilak ederek yanması 
sonucunda İstanbul Boğazına 100 bin ton ham petrol yayılmıştır. Günlerce 
devam eden yangın sebebiyle büyük bir ekolojik felaket yaşanırken, 43 gemici 
hayatını kaybetmiştir:27  

– 2 Nisan 1980’de Yunan bandıralı Elsa gemisi ile Sovyet bandıralı 
Mosovosky tankerinin çarpışması sonucunda 2 kişi ölmüştür.  

– 24 Eylül 1985’te Meltem hücumbotu ile Sovyet savaş gemisinin 
çarpışması sonucunda Meltem batarken, 5 Türk denizcisi şehit olmuştur.  

– 24 Mart 1990’da Sovyet bandıralı Akademik Vekua tanile Türk Deniz 
Kuvvetlerine ait Saledıray denizaltısı çarpışmış, tahribat büyük olmuştur.  

– 1991’de Lübnan bandıralı koyun yüklü Robunion 18 gemisi ile Filipin 
bandıralı Madonna Lili gemisinin çarpışması sonucunda 18-20 bin koyunla 
birlikte Robunion batarken Boğaz’ın sularında günlerce devam eden kirlilik 
meydana gelmiştir.  

– 29 Ocak 1993’te Malta bandıralı Rapon Malta şilebi Galatasaray adasına 
çarpmış ve maddî hasara sebep olmuştur.28  

Bu kazalar içinde sebep oldukları zararın büyüklüğü açısından en dehşet 
verici olanı 13 Mart 1994’te İstanbul Boğazı’nda meydana gelen Nossia (Güney 
Kıbrıs) tanile Yunanistan bandıralı Ship Broker isimli kuru yük gemisinin 
çarpışmasıydı. Kaza sonrasında Nossia yara aldığı için infilak etmiş ve 98.600 
ton ham petrol, 600 ton gemi yakıtı, 250 ton mazot denize dökülerek yandığı 
için İstanbul büyük felaketin eşiğine gelmişti. Yangının Anadolu Kavağı’nda 
bulunan Boğaz Komutanlığı binalarına sıçraması hâlinde, burada bulanan 
mayın, torpido ve mühimmat depoları da patlayabileceği gibi çevredeki sivil 
yerleşim birimleri de bundan zarar görebilecekti. Kaza sonucunda 15 ölü, 32 
yaralı, 16 kayıp mevcudu bildirilmişti.29 Özellikle üstünde durulması gereken 
husus ise, hem tankerin ve hem de geminin kılavuz kaptan almamış olmasıydı.  

 
                                                 
27 Zaman, 15 Mart 1994, Hürriyet, 16 Kasım 1979, Haydar Berk, “Türk Boğazlar”, 

http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupe/ves/2 berk 2.htm, (22.4.2003’te indirildi.) 
28 Zaman, 15 Mart 1994 
29 Zaman, 15 Mart 1994. 
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B. Kazaların Ekolojik Dengeyi Tahribatı ve İstanbul’un Durumu 

Boğazlarda meydana gelen bu kazaların sebep oldukları zarar oldukça fazla 
olup, ekolojik dengede tamiri imkânsız bozulmalar meydana gelmeye 
başlamıştır. Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelerin getirdiği olumlu 
kazanımların yanı sıra olumsuzlukların da giderek artan dozda insan sağlığını 
tehdit etmeye başladığı bilinmektedir. Bilhassa hızlı şehirleşme ve 
sanayileşmenin tabiî sonucu olarak yoğun bir hava, su ve tabiat kirliliği 
yaşanmaktadır. Bu bozulmadan en fazla nasibini alan bölgelerden birisi ise 
İstanbul, Marmara denizi ve Karadeniz’dir. Bu bölgelerdeki kirliliğin temel 
sebebi insanların bilinçsiz kullanımı olup, kazaların yanı sıra, artan deniz trafiği 
ve petrol nakliyatı bu kirliliği sürekli artırmaktadır.  

Dünyada, denizdeki kirlenmeleri engellemek amacıyla kurulmuş birçok 
resmî ve gönüllü kuruluşlar olup, bunlardan başlıcası Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’dür. Bünyesinde Denizleri Kirlilikten 
Koruma Komitesi (MEPL) ve Deniz Kirliliğini Önleme Konvansiyonu 
(MARPOL)’nu barındırmaktadır.30 Bu kuruluşların yanı sıra bazı ülkeler 
tarafından da kendi millî çıkarları doğrultusunda çeşitli kanunî düzenlemeler 
yapılmaktadır. ABD tarafından 1990’da çıkarılmış olan Deniz Kirliliği Yasası 
(OPA’90) bu örnekler içinde en önemlilerden birisidir. Bu yasaya göre, ABD 
limanlarını ziyaret eden ya da 200 millik ekonomik kara suları içinde bulunan 
gemilerin resmî makamlara geçişlerini ve yüklerini önceden bildirmeleri 
gerekmektedir. İlgili yasa, uluslararası deniz ticareti ve denizde sorumluluk 
normlarına uygun olmamakla birlikte hâlen yürürlüktedir.31 ABD’nin kendi 
insiyatifi ve kendi şartlarından doğmuş olan bu yasa, Türkiye için de, 
Boğazlarda özel şartlardan doğan yasalar getirilmesine örnek teşkil etmiştir.  

Dünyadaki en dar su yolarından birisi olan İstanbul Boğazı giderek artmakta 
olan deniz trafiği sebebiyle taşımacılık, çevre ve hepsinden önemlisi İstanbul 
halkı için can güvenliği açısından potansiyel risk bölgesi hâline gelmiştir. 
Boğazdan günde yaklaşık olarak 134 gemi geçiş yaparken, ortalama olarak 17 
adet de tanker geçmektedir. Bu her on dakikada bir geminin geçtiği manasına 
gelmektedir. Deniztemiz/Turmepa Derneği Verileri de yaklaşık olarak aynı 
miktarı göstermektedir.32  

Dünya genelinde yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi denizlere karışan 
petrol miktarı 4 milyon ton civarında olup, % 10’u kazalar dâhil olmak üzere 
gemilerden, geriye kalanı petrol rafinerileri, sanayi atıkları, petrol arama 
platformları ve atmosferik petrol atıklarından kaynaklanmaktadır.33 Bu 

                                                 
30 İ. Reşat Özkan, Dış Politika, İST., 1996, s. 161. 
31 İ. Reşat Özkan, “Petrol Kirliliği Yasası (OPA’90) ve Düşündürdükleri”, MARGEMRAPOR, 

Sayı: 16-17-19, Ags.,-Eyl. 1999, s. 1, 3, Özkan, İ. Reşat, Dış Politika…, s. 161. 
32 Akşam, 18 Eylül 2003. 
33 Bülent Biricik, “Denizlerimiz Tiryaki Çöplüğü”, Akşam, 18 Eylül 2003. 
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çalışmaların birçoğunun Türk denizlerinde de yapıldığı düşünülecek olursa, 
kirliliğin sebepleri daha iyi anlaşılabilecektir.  

Deniz kirliliğinin görünürdeki sebepleri arasında başta gelen tanker kazaları 
sonrasında meydana gelen zararların hangi boyutlara ulaşabileceğini gösteren en 
önemli kazalar şunlardır: 1962 yılında Torrey Conyon, 1978’de Amoco Cadiz, 
1989 yılında Exxon Valdez, 1996 yılında Sea Empress ve 1999 yılında 
Volganeff 248 tankerlerinin sebep olduğu deniz kazalarının her birinin 
sonucunda yaklaşık 60-70 bin ton ham petrol denize akmış ve ekolojik sistemde 
kalıcı hasara sebep olmuştur.  

Bunlar içinde en dikkat çekici olanı, 24 mart 1989’da Kuzey Amerika’nın 
Alaska sahillerinde karaya oturarak, delinen ham petrol tankeri Exxon 
Valdez’in sebep olduğu kazadır. Kaza, yerleşim merkezlerinden millerce uzakta 
meydana gelmesine rağmen karaya oturan, çarpışan, delinen gemilerden 
çevreye yayılan zararlı maddeleri denizde, havada ve kıyılarda sebep 
olabilecekleri zararın boyutunun korkunç olabileceğini göstermesi açısından son 
derece önemlidir. Exxon Valdez tankerinin sebep olduğu çevre kirliliğinin 
temizlenebilmesi için üç milyar Amerikan dolarına yakın para harcanmasına 
rağmen, kirliğin ancak çok küçük bir bölümü yok edilebilmiştir.34  

Türk Boğazları her gün aynı tehdit ve tehlikeye maruz kalmaktadır. 1979 
yılında İstanbul Boğazı’nda Independenta tanve Evriali Gemisi’nin çarpışması 
sonrasında denize yayılan ham petrolü bütünüyle temizlemek mümkün 
olamamıştı. Tehlikeli atık ve maddelerin 1 tonunun denizlerden tamamıyla 
tahliye edilip, yok edilmesinin maliyetinin 1500 dolar olduğu düşünülürse, bu 
kazanın Türkiye’ye maliyetinin sadece maddî boyutu hesaplanabilecektir. 
Çünkü ham petrol, 5 yıl içinde zararsız hâle getirilebilirken, rafine petrolün 
doğa tarafından temizlenmesi yıllar istemektedir.35 Bu sebeple de teknolojik 
imkânlarla, kaza sonrasında meydana gelen kirliliğin yok edilmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde, telafisi mümkün olmayan zararlar meydana 
gelmektedir. Örnek verecek olursak, 1970 yılında Marmara denizinde 25 metre 
derinlikte 8MG/Litre olan çözülmüş oksijen miktarı, 2000’li yıllarda 5.5 
MG/Litre civarına düşmüştür. Çözülmüş oksijen miktarındaki bu düşüş, 
balıkların kitleler hâlinde ölümüne sebep olmaya başlamıştı.36 Yok olan sadece 
balıklar olmayıp birçok canlı türü benzer akıbete maruz kalmaktadır.  

Çevre felaketini somut bir şekilde göstermesi açısından en çarpıcı 
örneklerden bir diğeri de, Galapagos’ta Jessica adlı tankerin sebep olduğu kaza 
sonrasında meydana gelmiştir. Dünyanın en ünlü ve en iyi muhafaza edilen 
doğal alanlarından birisi olan Galapagos Adaları da, insan kaynaklı çevre 

                                                 
34 Doğa Savaşçıları, “Kazalar Sonucunda Olanlar ve Olabilecekler”, http:/www.dogasavascıları. 

org/bogaz.htm, Yeni Şafak, 23 Aralık 1997. 
35 Biricik, ”Denizlerimiz Tiryaki…”, Akşam, 18 Eylül 2003. 
36 Biricik, “Denizlerimiz Tiryaki…”, Akşam, 18 Eylül 2003. 
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kıyımından payını almış ve karaya oturan tankerden denize 900 ton petrol 
yayılarak, doğal hayatı tehdit etmeye başlamıştır. Ekvador Çevre Bakanı, “Eğer 
bir şeyler yapılıp bu durum önlenmezse büyük bir çevre faciasıyla 
karşılaşılabileceği hususunda uyarıda bulunurken, ABD, sızan petrolü 
temizlemek için harekete geçmiştir. Fakat zararın ne kadarının telafi 
edilebileceği bilinmemektedir. Çünkü, Galapagos, dev kaplumbağaları, nadir 
bulunan kuş ve bitki türleriyle el değmemiş bir doğa cenneti iken, ilk defa bu 
türlü bir kirlenmeye maruz kalmıştır. Bu sebeple kazanın nasıl bir tahribata yol 
açtığı, ancak önümüzdeki yıllarda bütünüyle görülebilecektir.37  

Farklı meteorolojik koşullar ve denge sınıflaması değişik tipte yakıtlar ve 
farklı tanker boyları ile yapılan bir risk çalışmasında tespit edildiği gibi 
kilometreye 10 bin kişinin düştüğü ve nüfusunun %25’inin Boğaz kıyılarında 
yaşadığı İstanbul için tahmin edilen risk değeri oldukça yüksektir. Fakat Türk 
Boğazları’nın fizîki özelliklerinin değişmezliği, coğrafî ve morfolojik özellikleri 
sebebiyle bu tür çalışmaların gerçeği bütünüyle yansıtamayacağı bilindiği için 
ciddi bir tanker kazası sonrasında meydana gelebilecek sonuçları bütünüyle 
tespit etmek mümkün değildir. Yine de olabilecekleri tahmini olarak şöyle 
maddelendirmek mümkündür,  

1. Binlerce insan ölebilecektir.  

2. Tamiri imkânsız ölçüde deniz, kıyı ve hava kirliliği meydana 
gelebilecektir.  

3. Değer biçilemeyen kültür mirası, tarihî yapılar, saraylar, camiler tahrip 
olabilecektir.  

4. Gemilerin tayfaları ve yükleri zarar görebilecek, tümüyle kaybedilmesi 
hâlinde milyarlarca liralık zarar ortaya çıkabilecektir.  

5. Büyük boyutlu bir kaza meydana gelmesi hâlinde Karadeniz’in ve sahildar 
ülkelerin dünya denizleriyle olan bağlantıları birkaç ay tümüyle kesintiye maruz 
kalabilecektir.38  

Boğazlarda meydana gelen kazaların büyük bir çevre kirliliği yarattığı 
bilinen bir gerçek olmakla birlikte, petrolün yanması sonucu ortaya çıkan 
kimyasal gazların insan sağlığını tehdit ettiği tam olarak idrak edilememektedir. 
Nassia ve Independenta kazasının bu boyutta incelenmesi hâlinde daha farklı 
sonuçlara ulaşılacağı kuvvetle muhtemeldir. Çünkü hava kirliliği sonucunda 
1952’de Londra’da 4 bin kişi, 1930’da Belçika’da üç gün içinde 63 kişi, 
1966’da New York’da 168 kişi ölmüştü. Ölüm hadiselerinin yaşandığı bu 
şehirlerdeki hava kirliliği değerleri İstanbul’da alarm verilen ölçülerin çok 

                                                 
37 Hürriyet, 22 Ocak 2001, 1835’te adaları ziyaret etmiş olan Charles Darwin, buradaki canlı 

çeşitliliğini temel alarak ünlü evrim teorisini geliştirmişti.  
38 Doğa Savaşçıları, “Kazalar Sonucunda…”, S. 1/3. 
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altındadır.39 2010 yılında nüfusunun 16 milyona ulaşması beklenen İstanbul, 
hava kirliliğinde Mexico City’yi geride bırakmış ve birinci olmuştur. İmar planı 
olmayan ve Boğaz dışında tabî rüzgâr koridorları hızla kapanmakta olan 
İstanbul’da rüzgârsız geçen gün oranı oldukça yüksektir.40 Büyük bir tanker 
faciası olması hâlinde, Boğaz üzerinden esen rüzgâr, çıkan zehirli gazları derhal 
şehrin üstüne taşıyacaktır. Düşüncesi bile korkunç olan bu ihtimal, Nassia 
tankerinin infilakı sonrasında, rüzgârın ters yönde esmesi sebebiyle, şans eseri 
gerçekleşmemiştir. Fakat, Rusya Federasyonu’nun, Boğazları petrol taşıma yolu 
olarak kullanmaya devam etmesi hâlinde, böylesi bir felaketin gerçekleşmesi 
her an mümkün hâle gelmiştir.  

Türk Boğazlar bölgesi, sadece deniz ulaşımı açısından değil, sahip olduğu 
tarihî, kültürel ve tabiat dokusuyla da dünyanın sayılı merkezlerinden birisidir. 
Bu sebeple, İstanbul’un “…Boğaz üzerinde bulunan tarihî yarımada kesimi, 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (Paris 1972) 
gereğince, Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dâhil edilmiştir. Çanakkale Boğazı 
üzerinde bulunan Gelibolu Yarımadası Millî Parkı ise Akdeniz’in Kirlenmeye 
Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona 1976) gereğince hazırlanan 
Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol çerçevesinde Özel 
Koruma Alanı olarak belirlenmiştir.”41 Fakat gerek Boğazlar ve gerekse de 
çevresindeki yerleşim birimleri ile kültür ve tabîat varlıkları, her geçen gün daha 
fazla tehdit altına girmeye devam etmektedir. Türkiye’nin bu husustaki yaptırım 
gücü oldukça az olup, Montreux gerekli hukukî dayanakları sunmamaktadır.  

Dünya genelinde ekolojik bozulmaları engellemek amacıyla yapılan 
çalışmalardan en önemlilerinden birisi 5 Haziran 1994’te yapılan Brezilya’nın 
Rio De Janerio şehrinde gerçekleştirilmiş olan Millî Çevre ve Geliştirme 
Konferansı (UNCED)’dır. Rio zirvesi olarak da isimlendirilen konferans, büyük 
tartışma ve tepkilere sebep olmuştur.  

Konferans sonucundaki en önemli gelişmelerden birisi 178 ülkeden delege, 
diplomat, hükûmet ve devlet başkanının bizzat görüşmelere katılmış olmasıydı. 
Bunun sonucunda bazı protokoller imzalanıp, 21 gündem konusu kabul 
edilmişti. Fakat 21. yüzyılda daha temiz, daha yaşanılır bir dünya temini 
konusunda katılımcılar hemfikir olmakla birlikte, projelerin malî kısmı 
aşılamamamıştır.42  

Rio zirvesi sonucunda alınan kararlardan birisi, belki yakın bir zamanda 
değil, fakat gelecek yıllarda Türkiye’yi tehdit edecek boyutta yorumlanma 

                                                 
39 Orhan Kural, “Hava Kirliliği İstanbul’un kaderi mi?”, Yeni Türkiye, Ağs., 1995, Yıl: I, Sayı: 

5, S. 575. 
40 Kural., “Hava Kirliliği…”, S. 576. 
41 Yılmaz Dağcı, “NASSA Türk Boğazları ve Uluslararası Deniz Ulaşımı: Sorunlar ve Öneriler”, 

Çevre Teknolojisi, Ekim 1996, Sayı: 17, S. 32. 
42 İbrahim Özdemir, “Rio Zirvesinin Anlamı”, Çevre ve İnsan, Sayı: 15, Kasım 1993,Yıl: 5, s. 4. 
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ihtimaline sahipti. Bu karara göre, dünya kültür mirasına dâhil edilmiş bölgeler, 
eğer ilgili ülke tarafından yeterince korunup, muhafaza edilemiyorsa, 
uluslararası kuruluşların denetimine bırakılacak ya da gerekirse yaptırım 
uygulanacaktı. Görüldüğü gibi Boğazlar ve İstanbul’daki ekolojik denge 
bozulmalarının devam etmesi hâlinde, bu madde Türkiye için yeterince tehdit 
içerebilecektir.  

C. Türkiye’nin Monterux Üzerinde Tadil İsteği 

Türkiye bütün bu gelişmeler sonucunda doğal olarak 1936 Montreux 
Boğazlar Sözleşmesi üzerinde bazı değişiklikler yapmak isteyecekti. 
Monterux’nün yürürlüğe girdiği 1936 yılını müteakip, sadece 1945-1946’da 
Sovyet Rusya tadil isteğinde bulunmuşsa da, daha sonra bundan vazgeçmişti. 
Daha sonra, bu istikamette yeni bir tadil isteği olmamıştı. 2000’li yıllarla 
birlikte, bizzat Türkiye’de, Montreux’nün günün şartlarına uygun olmayan 
maddeler içerdiği dile getirilerek çözüm arayışları yüksek sesle ifade edilmeye 
başlanmıştı.  

Türkiye’nin bu talebinin görünürdeki sebepleri, artan deniz trafiğine bağlı 
olarak ortaya çıkan deniz kazaları ve çevreye vermiş oldukları zararlar olmakla 
birlikte, Rusya Federasyonu’nun Tengiz-Bakü petrolünü Boğazlar yoluyla 
nakletmek istemesi de bu kararın alınmasında tesirli olmuştu. Petrol yüklü 
tankerlerin Boğazlarda kaza yapmaları hâlinde neler olabileceği 1994 yılında 
Nassia ve 1979 yılında İndependenta tankerleri kazaları sonucunda aleni bir 
şekilde görülmüş olup, Türkiye’nin bu husustaki haklı endişesi makul 
karşılanmalıydı. Söz konusu olan sadece Boğazlar’ın emniyetini değil, aynı 
zamanda 12 milyon nüfuslu büyük bir metropolün emniyetini temin etmekti.  

Montreux Boğazlar Sözleşmesi, barış zamanında ticaret gemilerinin 
Boğazlardan serbestçe geçmesine imkân vermekteydi. Bu gemilerin yükü ne 
olursa olsun, Türkiye’nin engelleme imkânı yoktu. Üstelik dünyanın en dar ve 
en tehlikeli su yollarından birisi olan Boğazlardan geçişlerde, gemilerin 
kılavuzluk ve römorkoj hizmetlerinden istifade etmeleri de isteğe bağlı 
bırakılmıştı. Bu da kaza riskini artırmaktaydı.  

Türkiye, Rusya Federasyonu’nun Boğazları petrol yolu olarak kullanması 
sonrasında geçiş serbestîsinin fiilen ortadan kalktığını ve çevre sorunlarını öne 
sürerek, bu uygulamaya itiraz etmişti. Gerekçe olarak da, “…bu durumun 
yaratacağı çevresel sakıncaları ortaya koyarak, Boğazlar Bölgesini tehlikeye 
atamayacağını, dolayısıyla Boğazları bir petrol yoluna dönüştürmemekte 
kararlı olduğunu, ilgili öteki devletlere bildirmişti”43.  

Başlangıçta petrolün, Boğazlardan nakliyatı iki şekilde planmış olup, 
birincisi 10 bin tonluk küçük tankerlerle taşınmasıydı. Bu da, yılda 9000 

                                                 
43 Prof. Dr. Şükrü S. Gürel, “Möntrö Boğazlar Sözleşmesi Değiştirilmeli mi?”, Mülkiyeliler 

Birliği Dergisi, Aralık 1993, Sayı: 162, Cilt. XVI, s. 45, Feld., “World Oil…”, s. 2/7. 
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tankerin Boğazlardan geçmesi demek olup, mevcut deniz trafiğinin yarısı kadar 
artış olacağını göstermekteydi. İkinci yol, petrolün 100 000 tonluk süper dev 
tankerlerle taşınmasıydı. Bu tür tankerlerin uzunlukları 400, genişlikleri 100 m 
civarında farz edilse, yılda 900 büyük tankerin Boğazlardan geçeceği manasına 
gelmekteydi.44 Bu trafiğin gidiş ve dönüş yönü olduğu düşünüldüğünde de 700 
m genişlikteki Boğazda iki yönde geçişin nasıl olacağını düşünmek bile 
mümkün değildi. Boğazlarda risk altında seyreden petrol tankerleri bu durumda 
İstanbul’un güvenliğini tehdit eden bombalar hâline dönüşecekti.  

Türkiye bu denli ciddi bir risk üstlenmek mecburiyetinde olmayıp, gerekli 
güvenlik tedbirlerini almakta özgürdü. Tedbir almak yerine Montreux Boğazlar 
sözleşmesinin tadilini istemesi de ihtimal dâhilindeydi. Fakat, bunun 
yapılabilmesi kolay değildi. Her şeyden önce Türkiye’nin 1936’lı yılların 
olumlu siyasi atmosferini yeniden yakalayarak, Batılı ülkelerden bu hususta 
desteğin temin etmesi mümkün görünmüyordu. Üstelik sözleşmenin birkaç 
değil, maddelerinin çoğunun değişmesi gerekmekteydi. Çünkü, Montreux ile 
sadece petrol tankerleri değil, 2000’li yılların gelişmiş silah sistemleri de 
Boğazlardan geçiriliyor ve Türkiye sıkıntı yaşıyordu. Uçak gemilerinin 
Boğazlardan geçişi yasak olduğu hâlde, 1970’li yıllarda Kiev uçak gemisi savaş 
gemisi sınıfı sokularak Akdeniz’e çıkarılmış ve Türkiye Nato’nun baskılarına 
maruz kalmıştı.  

Montreux’e taraf olan ülkeler, yeni bir anlaşmada mutabık kalamazlarsa, 
Monterux’e göre, serbest geçiş ilkesi saklı kalmak kaydıyla yürürlükteki 
uluslararası hukuk kurallarına göre geçiş rejimi düzenlenecekti. Yani 
Monterux’nin yerine 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 
uygulanacaktı. Bu takdirde, Türkiye tanker geçişini kısıtlayamadığı gibi 
Montreux ile elde ettiği birçok avantajı da kaybetmiş olacaktı. Halbuki Türkiye, 
Montreux ile savaş gemilerinin geçişi hususunda yetkili kılındığı için gelişmiş 
ülkelerle olan ilişkilerinde büyük avantajlar elde etmekteydi.45  

Türkiye, gerek Cebelitarık, gerekse de “Danimarka Boğazları olarak 
bilinmekte olan Küçük Belt ve Büyük Belt ile Sund Boğazı’ndaki geçişler gibi 
tam serbesti kuralına tabi olunmak mecburiyetinde olunduğunu bildiği için 1994 
yılında Boğazlar Tüzüğünü yürürlüğe koyma seçeneğinde karar kıldı.  

D.1994 Boğazlar Tüzüğü ve Tepkiler  

1994 Tüzüğü, ani bir kararla ortaya çıkmış olmayıp, uzun yıllar boyunca 
yapılmış olan araştırma ve raporlar dikkate alınarak hazırlanmıştı. Bu husustaki 

                                                 
44 Gürel., “Möntrö Boğazlar…”, s. 46. 
45 Mensur Akgün, “Kaybedenlerin Öyküsü”, http://www.matbuat.com/konular/tarih/tarih4t. 

htm, (22.04.2003). 
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ilk çalışmalar 1968’de Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneği 
(YDOMD)’nin yeni bir tüzük hazırlanması teklifi ile başlamıştı.46  

Tüzüğün hazırlanmasına yardımcı olan ikinci araştırma Türk Uzakyol Gemi 
Kaptanları Derneği (TUGKD) tarafından hazırlanarak 1987’de Ulaştırma 
Bakanlığı’na sunulmuş olan “Boğazlar ve Marmara da Trafik Ayrım Düzeni 
(TAD) Önerisi” başlıklı rapordu.47  

1990 yılında, Boğazlardaki trafiği düzenlemeye yönelik olarak yeni bir tüzük 
çalışmasında bulunulması amacıyla 30 kişilik bir heyet teşkil edilmişti. Bu 
çalışmalar devam ederken, 1991 yılında da, yeni tüzüğün önemli bir bölümünü 
teşkil eden “radar kontrollü trafik ayrım şeması”nın hazırlanması için 
çalışılmaya başlanmıştı.48  

Tüzük konusundaki çalışmalar devam ederken 12 Kasım 1992’de 
İstanbul’da “Uluslararası Denizde Güvenlik Konferansı” düzenlenmişti. IMO 
yetkililerinin de iştirak ettiği bu konferans, Deniz Ticaret Odası, Deniz Hukuku 
Derneği, Kılavuz Kaptanlar Derneği, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği 
ve Yüksek Denizcilik Okul Mezunları Derneği’nin ortak teşebbüsleri sonucunda 
gerçekleşmişti.49 Genel olarak, konferansta uluslararası deniz trafik sorunları 
üzerinde durulmuş, fakat yeni bir tüzükten bahsedilmemişti.  

1993 yılı sonlarında, yeni tüzükle ilgili çalışmalar tamamlanmış ve Boğaz 
trafiğini düzenleyecek trafik ayrım şemaları tespit edilmişti.50 Tüzük’le ilgili 
bütün çalışmalar bitirildikten sonra da IMO’nun onayına sunulmuştu.  

Rusya Federasyonu’nun iddia ettiği gibi “Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı” 
projesinin gerçekleşmesini temin için değil, aksine Boğazlardaki trafik terörünü 
engellemek ve kontrol altına almak amacıyla yürürlüğe sokulan Tüzüğün 
LVIII. maddesi 1 Temmuz 1994’te, trafik ayrım şemaları ise IMO’nun kabul 
edeceği 25 Kasım 1994’ten itibaren yürürlüğe girecekti.51  

11 ocak 1994’te Resmî Gazete’de yayımlanmış olan tüzüğe52, ilk tepki 
Rusya Federasyonu’ndan gelmişti. Şubat 1994’te basına sert bir açıklama yapan 
Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Albert Çernişev, gelişmelerden 
rahatsız olduklarını belirterek, Moskova ya da Ankara’da yapılması 
planlanmakta olan tüzükle ilgili toplantıya, kendileriyle aynı görüşte olan 

                                                 
46 Kudret Özersoy-Baskın Oran, Türk Dış Politikası…II, s. 587, Başyurt., Ateş Yolu…, s. 93,  
47 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 588. 
48 Başyurt., Ateş Yolu…, s. 94. 
49 Başyurt., Ateş Yolu…, s. 94. 
50 Başyurt., Ateş Yolu…, s. 94, Mahmut Karaman, “Türk Boğazlar’ının Geçiş Güvenliğine 

Yönelik Düzenlemelerin ve Önlemlerin İrdelenmesi”, Türk Denizciliğinin Sorunları 
Semineri Sonuç Raporu, Gölcük, 1996, Tebliğ No. 11, s. 2. 

51 Recep Güvelioğlu, “Boğazlar Tüzüğü”, Yeni Günaydın, 1 Temmuz 1994. 
52 Resmî Gazete, 11. 01. 1994, No: 21815. 
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Karadeniz’e sahildar ülkelerin de katılımıyla, Boğazlarla ilgili uluslararası bir 
konferans şeklini alacağını belirtmişti.53 Türkiye ise aksi görüşte olup, 
Boğazların millî bir konu olduğu düşüncesiyle, bu hususta sadece bilgi 
vermekle yetineceklerini, herhangi bir ülkeyle tartışmaya girmeyeceklerini 
belirtmekteydi. Dış İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Tüzük Montrö’ye 
aykırı değildir. Tartışmaya açılmayacak. 1 Temmuz’da Resmî Gazete’de 
yayınlandığı şekli ile yürürlüğe girecek. Hiçbir ülkeye tatmin için değişiklik söz 
konusu değildir”54 şeklinde, sert ifadelere yer verilerek, Türkiye’nin bu 
husustaki kararlılığı gösterilmişti.  

Bu gelişmeler Rusya Federasyonu’nun şiddetli tepkisine sebep olurken, kısa 
süre sonra Yunanistan’da benzer şekilde tüzüğün uygulanmasına karşı çıkacak, 
her iki ülke de Türkiye’ye nota verecekti.  

Bütün engelleme çabalarına karşın, tüzük 1 Temmuz 1994’te saat 14.00’den 
itibaren yürürlüğe girmişti.55 Rusya Federasyonu’nun bu husustaki itirazları 
devam etmekte olup, Dış İşleri Bakanlığı Hukuk Bölümü Başkan Yardımcısı 
Yakov Ostrovski ülkesi adına tüzüğün yürürlüğe girmesi sebebiyle yaptığı 
açıklamada, “Rusya gemi trafiğinde güvenliği artırıcı olan uluslararası hukuku 
ihlal etmeyen bazı maddeleri kabul edebilir. Ama diğer bazı Hükûmler yasal 
olmayıp, kabul edilemez.” demekteydi. Aynı beyanatta, tüzükteki bazı 
maddelerin Boğazların geçici olarak kapanmasına sebep olacağı belirtilerek, 
bunun Montreux’in Hükûmlerine aykırı olduğu iddia edilmekteydi.56 
Diplomatik olarak oldukça sert üsluba sahip olan beyanatta, “…Türkler, 
herhangi bir Rus gemisini durdururlarsa kayıplarımızın telafi edilmesini talep 
edeceğiz ve diplomatik alanda da yoğun girişimlerde bulunacağız.” ifadelerine 
yer verildiği gibi “Türkiye Boğazlar konusunda yaptığımız uyarılara rağmen, 
başından beri tek taraflı adımlar atmakta ısrar ediyor. Bu tek taraflı adımlar, 
gerginliğin artmasına ve çatışmalara yol açabilir.”57 diyerek de, üstü kapalı 
şekilde Türkiye’yi tehdit edilmekteydiler.  

Tüzüğe karşı çıkan ülkeler, Türkiye’nin bu uygulamaya hangi şartlar 
sonucunda karar verdiğini görmezden gelerek, bu durumu politik bir 
mücadeleye dönüştürmüşlerdi. Halbuki tüzükle birlikte yalnız İstanbul ve 
çevresinin güvenliğini temin etmek amaçlanmamıştı. Aynı zamanda 
Boğazlardaki seyrüsefer güvenliğinin gerçekleşmesi de hedeflenmişti. Fakat 
hem Yunanistan, hem de Rusya Federasyonu, Türkiye’yi başka hususlarda 
tavize zorlamak için Boğazlar Tüzüğü’nü koz olarak kullanmaktaydılar. 

                                                 
53 Hürriyet, 11 Şubat 1994. 
54 Hürriyet, 11 Temmuz 1994. 
55 Hürriyet, 1 Temmuz 1994, Zaman, 1 Temmuz 1994, Günaydın, 1 Temmuz 1994, 

Cumhuriyet, 1 Temmuz 1994. 
56 Cumhuriyet, 8 Temmuz 1994. 
57 Sabah, 7 Temmuz 1994. 
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58Türkiye’nin Boğazlarla ilgili yeni düzenlemesi için temel teşkil edebilecek 
benzer uygulamalar mevcut olup, bu ülkeler ABD, İngiltere ve İsviçre idi.59  

Türk Boğazları ise İstanbul gibi büyük bir kültür ve sanayi merkezinin 
ortasından geçmesi sebebiyle daha fazla ilgiyi ve dikkati hak etmekteydi. Dünya 
kamuoyunda da aynı görüşlerin paylaşıldığı içindir ki, 13 Mart 1994’te Ship 
Broker ile Nossia tankerinin çarpışması sonucunda60, Belçika’da “Le Soir” 
gazetesinde yayınlanan yorumda, “Avrupa’nın en güzel şehrinin bir kere daha 
büyük tehlike atlattığı” vurgulanmaktaydı. Aynı gerekçeye dayanarak da 
Türkiye’nin 11 Temmuzu beklemeden gerekli güvenlik tedbirlerini alması 
tavsiye edilmekteydi.61  

İngiliz basınının ciddî fikir gazetelerinden “Independent on Sunday”de de, 
Türkiye’nin, Boğazları güvenli hâle getirmek için aldığı tedbirler desteklenerek, 
“Boğazdan geçen petrol yüklü dev tankerlerin milyonlarca insanın yatak 
odalarının ve bahçelerinin önünden geçip gittiğini ve sürekli tehdit…” teşkil 
etmekte oldukları belirtilmekteydi. Aynı makalede Montreux’ye göre, 
uluslararası gemilerin Boğazlardan serbestçe geçiş hakkına sahip olmakla 
birlikte, meydana gelen kazalar sonucunda ortaya çıkan tehlikeler dikkate 
alındığında, “Türkiye’nin Boğazlardan geçişi daha sıkı kurallara bağlamasının 
tamamen mantıklı görüldüğü” kaydedilerek, açıkça Türkiye’nin uygulamaya 
soktuğu tüzük desteklenmekteydi.62 Çünkü İngiltere’de “Vicky” adlı Türk 
gemisinin kaza yapmasına bir tepki olarak Manş Denizindeki trafiği yeniden 
düzenleyeceğini deklare etmişti.63  

İngiltere’nin, Boğazlar Tüzüğü’ne destek vermesinin yanı sıra, Avrupa 
Parlamentosu’nda da benzeri yönde talepler mevcuttu. 20 Nisan 1994’te Avrupa 
Parlamentosu, Yeşiller ve Avrupa Demokratlar grubunun sunmuş olduğu karar 
tasarılarını onaylayarak, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki güvenlik 
tedbirlerinin artırılmasını ve özellikle de petrol tankerlerinin geçişiyle ilgili olan 
kuralların sertleştirilmesini istemişti.64  

Avrupa Parlamentosu, Karadeniz’e sahildar ülkelere de çağrıda bulunarak, 
Marmara, Ege ve Karadeniz’deki kazalar sebebiyle ekolojik dengenin 
bozulmakta olduğunu vurgulayarak, kazalara karşı tedbir alınmasını talep 

                                                 
58 Zaman, 21 Temmuz 1994. 
59 Güntay Şimşek, “Boğazlar Montrö’ye Kurban Edilmesin”, Zaman, 17 Mart 1994, Avusturya 

bu sebeple AB’ne girmekte zorluklarla karşılaşmıştı. Topluluğa üye olduktan sonra da 13 yıl 
süreyle bu kararı askıya almıştı. AB de, karşılık olarak Avusturya’da kendi malî imkânlarıyla 
özel güvenlikli yol yapma ve 13 yılda bitirme taahhüdünde bulunmuştu.  

60 Tercüman, 15 Mart 1994. 
61 Zaman, 16 Mart 1994. 
62 Milliyet, 17 Eylül 1994. 
63 “Türk Gemisi Batığa Çarptı”, Sabah, 2 Ocak 2003, “Türk gemisi kurtuldu” Milliyet, 3 Ocak 

2003, Kanal 8, Haber 12, 3 Ocak 2003. 
64 “Boğazdaki Denetime Avrupa’dan Destek”, Hürriyet, 22 Nisan 1994. 
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etmişti. Aynı zamanda, AB Konseyi’nin, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı 
(IMO)bünyesinde girişimde bulunarak, denizcilik kurallarının sertleştirilmesi ve 
kazalara karşı daha net ve sert tedbirler alınmasını istenmişti. Boğaz’dan geçen 
tüm gemi ve tankerlere kılavuz kaptan alınması mecburiyetinin getirilmesi de 
ayrıca talep edilmişti.65  

Rusya Federasyonu’nun, tüzükle ilgili itirazları 25 ülkeye gönderilmiş 
olmasına rağmen, sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden açık 
destek gelmişti. ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş 
batılı ülkelerle, Karadeniz’e sahildar olan Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve 
Gürcistan destek vermemişlerdi.66  

Türkiye’nin tüzük konusundaki haklılığı, uluslararası kurum ve kuruluşlarca 
da teyit edilmesine rağmen, Rusya Federasyonu’nun bu husustaki itirazlarını 
yine de dikkate almaktaydı. Bu anlaşmazlığın çözümü için ikili görüşmeler 
başlatılırken Rusya Federasyonu konuyu yine de IMO’ya götürecekti.67 

1995 Mayıs ayı ve Aralık 1996’daki 67. dönem IMO toplantılarında, Türk 
Boğazları ve 1994 Tüzüğü tartışılmış olmasına rağmen,68 Rusya Federasyonu 
bu konuyu 1997’de IMO’nun 67. dönem toplantısında yeniden gündeme 
aldırmayı başarmıştı. Aynı şekilde IMO’nun 1997’deki 68. Dönem toplantısında 
da Türkiye’nin bu teşebbüsü tartışılmaya devam edecekti.69  

Rusya Federasyonu’nun, Boğazlar Tüzüğüne İtirazlarını yoğunlaştırmasının 
sebebi açıktı. Nisan 1996’da Almatı’da, Kazak petrolünü Rusya üzerinden 
Karadeniz’e taşımak için tespit edilmiş olan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu 
(Cospian Pipeline Consortium CPC)ile anlaşma yapılmıştı. İki büyük Amerikan 
petrol şirketi Cheveron ile Mobil’in de hissedar oldukları (CPC)’in hisselerinin 
büyük bölümü yaklaşık % 4’ü Rusya’nın elindeydi. İlk aşamada 35 milyon ton, 
ikinci aşamada 60 milyon ton petrolün Novorossisk’e taşınması 
planlanmaktaydı.70  

Bu projenin yürürlüğe girmesiyle 2000 yılında Boğazlara büyük bir yük 
binecek ve yılda 622 dev petrol tangeçiş yapacaktı. Bu da yaklaşık 100 milyon 
ton petrol demekti. Bakü petrolünün de aynı şekilde Boğazlardan getirilmesi 
hâlinde 2016 yılından itibaren 35-40 milyon ekstra yük daha binecekti. Bu 
miktar, Hazar’ın Şahdenizi Karabağ havzası petrolleri devreye girdiğinde daha 

                                                 
65 “Boğazdaki Denetime…”, Hürriyet, 22 Nisan 1994. 
66 Başyurt, Ateş Yolu…, s. 125, “Rusya Boğazlar’da yalnız kaldı”, Cumhuriyet, 16 Şubat 1995. 
67 Başyurt, Ateş Yolu…, s. 106. 
68 Özersoy, Oran, Türk Dış Politikası… II, s. 590. 

Mustafa Köker, “Boğaz’da Diplomasi Sınavı”, Türkiye, 19 Mayıs 1998. 
69 Faruk Arslan, “Boğazlar Yine Masada”, Zaman, 31 Mayıs 1997. 
70 Elekdağ, Ş., “Boğazlar Türkiye’nin…”, Milliyet, 3 Haziran 1996. 
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da artacaktı.71 Hâlbuki, uluslararası platformlarda Türkiye’nin defalarca dile 
getirmiş olduğu gibi Boğazlar petrol sevkıyatında maksimum kapasitesini 
doldurmuş olup, yılda 35 milyon ton petrol sevkıyatının üstüne çıkılması, 
Boğazların coğrafî ve fizikî yapısı sebebiyle mümkün değildi. Aksi takdirde 
ciddi seyrüsefer riskleri doğabileceği gibi İstanbul da tehlikeye girmiş 
olacaktı.72  

Tartışma konusu olan Montreux’nin 2. Maddesi şöyleydi: “Barış zamanında 
ticaret gemileri, bayrak ve yükü ne olursa olsun, gündüz ve gece aşağıda 3. 
Madde’nin Hükûmleri saklı kalmak üzere, hiçbir işleme bağlı olmadan 
Boğazlar’dan geçiş ve geliş-gidiş tam serbestliğinden yararlanacaklardır. Bu 
gemiler, Boğazların hiçbir limanında durmaksızın transit olarak geçerlerse, 
Türk makamlarınca alınması, işbu sözleşmenin 1. ekinde öngörülen resm ya 
da harçlardan başka, hiçbir resm ya da harca bağlı tutulmayacaklardır “73. 
Rusya Federasyonu’nun 1994 Tüzüğüne itiraz ederken en sık kullandığı 
argüman, bu maddenin “yükü (hamulesi) ne olursa olsun” ifadesiydi. Fakat, 
Soysal aksi görüşte olup, “sözleşmenin yapıldığı zaman ne petrol tanne de 
metan gazı dolu gemiler vardı. Atom bombası ya da enerji santralleri için 
gerekli uranyum maddeleri bilinmiyordu. Gerçi zehirli gaz vardı, ama bu gibi 
kimyasal silahlar yayılmış değildi. Bakteriyolojik silahlar bilinse bile 
kullanıma hazırlanmış değildi. Deniz kirlenmesi ve çevre bilinci gelişmemişti. 
Boğazlar’da boyları 300 metreyi geçen tankerler akla bile gelmemişti…” 
diyerek, 2. maddenin günün şartlarına göre yeniden yorumlanması gerektiğini 
iddia ederek Türkiye’nin 1994 Tüzüğü’nü uygulamakta haklı olduğunu 
müdafaa etmekteydi.74 Prof. Dr. İ. Reşat Özkan da benzer görüşleri müdafaa 
etmekteydi.75  

Rusya Federasyonu’nun gayretleri ile IMO’nun Deniz Güvenliği Komitesi, 
Türkiye ile görüşmelerin devamına karar verince, konu, Gemilerin 
Rotalandırılması Çalışma Grubu’nun (GRÇG) Mayıs 1997’deki toplantısında 
yeniden gündeme alınmıştı. IMO toplantılarında Türkiye’nin tezi, “Türk 
Boğazları konusu sadece teknik düzeyde ele alınmalıdır” şeklinde olduğu 
için, Türkiye temsilci göndermemiş, sadece boğazlara ait temel bilgileri ve 
istatistikleri içeren iki adet “bilgilendirme belgesi” sunmuştu. Fakat, 
raporlarda, Türkiye’yi zor durumda bırakacak bilgiler mevcut olup, 1994 
Tüzüğü çerçevesinde, Türk gemilerinin bazı uygulamalardan muaf tutulduğunu 

                                                 
71 Cengiz Çandar, “21. Yüzyıl’da İstanbul ve Kıyamet Günleri”, Sabah, 5 Mayıs 1996. 
72 Şükrü Elekdağ, “Boğazlar Türkiye’nin Kalbidir”, Milliyet, 3 Haziran 1996. 
73 İsmail Soysal, “Türk Boğazlar’ında Geçiş Düzeni”, Cumhuriyet, 15 Mayıs 1996. 
74 Soysal., “Türk Boğazlar’ında…” Cumhuriyet, 15 Mayıs 1996. 
75 Özkan., “Boğazlar’dan Petrol…”, Cumhuriyet, 6 Haziran 1996. 
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göstermekteydi. Rusya Federasyonu’nun bu konu üzerinde özellikle durması 
sonucunda Türkiye aleyhine rapor hazırlanacaktı.76  

Türkiye, gelişmelerin aleyhinde olduğunu görünce, Dış İşleri vasıtasıyla 
Rusya Federasyonu ile ikili görüşmeleri yeniden başlatma kararı alarak, 
Tüzük’te istenilen değişiklikleri yapma taahhüdünde bulunmuştu. Bu garanti 
üzerine, Rusya Federasyonu, Türkiye aleyhindeki raporu geri çekmişti.77 Fakat, 
bu gelişme Rusya Federasyonu’nun, Türkiye ile fikir birliği yaptığı manasına 
gelmiyordu.  

Aralık 1997’de Ankara’yı ziyaret eden Rusya Federasyonu Başbakanı Viktor 
Çernomirdin, ülkesinin, Boğazlardaki deniz trafiğinin düzenlenmesi için 
Türkiye’nin uygulamakta olduğu rejimin değiştirilmesini istediğini deklare 
etmişti. Çernomirdin de daha önceki Rusya Federasyonu temsilcilerinin 
beyanlarında olduğu gibi Türkiye’nin tek yanlı Boğazlarda deniz trafiğini 
düzenlemesine karşı olduğunu ve bu düzenlemenin Montreux’nın seyrüsefer 
serbestîsi prensibine aykırı olduğunu iddia etmekteydi. Türkiye’nin, Rusya 
Federasyonu’nun sıkıntılarını dikkate alarak, 1994 Tüzüğü üzerinde değişiklik 
yapma çalışmaları Rusya Federasyonu’nunca memnuniyetle karşılanmıştı.78 Bu 
beyandan da anlaşılabileceği gibi Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki 
ikili görüşmeler olumlu sonuç vermiş ve ortak bir konsensüs temin edilmiş gibi 
görünmekteydi.  

Mayıs 1998’de IMO’nun Deniz Güvenliği Komitesi (MSC) toplantısına 
katılan Türk delegasyonu, bu gelişmelerin sonucu olarak önemli bir diplomatik 
başarı kazanarak, “…Amerika, Rusya, Almanya, Fransa, Yunanistan’ın da…” 
bulunduğu 17 devlet ile dört güçlü denizcilik örgütü tarafından hazırlanmış olan 
3 Haziran 1997 tarihli Rotalama Çalışma Grubu Raporu’nun tartışılmasını 
engellemişti.79 Elbette ki bu başarıda ABD, İngiltere, Fransa, Malta ve Bahama 
gibi önde gelen denizci ülkelerin desteğinin katkısı vardı.80 Böylece, rapordaki 
önerilerin benimsenerek, IMO’nun resmî görüşü hâline gelmesi de mümkün 
olamamıştı. Raporun kabulü hâlinde, IMO’nun kararları sahil devleti olmadan 
uygulanamayacağı için, belki Türkiye üstünde yaptırım gücüne sebep 
olamayacaktı. Fakat, Türkiye bu hususta bütün dünya devletlerini karşısına 
almış gibi bir görüntü yaratmış olacağı için siyasi yönden büyük zarar görmüş 
olacaktı.  

 
                                                 
76 Akşam, 27 Aralık 1997. 
77 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 59. 
78 Zaman, 15 Aralık 1997. 
79 Mensur Akgün, “Diplomatik Başarı”, Yeni Yüzyıl, 14 Mart 1998, BBS, 12/05/1998, 07. 00-07. 

30 Türkçe Yayınından. 
80 Başyurt., Ateş Yolu…, s. 127. 
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E. 1998 Boğazlar Tüzüğü ve Uygulanmasındaki Güçlükler 

Türkiye, Rusya Federasyonu arasındaki görüşmeler sonucunda, 6 Kasım 
1998’de yeni bir Boğazlar Tüzüğü devreye sokulmuştu.81 Yeni tüzük, 1994 
Tüzüğü ile mukayese edildiğinde, bazı açılardan daha esnek Hükûmler 
içermekle birlikte, bazı açılardan da daha katı kurallar getirmekteydi.82  

Yeni Tüzük’te, belki de en önemli değişiklik, Türk Boğazları tanımı 
getirilerek, Marmara deniziyle birlikte coğrafî bir bütünlüğün teşkil edilmiş 
olmasıydı. Yunanistan’ın Dardanel demekte ne denli ısrarlı olduğu düşünülürse, 
“Türk Boğazları” tanımının kabulünün önemi daha iyi anlaşılacaktır.83 

1998 Tüzüğü, başka terimsel değişiklikleri de içermekteydi. “Boğazlar’da 
bir liman, iskele ya da bir yere uğramamak üzere seyri planlanmış gemiler 
için 1994 Tüzüğünde “transit geçen gemi” terimi kullanılmıştı. 1998 Tüzüğü 
ise bu gemileri “uğraksız geçiş yapan gemi” olarak tanımlamıştır. İlk kez 
1982 BM Deniz Hukuk Sözleşmesiyle kuralları bir yükümlülük halini alan 
“transit geçiş rejimi” boğaza kıyısı bulunan devletin yetkilerini öteki geçiş 
rejimlerine oranla daha fazla kısıtlamaktadır. İşte 1994’teki “transit” kelimesi 
yerine 1998’deki “uğraksız” teriminin 1982 sözleşmesindeki terimi 
hatırlatmasın diye tercih edilmiş olması çok mümkündür”.84  

1998 Tüzüğü’nün 50. maddesi, uğraksız geçiş yapacak gemiler haricinde 
kalan gemilerin “masum geçiş” hakkından faydalanabileceklerini hükme 
bağlamaktaydı. Bu maddeye göre, Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemiler 
Montreux’de olduğu gibi özgür geçiş hakkından faydalanmaya devam 
edeceklerdi. “Zararsız geçiş rejimi (Tüzükte masum geçiş)” şeklinde ifade 
edilmişti. 1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Konvansiyonu ile 1982 BM 
Deniz Hukuku Sözleşmesi tarafından tanımlanan bir rejimdi.85 Uluslararası 
hukukta “özgür geçiş” adında bir rejim bulunmadığı için Özersoy’a göre, 
muhtemelen Montreux ile kabul edilmiş olan geçişin kendine özgü bir statüye 
sahip olduğu görüşü kuvvetlendirilmeye çalışılmıştı.86  

1998 Tüzüğü ile, 1994 Tüzüğü’nden farklı olarak ticaret gemileri lehine 
ciddi değişiklikler yapılmıştı. Büyük gemiler için getirilen alt sınır 150 m iken, 
Yeni Tüzükte bu 200 metreye çıkarılmıştı. Böylece Türkiye IMO’da Rusya’nın 
getirdiği engelleri aşabilmişti. Benzer şekilde, “Derin su çekimli gemi” 
sınıflandırması dışında kalmak için en büyük su çekiminin 10 m olması yeterli 

                                                 
81 Zaman, 6 kasım 1998, Bkz: Ek: V. 
82 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 591. 
83 Toluner., Milletler Arası Hukuk Açısından…, s. 327, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği, 

“Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Yayınlandı. Yeni Tüzüğün irdelenmesi” 
http://www.turkish-pliots. org. tr/DOCUMENTS/tuzukyorum. htm. (13. 10. 2003), s. 1/3 

84 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 596. 
85 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 596. 
86 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 596. 
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görülürken, yeni Tüzük’te bu oran 15 metreye yükseltilmişti. Bu tür gemiler 
Boğazlardan geçecekleri zaman daha fazla kısıtlamaya tâbi olacakları için, yeni 
tüzükle getirilen bu değişikliklerle, daha fazla gemi, daha az kısıtlamaya tâbi 
olarak Boğazlardan geçiş yapabilecekti.87 

En önemli değişikliklerden birisi ise, petrol tankerlerinin geçişleriyle 
ilgiliydi. 1994 Tüzüğü’nün 42. maddesi, tehlikeli yük taşıyan büyük bir 
gemi/tanker İstanbul Boğazı’na girdiğinde, başka bir geminin/tankerin 
Boğazlara girişini engellerken, 1998 Tüzüğü’nün 25. maddesi (d bendi) Boğaza 
önce girmiş geminin belli bir mesafe katetmesi sonrasında benzer nitelikte 
başka bir geminin boğaza girmesine imkân vermekteydi.  

1988 Tüzüğü ile 1994 Tüzüğü’nde yer almış olan uluslararası hukuk ihlali 
de düzeltilmişti. Montreux’ye göre, ticaret gemileri “kılavuzluk ve römorkaj 
ihtiyari kalır” hükmü getirilirken, 1994 Tüzüğü’nün 31. maddesi, 150 m ve 
daha büyük Türk gemilerinin kılavuz almak zorunda olduklarını hükme 
bağlayarak, Boğazları kullanan diğer ülke gemilerine karşı ayrıcalıklı bir durum 
yaratmıştı. IMO toplantılarında da Rusya Federasyonu’nun gündeme 
getirmesiyle, bu konu üzerinde durulmuştu. 1998 Tüzüğü ile bu duruma son 
verilerek, 27. madde ile “uğraksız geçiş” yapmak isteyen gemilere (Türk ya da 
yabancı) kılavuz kaptan almaları sadece “önemle tavsiye” edilmekteydi.88  

1994 Tüzüğü’ndeki seyir planı verilmesiyle ilgili 7. madde hakkındaki 
eleştiriler sebebiyle 1998 Tüzüğü’nün 6. maddesi getirilmişti. Fakat bu madde 
konuyu daha karmaşık ve anlaşılmaz hâle getiriyordu. Çünkü 6. maddenin a 
şıkkı gereğince tehlikeli yük taşıyan gemiler, Boğazlara girmeden en az 24 saat 
önce şartları IMO standartlarınca belirlenmiş Seyir Planı I’i vereceklerdir 
ifadesiyle, öncekinden farklı olarak gemilerden istenecek bilgileri detaylı 
biçimde gösterilmişti. Bu sebeple 98 Tüzüğü’ndeki bu kural, 94 Tüzüğü’ne 
göre daha açık olmakla birlikte, istenecek bilgiler arasında geminin taşıdığı 
yükün de bulunduğu konusu belirsiz kalmıştı.89  

Yeni tüzük, geçişi zorlaştıran doğal engelleri, 94 Tüzüğü’ne göre daha fazla 
dikkate almıştı. Yani geçişi yavaşlatan, hatta zaman zaman kesintiye uğratan 
kurallar sistemi tespit edilmişti. Bu kurallar, Boğazlardaki trafiği, önceki 
kurallara göre, daha güvenli hâle getirmişti. 1994 Tüzüğü’nün 41/b maddesi 
İstanbul Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde “görüş uzaklığı 0,5 mile 
düştüğünde deniz trafiği uygun görülen tek yöne açık tutulacak ve karşı yöne 
kapatılacaktı” hükmü getirirken, 1998 Tüzüğü’nün 36/b maddesi gereğince, bu 
tür uygulamanın geçerli olabilmesi için görüş uzaklığının 1 mile düşmesinin 
yeterli olduğunu hükme bağlamış olmakla birlikte, görüş uzaklığı 0,5 mil veya 

                                                 
87 Toluner., Milletler Arası Hukuk Açısından…, s. 327, Türk Kılavuz Kaptanlar…, “Türk 

Boğazları…”, s. 1/3. 
88 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 597, Türk Kılavuz Kaptanlar…, “Türk 
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altına düştüğü takdirde, İstanbul Boğazı’ndaki trafiğin iki yöne de kapatılacağı 
gibi daha katı bir uygulama getirmişti.  

Diğer önemli bir değişiklik ise, akıntı hızı ile ilgiliydi. 1994 Tüzüğü, 
Çanakkale Boğazı’ndan geçmek isteyen geminin hızıyla, akıntının hızı 
arasındaki farklılığa göre kısıtlamalar getirmekteydi. Gemi ile akıntının hızı 
arasındaki fark 4 mil/saatten az olduğu takdirde, yani hız kapasitesi yeterli 
değilse, gemilerin geçişine müsaade edilmeyecekti (Mad. 50/a). 1998 
Tüzüğü’nün 43/b maddesi ise, Çanakkale Boğazı’nda akıntı şiddeti 6 mil/saatin 
üzerine çıktığında, hız kapasiteleri ne olursa olsun, tehlikeli yük taşıyan 
gemilerin büyük tonajlı gemilerin ve derin su çekimli gemilerin Boğaz’a 
giremeyeceğini ve bunların akıntı şiddetinin 6 mil/saatin altına düşmesinin 
beklenmesi gerektiğini belirtmekteydi.90  

1998 Tüzüğü ile getirilen bir diğer değişiklik de 1994 Tüzüğü’nün I. 
Maddesiyle ve savaş ve ticaret gemilerine Boğazlar Bölgesi sınırları içinde aynı 
kuralların uygulanması hükmünün iptal edilmesiydi. “Yeni Tüzüğün 49. 
maddesi savaş gemileri, yardımcı savaş gemileri ve ticarî amaç taşıyan diğer 
devlet gemilerini bu tüzüğün getirdiği kuralların birçoğundan bağışık…” 
tutmaktaydı.91  

1998 Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesi sonrasında, Türkiye’nin gerekli 
durumlarda yeni kuralları devreye sokmakta kararlı olduğu görülecekti. 
IMO’nun Deniz Güvenliği Komitesi’nin Mayıs 1999’da yapılan 71. dönem 
toplantısında Türk Boğazları konusu yeniden gündeme gelmiş ve Gemilerin 
Rotalandırılması Çalışma Grubu şu kararları almıştı:  

“1. Şu anda uygulanmakta olan deniz trafik sistemi çerçevesinde büyük 
gemilerin Boğazların dar ve dönemeçli bölümlerinde karşılaşmalarını önlemek 
için iki yönlü trafiğin askıya alınması gereklidir.  

2. Türk Boğazlarından geçecek gemilerin Türk Boğazları Rapor Sistemi’ne 
uymalarına ve kılavuz kaptan almaları önerilmelidir.  

3. Türkiye en kıs zamanda VTS kurma yönünde teşvik edilmelidir.  

4. IMO tarafından onaylanmış olan ve şu anda uygulamada bulunan trafik 
düzeni etkindir(yani 1994 Tüzüğü’ndeki trafik düzeninde… bir değişiklik 
yapılmamıştır.) 

5. Türkiye’nin isteksizliği sebebiyle mevcut sistemin değiştirilmesi 
konusunda bir anlaşma sağlanamamıştır. (yani 1994 Tüzüğü’nün belirli 

                                                 
90 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 598.  
91 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 598, Toluner., Milletlerarası Hukuk 
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Hükûmlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması Türkiye’den talep 
edilmeyecektir.92)” 

Türkiye petrol tankerlerinin tonaj ve sayılarının artmasına paralel olarak, 
1998 Tüzüğü’yle birlikte Boğazlar trafiğinde yeni bazı kısıtlamalar getirmişti. 
Örneğin, boyu 200m’nin üzerinde olan gemi ve tankerlerin Boğazlardan gece 
geçmeleri yasaklanırken, kargonun 24 saat önceden bildirilmesi şartı 
getirilecekti. Ayrıca tehlikeli kargo taşıyan 250-300 m’lik gemiler Boğazlara 
girdiklerinde tek yönlü trafiğe izin verilecekti. Bu sınırlandırmalar bir tankerin 
Boğazlardan geçişini 3, 5 gün gibi uzun bir süreye çıkarmaktaydı.93  

1998 Boğazlar Tüzüğü, Uluslararası güç dengesi gözetilmek sureti ile tespit 
edilmiş prensiplerden oluşmuş olduğu için, bütünüyle Türkiye’yi rahatlatmış 
olduğunu söylemek zordur. Türkiye hali hazırda Boğazların güvenliğini 
temininde bazı sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor olmakla birlikte (Resm 
uygulamasında karşılaşılan güçlükler, Boğazlar trafiğini düzenlemekteki 
yetersizlikler vb. ya da günümüzdeki terör hadiselerinin Boğazlarda etkili olma 
ihtimali) 

Şu bir gerçektir ki, 1998 Boğazlar Tüzüğü’nün devreye girmesini 
müteakiben, bu çevrede meydana gelen kazalarda ciddi bir düşüş tespit 
edilmiştir. Bu da 1998 Sözleşmesi’nden beklenen en önemli sonuç olduğu 
içindir ki, denilebilir ki, Türkiye, Uluslararası güç dengesini aynen Montreux 
‘de olduğu gibi bir kez daha kullanmak suretiyle güvenliğini teminde önemli bir 
kazanım daha elde etmiştir.  
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