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Türkiye’nin kamu yatırım programı mevzuatına göre Kanal İstanbul Projesi’nin fizibilitesini 
irdeleyen bu yazı, ülkemiz için son derece hayati öneme haiz olan ve gelecek nesillerimizi ağır 
mali yükümlülük altına sokacak bu projenin finansal ve ekonomik yapılabilirliği hakkında 
toplumun tamamen bilgisiz bırakılmasından doğan boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.  

Türkiye 1970 ve 1980’li yıllarda, özellikle Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Devlet Yatırım 
Bankası (DYB)’nın çalışmalarıyla, sağlıklı kamu yatırım programı ve projelerinin hazırlanması ve 
değerlendirilmesi hususunda gerekli idari ve yasal düzenlemeyi ve teknik kapasiteyi oluşturdu. 
İzleyen yıllarda kamu yatırım projelerinin seçiminde özel saiklerin ağır basmasıyla projelerin 
ekonomik analizleri yapılmaz ya da seçilen projeyi desteklemek üzere yapılır oldu. Nihayet 2005 
yılında kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde bütçe sürecini ve 
planlama ile uyumun sağlanmasını yeni bir anlayışla yapılandıran bir bütçe ve yatırım programı 
mevzuatı oluştu. Bu yazı açısından önemli olan, kamu yatırım projelerinin hazırlanması, 
değerlendirilmesi ve onaylanması hususlarında ilgili mevzuatın fizibilite etüdünü ve finansal ve 
ekonomik maliyet-fayda analizlerini tekrar nihai karar dayanağı olarak vurgulamasıdır. Bu 
çerçevede her yıl Bütçe süreci başlarken Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu idarelerine 
gönderilen Bütçe Hazırlama Rehberi ve Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (YPHR) de 
sınırlı kamu kaynaklarının en verimli, ekonomik ve etkin kullanılması için uyulması gereken 
ilkeleri, hedefleri, öncelikleri ve hesaplama yöntemlerini belirtmektedir. 2020-2022 Dönemi ve 
sonraki YPHR bu konudaki uygulamaların AB standartlarına göre ve AB formatında bir fizibilite 
etüdü kullanarak yapılmasını istemektedir.  

Kamu yatırım programı ve projelerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve değerlendirilmesinin, 
ülkelerin ekonomik istikrarı, gelişme potansiyelini, yolsuzluğun önlenmesini ve devlet yönetimin 
demokratikleşmesini gerçekleştirmelerinde büyük katkı yapacağı genel kabul görmektedir. Bu 
nedenle başlıca uluslararası ve diğer finans ve kalkınma kuruluşları (IMF, WB, ADB, UNDP, EC, 
USAID, DFID gibi) gelişmekte ve geçişte (transition) olan ülkelere kamu mali yönetimi, özellikle 
kamu yatırım programı sahasında gerekli kapasiteyi oluşturmaları için karşılıksız teknik yardım 
projeleri ile destek olmaktadır. Fakat bu satırların yazarı olarak ve Türkiye’nin de genişçe 
yararlandığı bu projelerden 13’üne (9 ülkede) başkanlık yapmış olmanın verdiği tecrübeyle şunu 
güvenle belirtebilirim: Kamu mali yönetimi (Public Finance Management-PFM) alanında 
düzenlenen teknik yardım projeleri gelişmekte olan ülkelerin bütçe yönetimi ve teknik 
konularda uluslararası standartlara ulaşmalarında büyük katkı yapmışsa da kamu yatırım 
programı ve projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesinde beklenen katkıyı yapamamıştır. 
Çünkü bu ülkelerde siyasi iktidarlar yatırım kararlarında özel çıkarları doğrultusunda karar 
almaktan vazgeçmeyi kabul etmiyorlar. 

Sağlıklı kamu yatırım programı ve projeleri hazırlamak, değerlendirmek ve onaylamak için 
gerekli mevzuatı ve kapasiteyi gerçekleştirmiş olan Türkiye’de bunun uygulamaya ne derece 
yansıdığı KÖİ yöntemleriyle gerçekleştirilen mega projelere ve ekonomimizin içinde bulunduğu 
duruma bakarak anlaşılabilir. Bu yazıda Kanal İstanbul Projesine bakarak bunu anlayacağız. 

           Mete DURDAĞ
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KANAL İSTANBUL PROJESİNİN FİZİBİLİTE ETÜDÜ 

İlgili Mevzuata
1
 göre bu Proje Fizıbıl mı (yapılabilir mi)? 

Dr. Mete DURDAĞ
2
 

I. GİRİŞ 

2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kamu yatırım programlarında, 
özellikle 2010 yılından sonra, büyük ölçekli (mega) projelere yer vermektedir.3 Genellikle değişik 
Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemleriyle gerçekleştirilen bu projeler AKP tarafından büyük 
başarılar olarak niteleniyor. Diğer taraftan muhalefet partileri, kanaat önderleri ve saygın bilim 
insanları bu projelerin teknik, sosyo-ekonomik, mali ve çevresel özellikleri üzerine çok ciddi 
eleştirilerde bulunuyor. Yakında inşaatına başlanması planlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından “hayalimdeki çılgın projem” diye nitelenen, Marmara Denizi ile Karadeniz’i 
birleştirecek, Kanal İstanbul Projesi de görsel ve yazılı medyada ve akademik yayınlarda çok 
yoğun şekilde eleştirilmektedir. Bu eleştiriler genellikle Kanal’ın mühendislik, jeolojik, sismik, 
Karadeniz ve Marmara denizinin farklı ekosistemleri, diğer çevresel ve sosyal etkileri üzerine 
yoğunlaşmaktadır.4 Ancak bu konularda hatalı veya yanlış kararlar alınmasının esas nedeninin 
sorumlu yönetici ve teknik kadroların kamu yatırım programı mevzuatının ilgili hükümlerini 
uygulamamaları olduğu dikkatlerden kaçmaktadır.  

Kanal Projesinin “yapılabilirliği” hususunda Cumhurbaşkanlığı ikna olmuş ve Projeyi onaylamış 
gözüküyor. Bu kararın Kamu Yatırım Programı mevzuatında formatı ve içeriği tanımlanan 
ayrıntılı bir Fizibilite Etüdüne dayandırılmış olması gerekiyor. Ulaştırma Bakanı da fizibilite 
çalışması sonucuna göre yatırım kararı verildiğini açıklamıştır.5 Projeye karşı yapılan eleştiriler 

                                                           
1
 Bu yazıda “ilgili mevzuat” ile kamu yatırım programı mevzuatı kastediliyor ve mevzuat terimi de tam karşılığı olan 

“kanunlar” ifadesinden daha geniş olarak Hükümetin düzenleyici belgelerini (örneğin planlar, programlar, 
kararnameler, genelgeler) de kapsıyor. 
2
 Dr. Durdağ DPT’de uzman; Birmingham, Hartum, Boğaziçi ve Taşkent Üniversitelerinde öğretim üyesi; Dünya 

Bankası ve IMF’de ekonomist; ve geçişte (transition) ve gelişmekte olan 9 ülkede kamu mali yönetimi üzerine 13 
teknik yardım projesinde lider veya danışman olarak çalıştı. 
3
 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), “Kamu-Özel İşbirliği Raporu 2018”, Mayıs 2019. 

4
 https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2020/02/bilim-akademisi-kanal-istanbul-raporu-4-subat-

2020.pdf  
İstanbul Barosu Başkanlığı, ÇED olumlu kararının iptali istemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) karşı açılan 
dava dilekçesinde “Çevresel Etkileri Açısından Değerlendirme”, sayfa 8-21. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) , “Kanal İstanbul: Bilimsel Değerlendirme”, Kültür A.Ş. yayını, 6/2020.  
Prof. Cemal Saydam, http://docplayer.biz.tr/240405-Kanal-istanbul-projesi-bilimsel-bir-karsi-gorus-prof-dr-a-
cemal-saydam-hacettepe-universitesi-ankara.html 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Alanları İnceleme Raporu, Mayıs-2018. 
İBB, https://kanal.istanbul/wp-content/uploads/2020/06/KanalIstanbulCalistayi_Dijital.pdf 
5
 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001131041001434-turhan-kanal-istanbuldan-gececek-gemilerden-

alacagimiz-para-yillik-1-milyar-dolar-civarinda/ 

https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2020/02/bilim-akademisi-kanal-istanbul-raporu-4-subat-2020.pdf
https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2020/02/bilim-akademisi-kanal-istanbul-raporu-4-subat-2020.pdf
http://docplayer.biz.tr/240405-Kanal-istanbul-projesi-bilimsel-bir-karsi-gorus-prof-dr-a-cemal-saydam-hacettepe-universitesi-ankara.html
http://docplayer.biz.tr/240405-Kanal-istanbul-projesi-bilimsel-bir-karsi-gorus-prof-dr-a-cemal-saydam-hacettepe-universitesi-ankara.html
https://kanal.istanbul/wp-content/uploads/2020/06/KanalIstanbulCalistayi_Dijital.pdf
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001131041001434-turhan-kanal-istanbuldan-gececek-gemilerden-alacagimiz-para-yillik-1-milyar-dolar-civarinda/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001131041001434-turhan-kanal-istanbuldan-gececek-gemilerden-alacagimiz-para-yillik-1-milyar-dolar-civarinda/
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de mevcut olduğu söylenen, fakat görülemeyen bu Fizibilite Etüdünde bilimsel olarak 
cevaplandırılmış olmalı. Ancak söz konusu etüdün kamuoyu ile paylaşılmaması çeşitli endişe ve 
şüphelerin ortaya atılmasına neden oluyor. Bu yazıda Proje ile ilgili resmi açıklamalarda ve 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporundaki veriler ışığında mevcut olduğu söylenen Etüdün 
mevzuatın zorunlu kıldığı fizibilite etüdü ile uyumluluğunu irdeleyeceğiz. 

12 bölümden oluşan yazının ikinci bölümünde kamu yatırım programı ve projelerinin 
hazırlanması ve onaylanması ile ilgili mevzuat çerçevesi ve proje tekliflerinde bulunması zorunlu 
şartlar tanımlanacak. Bu mevzuat hükümlerinin aksine Kanal İstanbul Projesinde karşılaşılan 
mali şeffaflık ve saydamlık sorununa üçüncü bölümde değinilecek. İzleyen bölümlerde Kanal 
Projesi hakkında nihai kararın temel dayanağı olan fizibilite etüdünün zorunlu formatının 
bölümleri sırasıyla ele alınacak. Nihayet XII. Bölümde bu uzun yazının sonuçlar özetlenecek. 

II. KAMU YATIRIM PROGRAMI MEVZUATI VE PROJE TEKLİFLERİNDE 
BULUNMASI ZORUNLU ŞARTLAR  

Kamu Yatırım Programının ve projelerinin hazırlanmasını düzenleyen mevzuat çerçevesi 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu6, bu kanunda belirtilen diğer mevzuat ve 
Hükümetin gelişme hedeflerini ve politika önceliklerini belirleyen yürürlükteki Beş Yıllık 
Kalkınma Planı ve diğer üst politika dokümanlarından oluşmaktadır.7 Bu çerçeve doğrultusunda 
kamu yatırım projelerinin belirlenmesi, hazırlanması, kamu yatırım programına teklif edilmesi ve 
onaylanması hususlarında, tüm kamu idarelerini yönlendirmek üzere her yıl Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Genelgesi yayınlanır. Bu Genelge proje tekliflerinin hazırlanmasında “uyulması gereken 
genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak 
kullanılacak tablo örneklerini ve diğer bilgileri ortaya koymaktadır.”8 

2020-2022 Dönemi Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (YPHR) kamu 
idarelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (SBB) değerlendirmesine 
sunacakları yatırım proje tekliflerinin aşağıdaki şartları karşılamasını zorunlu kılmaktadır:9  

 11. Kalkınma Planı ve diğer üst politika dokümanlarında belirtilen sosyo-ekonomik 
gelişme hedefleri ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulanacak politikalar ve yatırım 
öncelikleri ile uyumlu olmalı. 

 Projenin ÇED Raporu hakkında “ÇED olumlu kararı” verilmiş olmalı. 
 Projenin teknik, finansal, ticari ve ekonomik yapılabilirliği YPHR’de belirtilen analiz ve 

hesaplama metotları ile gösterilmeli. 

                                                           
6
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sayı 5018, kabul tarihi 10/12/2003, Resmi Gazete 24/12/2003 

(https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf).  
7
Cumhurbaşkanlığı, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program; 2020-2022 Orta Vadeli Program (OVP); 2020-2022 

Orta Vadeli Mali Plan (OVMP); ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB), Stratejik Plan 2019-2023. 
8
 Cumhurbaşkanlığı SBB, “2020-2022 Dönemi Yatırım Genelgesi ve eki: 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı 

Hazırlama Rehberi” (YPHR), Sayı 2019/21, Resmi Gazete, Sayı 30914 (mükerrer), Ekim 2019. 
9
 Bu yazının tamamlanmasına doğru, istatistik veriler dışında bir öncekinden farkı bulunmayan, 2021-2023 Dönemi 

Yatırım Genelgesi yayınladı, fakat bu yazıda “lafzı ve ruhunda” bir değişiklik yapılmayan 2020-2022 Genelgesi’ni 
kullanmaya devam ettik. 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf
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 Proje Teklifi, yukarda belirtilen analizleri de içeren ve YPHR’de verilen formata göre 
hazırlanan, ayrıntılı bir fizibilite etüdü ile SBB’ye sunulmalı. 

2020-2022 Dönemi YPHR, ekinde verilen formata göre hazırlanan ayrıntılı fizibilite etüdü 
olmayan projelerin yatırım programına teklif dahi edilemeyeceğini birkaç maddede 
tekrarlamaktadır.10 Yukarıdaki ilk üç şartın yerine getirilip getirilmediği de projenin fizibilite 
etüdünün ilgili bölümlerinde görülecektir. Bu nedenle söz konusu üç şartı ayrı ayrı irdelemeden 
Kanal İstanbul Projesinin “olması gereken” Fizibilite Etüdünü ana başlıkları altında tartışmaya 
başlayacağız. Bunu yaparken, resmi açıklamalarda ve ÇED Raporunda bulabildiğimiz, Kanal 
Projesinin fizibilite etüdü ile ilgili bilgilerle de kıyaslamalar yapacağız.  

III. KANAL İSTANBUL PROJESİNDE ŞEFFAFLIK VE MALİ SAYDAMLIK SORUNU 

Kamu kaynaklarının kullanımında mali saydamlığın sağlanması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanununun başlıca amaçları arasındadır. Bu kanuna göre (madde 7) Hükümet 
tarafından bütçenin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulanma 
sonuçları ile raporları kamuoyuna açık ve erişilebilir olmalı. Kamu kaynaklarının kullanımında 
şeffaflığın önemi 11. Kalkınma Planı (para. 780) ve 2020-2022 Orta Vadeli Mali Plan (para. 1.2.2) 
tarafından da vurgulanıyor. Kamu yatırım projesi tekliflerinde kaynak kullanımının etkin, 
ekonomik ve verimli olmasını sağlamak için Cumhurbaşkanlığı tarafından her yıl kamu 
idarelerine gönderilen Yatırım Genelgesi’nin eki YPHR de mali saydamlığı vurguluyor11. 

Kamu yatırım projelerinde saydamlık ve hesap verebilirlik, fizibilite etütlerinin kamuoyuna açık 
ve erişilebilir olması ile sağlanabilir. Ancak, ülkemizde kamu idareleri proje tekliflerinin fizibilite 
etütlerini genelde kamuoyuna açıklamıyor.12 Kamu yatırım projelerimizde şeffaflık ve mali 
saydamlık sorununa somut bir örnek için, ülkemizde Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir 
kamu projesi ile Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle finanse edilen bir projenin kamuoyuna açık 
ve erişilebilir kılınan bilgilerine bakmak yeterli olacaktır. Dünya Bankasının finanse ettiği projede 
Bankanın proje ile ilgilendiği ilk günden itibaren hazırlanan bütün raporlara ve alınan kararlara 
ulaşmak mümkünken diğer projede sadece genel bilgilere ulaşılabilir.13 

Kamu projelerinde fizibilite etüdünün gizlenmesinin sık rastlanan bir nedeni olarak Projenin 
finansmanına ve uygulanmasına katılacak özel firmaların “ticari sır” endişeleri gösteriliyor. 
Ancak, Kanal İstanbul Projesinin yapılabilirlik etüdünün kamuoyuna açıklanmasına “ticari sır” 
sorununun engel teşkil etmesi aşağıdaki üç nedenle kabul edilemez: 

                                                           
10 2020-2022 YPHR, Maddeler 40, 41, 43 ve 51.  

11
 2020-22 Dönemi YPHR’nın 1. maddesi bu rehberin amacının yatırım programının kamu yatırım önceliklerine ve 

5018 sayılı kanunun 16. maddesine uygun olarak hazırlanması için gerekli esas ve bilgileri vermek olduğunu belirtir. 
5018 sayılı kanunun 16. maddesi Bütçe’nin hazırlanmasında esas alınacak politika dokümanlarını belirttikten sonra 
17. maddede Merkezi Bütçe hazırlanmasını düzenler. Bu çerçevede gider tekliflerinin ekonomik ve mali analiz 
yapılmasına imkân verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde hazırlanması gerektiğini vurgular. 
12

 IMF, “Turkey: Fiscal Transparency Evaluation”, Report No. 17/208, July 2017, para. 57. 
13

 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P162727  

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P162727
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 Kamu kaynaklarının kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar kaynakları ekonomik, 
verimli, etkili ve hukuka uygun olarak kullanmakla ve denetimin sağlanması amacıyla bu 
konuda kamuoyunu bilgilendirmekle sorumludur.14 

 Kamuya maliyet, yük ve risk getiren kamu yatırım projelerinin şeffaf ve kamuoyunun 
denetimine açık olmasında kamu yararı vardır. Proje bilgilerinin halktan gizlenmesi 
rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi iddiaların kamu vicdanını zedelemesine neden 
olabilir. Ticari sırrın saklanmasında sır sahibinin yararı olmasına karşın, bunun 
açıklanmasında kamu yararı varsa, tercih kamu yararından yana olmalıdır. Anayasa 
Mahkemesi kararlarında da kamu yararının bireylerin yararından daha üstün olduğu 
vurgulanmaktadır.15 

 Kamu sektörünün özellikle altyapı yatırım projelerine özel sektör girişimcilerinin iştiraki 
fikrine büyük destek veren IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kuruluşları 
projenin teknik, finansal, ticari ve sosyo-ekonomik yapılabilirliğinin, finansman 
yönteminden bağımsız olarak, hesaplanmasını ve dokümanların kamuoyuna açıklanması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu konuda şeffaflık ve mali saydamlık KÖİ yöntemini 
ve/veya dış kaynak teminini daha sağlıklı ve kolaylaşmış kılacaktır.16 

IV. KANAL İSTANBUL PROJESİNİN TANIMI VE KAPSAMI 

Kanal İstanbul Projesi, resmi açıklamalara göre, İstanbul Boğazındaki gemi trafiğini hafifletmeyi 
amaçlıyor.17 Boğazdaki yoğun ve giderek artacağı iddia edilen gemi trafiğinin, özellikle tehlikeli 
yükler taşıyan gemi geçişlerinin, neden olabileceği ciddi kazaların yaratacağı can, mal ve 
tarihi/kültürel eserlerin kaybını önlemeye veya en aza indirmeye ihtiyaç olduğu belirtiliyor. 
Hükümet Karadeniz ve Marmara Denizi arasında açılacak, yaklaşık 45 km uzunlukta devasa bir 
kanal ile bu ihtiyacın karşılanmasına karar vermiş bulunuyor.  

Başbakan Erdoğan 2011 yılında Projenin resmi amacını açıklarken, bunun aynı zamanda çok 
boyutlu bir enerji, ulaştırma, bayındırlık, şehircilik, aile, konut, çevre ve kültür projesi olacağını 
ifade etmiştir. Kanal boyunca 7 köprü ve altından bir metro geçişi, yat ve konteyner limanları, 
rekreasyon alanları, Karadeniz lojistik merkezinin kurulması planlanıyor. Kanal’ın iki yakasında 
imara açılacak 8,300 hektarlık alanda kurulacak iki yeni şehir ile Proje alanında büyük 
gayrimenkul ve rant gelirlerinin yaratılacağı bir kentleşme öngörülmektedir. Projenin 7 yılda 
tamamlanacağı ve maliyetinin TL75 milyar (USD12.7 milyar) olacağı hesaplanıyor. 

                                                           
14

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 7. ve 8. maddeler. 
15

 Nezih Sütçü, “Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarında Şeffaf ve Denetlenebilir Olunması ve Bunun Ticari Sır 

Gerekçesiyle Engellenmesi”, https://www.turkhukuksitesi.com/makale_2111.htm . 

16
 WB, PPP Reference Guide, Version 3, Bölüm: 2.5.2 Disclosure of PPP Project and Program Information; IMF, 

Fiscal Transparency Evaluation: Turkey, Country Report No. 17/208, July 2017, madde 57; OECD, Public 
Governance of PPP, May 2012, madde 11. 
17

 Başbakan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Türkiye Hazır Hedef 2023" proje tanıtım toplantısı, 
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/iste-erdoganin-cilgin-projesi-1382967, 27.04.2011;  
Ulaştırma Bakanı C.Turhan’ın açıklaması, 13.01.2020, bak: dipnot 5. 

https://www.turkhukuksitesi.com/makale_2111.htm
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/iste-erdoganin-cilgin-projesi-1382967
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Kanal İstanbul Projesinin Üst Politika Dokümanlarına Uygunluğu 

Bu alt-bölümde Projenin temel politika, plan ve program dokümanlarındaki ulusal, sektörel ve 
bölgesel kalkınma amaçlarına yönelik ilkeler, hedefler, öncelikler ve kurumun stratejik planı ile 
ilişkisinin ve uyumunun kurulması gerekmektedir. Bu konuda kamu idareleri 2020-2022 Dönemi 
YPHR’nin Genel Esaslar (Bölüm 3.2), Sektörel Esaslar (3.3) ve Kamu Yatırım Politikasının 
Öncelikleri (4) bölümleri tarafından yönlendirilmektedir. Kanal Projesinin siyasi iktidarın genel, 
sektörel, bölgesel ve proje-bazlı yatırım öncelikleri ile uyumluluğunu ayrı bir yazıda ayrıntılı 
olarak irdeledik; orada varılan sonuçlar aşağıda sunuluyor.18  

Projenin Genel Öncelikler ile Uyumluluğu: YPHR, teklif edilecek projelerin ekonomik büyümeye 
ve özel kesimde yenilikçi ve rekabetçi üretimin gelişmesine katkı yapması ve makroekonomik 
politikalarla uyumlu olması gerektiğine vurgu yapıyor. 

 Ekonomik Büyümeye Katkı: Kanal İstanbul Projesinin, ülkemizin üretim ve istihdam 
kapasitesini artırarak sürdürülebilir büyümede önemli bir artış sağlayacağı beklenemez. 
Proje inşaatının yaratacağı katma değeri ve istihdamı, büyüme olarak düşünmek yanlış 
olur. Üst politika dokümanlarında belirlenen sınırlı yatırım kaynaklarımızdan devasa bir 
miktarın Kanal inşaatına tahsis edilmesi tarım ve sanayide üretim kapasitesini büyütecek 
ve çok daha yüksek katma değer yaratacak yatırımları dışlayacaktır.19  

 Makroekonomik Politikalarla Uyumluluk: Kanal İstanbul Projesi’nin kamuoyuna ilk 
duyurulduğu 2009 yılından beri Türkiye GSYH’da büyüme oranlarının düşüklüğü, işsizlik 
oranlarında yükseliş, enflasyon ve döviz kurunda yükseliş, bütçe açığının ve ödemeler 
dengesi cari açığının büyüklüğü gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Genel olarak bu 
sorunların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği söylenebilir. Kanal İstanbul Projesinin 
finansman ihtiyacının büyüklüğü, çoğunlukla dış kaynaklardan ya da KÖİ yöntemiyle 
karşılanacağı ve geri ödeme süresinin uzunluğu göz önüne alınırsa, bunların kısa, orta ve 
uzun vadede ekonominin makroekonomik dengeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin ciddi 
boyutlara varacağı söylenebilir. 

 Özel Sektör Yatırımlarının Desteklenmesi: Kanal Projesinin amacı ve mahiyeti dikkate 
alındığında özel sektörün yenilikçi ve rekabetçi üretim kapasitesini artıracak ve 
maliyetlerini düşürecek etki yapması beklenemez. Aksine, Projenin perde arkası amacı 
olan yeni kentleşmenin yaratacağı gayrimenkul ve hizmet sektörü yatırımları mevcut 
tarımsal ve küçük sınaî tesislerin kaybına yol açacaktır. 

Projenin Sektörel Önceliklerle Uyumluluğu: Üst politika belgelerinde 2020-2022 dönemi kamu 
yatırım teklifleri (KÖİ modeliyle yürütülecekler dahil) için sektörel öncelikler şöyledir:20 (i) İmalat 
sanayi sektörleri; (ii) bu sektörlerde beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, 
insan kaynakları, eğitim, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar; ve (iii) tarım, turizm ve savunma 

                                                           
18

 Mete Durdağ, http://ankaenstitusu.com/kanal-istanbul-projesinin-kamu-yatirim-oncelikleri-acisindan-
irdelenmesi/, 13.10.2020. 
19 İnşaat yatırımlarına aşırı öncelik verilmesi üretim sektörlerinde gelişmeyi yavaşlatıyor diyen Bakan A. Babacan ile 
Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında çıkan ihtilaf için bak: https://artigercek.com/haberler/erdogan-dan-ali-babacan-
a-firca, 26.01.2019. 
20

 2020-2022 Dönemi YPHR, madde 109. 

http://ankaenstitusu.com/kanal-istanbul-projesinin-kamu-yatirim-oncelikleri-acisindan-irdelenmesi/
http://ankaenstitusu.com/kanal-istanbul-projesinin-kamu-yatirim-oncelikleri-acisindan-irdelenmesi/
https://artigercek.com/haberler/erdogan-dan-ali-babacan-a-firca
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sanayii. Kanal Projesi sınırlı yatırım kaynaklarımızın çok büyük bir kısmını bu öncelikli sektörler 
dışında kullanacağı için öncelikli projelerin dışlanmasına (crowding-out) yol açacaktır. Hatta 
sanayinin lojistik altyapısını güçlendirmek için ulaştırma sektöründe demiryolu taşımacılığı 
yatırımlarına ağırlık verilmesi planlanırken Kanal İstanbul Projesinden söz edilmiyor.21 Daha da 
ilginci bu Proje, “denizyolu alt-sektörü”nün öncelikli projeleri arasında da gözükmüyor.22 Bu 
görüş UAB’nin tüm alt-sektörlerindeki mevcut durumu, yeni gelişmeleri, sorunları ve alınan 
tedbirleri, devam eden ve yeni projeleri açıklayan yıllık yayını “Ulaşan ve Erişen Türkiye” (UET) 
tarafından teyit ediliyor: 

i. Kanal İstanbul Projesi çalışmalarının başlamış olduğu resmen 2011 yılında açıklandığı 
halde Proje hakkında UET’de ilk bilgi ancak 2016 yılında verildi. 

ii. Denizcilik Sektöründe 2023 yılı için sayılan 11 hedefin sadece şu biri Türk Boğazlarında 
seyir güvenliğini ilgilendiriyor: Türk Boğazlarında Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) 
sistemlerinin ve yazılımlarının yerli imkânlarla geliştirilmesi. Kanal İstanbul Projesinden 
bahis yok (UET-2013, s. 253). 

iii. 2023 yılında USD500 milyar ihracat hedefini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan liman 
yatırımlarının arasında Kanal İstanbul’un Karadeniz ağzındaki Lojistik Liman Projesi yok 
(UET-2014). 

iv. UAB’nın denizcilik alanındaki ilkeleri doğrultusunda atılan ve planlanan adımları arasında 
Kanal İstanbul Projesi yok (UET-2014, s.314).  

v. Cumhuriyetimizin 100. yılında ulaştırma sektöründe referans gösterilecek ülke olması 
yolunda, çalışmaları devam eden mega projeleri arasında Kanal İstanbul Projesi yok 
(UET-2015, s.18). 

Projenin Bölgesel Önceliklerle Uyumluluğu: 11. Kalkınma Planı ve diğer üst politika 
dokümanlarında bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına öncelik verilmesi 
istenmektedir. Ülkemizde doğu-batı yönünde ve iç-sahil kesimleri arasında önemli derecede 
sosyo-ekonomik gelişmişlik farkları bulunduğuna dikkat çekilmektedir. Bu hususta özellikle 
aşağıda sayılan öncelikler vurgulanmaktadır.23 

i. Görece geri kalmış bölgelerde kentsel ve sınaî altyapıların geliştirilmesine ve gelişme 
potansiyeli olan sektörlerde istihdamın artırılmasına öncelik verilmesi;  

ii. Kırsal bölgelerde üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması, yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi, toplumun yeterli gelir imkânlarına kavuşturularak kırsalda tutulması;  

iii. Kentsel genişlemenin kıyı alanları ve tarımsal alanlar başta olmak üzere doğa ve tarihi ve 
kültürel alanlar üzerinde doğurduğu tahribatın önlenmesi; 

iv. Kentsel bölgelerde riskli yapıların güvenli yaşama uygun şekilde dönüştürülmesi.  

Görüldüğü gibi Kanal İstanbul Projesi, bu önceliklerin tümüne ters düşmektedir. Kanal için çok 
büyük bir yatırımın İstanbul’a tahsis edilmesi, ülkemizde bölgesel gelişmişlikte aşırı dengesizliğin 

                                                           
21

 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Madde 430.7. 
22

 Agk., madde 116. 
23

 Bu paragraf ve aşağıdaki öncelikler için bakınız: 11.Beş Yıllık Kalkınma Planı (2019-2023), Maddeler 667, 668, 670, 
689 ve 705; ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, sayfa 334. 
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daha da artmasına neden olacaktır.24 Kanal ile güvenliği sağlanmak istenen Boğaz civarındaki 
İstanbullunun canı, malı ve tarihi/kültürel değerleri Doğu ve Güney Doğu Anadolu 
halkınınkilerden daha kıymetli değilse, Kanal için harcanacak kaynaklar ile o bölgelerde deprem 
fay hatlarında ve dere yataklarındaki yerleşim yerlerinde riskli yapı sorunu çözümlenebilir. 
Bölgesel gelişmişlikte geri kalmış yerlerde böyle kentsel dönüşüm yatırımları, bölgenin tarım ve 
sınaî üretim ve istihdamının da gelişmesine katkı yapacaktır. 

Ayrıca, Hükümetin üst politika dokümanlarında “bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” da 
yatırım projeleri için temel amaçlardan biri olarak tanımlanıyor.25 İstanbul Boğazında gemi 
kazalarında oluşabilecek can, mal ve kültürel değer kayıpları, deprem ve sel gibi muhtemel 
afetlerde İstanbul’un az gelişmiş bölgelerinde riskli yapılar nedeniyle karşılaşılacak kayıplarla 
mukayese edilemeyecek kadar önemsiz kalacaktır. Hükümetin 2020 yılında bütün ülkede afet 
tehlikesi altındaki alanlar için öngördüğü 8 temel kentsel dönüşüm politika ve tedbirlerinin 
sadece üçü bölge (İstanbul) adı anılarak veriliyor.26 Ancak, tüm ülkede kentsel dönüşüm ihtiyacı 
olan alanların sayısı ve büyüklüğü artmış olup dönüşüm uygulamalarının aynı anda 
yürütülmesine mali, idari ve teknik zorluklar engel olmaktadır.27 Kanal İstanbul Projesine tahsis 
edilecek kaynaklarla bütün İstanbul’un riskli yapı sorununu çözmek mümkün olurdu.28 

Proje-bazında Önceliklendirme: Kamu idareleri, 2020-2022 dönemi yatırım proje tekliflerini 
hazırlarken şu önceliklere uymaları istenmektedir:29 

i. Acil ve zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. 
i. Yatırım stoklarının ortalama tamamlanma süresini kısaltacak tedbirler alınacaktır. 

ii. Yılı içinde tamamlanacak; 
iii. Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış; 
iv. Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı olarak yürütülmesi gereken; 
v. Sermaye stokunun daha etkin kullanılması için gerekli yenileme, onarım, rehabilitasyon 

ve modernizasyon türü;  
vi. Afetlere hazırlık ve afet hasarlarının telafisine yönelik projelere öncelik verilecektir. 

Kanal İstanbul Projesi, kamu yatırım stokunu daha sağlıklı ve rasyonel bir yapıya kavuşturmak 
için vurgulanan yukarıdaki proje-bazlı önceliklerin tümüyle ters düşmektedir. Kanal Projesi, KÖİ 
yöntemiyle hayata geçirileceği için, bu önceliklere uyması gerekmez diyenler olabilir. Ancak, 
Cumhurbaşkanı Kanal Projesinin KÖİ ile gerçekleştirilmesi mümkün olmazsa Devlet Bütçesi’nden 
gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca, KÖİ ile hayata geçirilecek projelerin de kamu yatırım 
programına kabul edilmesi onaylanmış projeler arasından seçilmesi gerekiyor.30 

                                                           
24

 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Tablo II-70 ülkemizde mevcut bölgesel dengesizliği gösteriyor. 
25

 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Madde 668. 
26

 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, sayfa 341-342. 
27

 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, sayfa 340. 
28

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 Soruda Kanal İstanbul, sayfa 15 ve 35, soru 7 ve 17. 
29

 2020-2022 YPHR, Maddeler 11, 16 ve 115. 
30

 2020-2022 Dönemi YPHR, Madde 92. 
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Proje İhtiyacı ve Talebi  

İstanbul Boğazında gemi trafik yoğunluğu son yıllarda devamlı azalarak 2007 yılındaki 56.606 
gemi geçişinden 2019’da 41.112’ye düşmüştür.31 Oysa Kanal İstanbul Projesi Boğaz’dan geçecek 
gemi sayısının 2035 yılında 50.000, 2050’de 70.000 ve 2070’de 86.000 olacağını öngörüyor. 
İstanbul Boğazında bu yoğun gemi trafiğinin neden olacağı öne sürülen yüksek kaza riskini 
önlemek ya da en aza indirmek Kanal Projesinin resmi olarak esas amacını teşkil ediyor. 
Boğaz’da navigasyon güçlüğü, kılavuz kullanmanın yüksek maliyeti ve Boğaz’a giriş için uzun 
bekleme süresinin yol açtığı zaman kaybı ve bunun yüksek maliyetinin Kanal’ın tercih edilmesini 
sağlayacağı ileri sürülüyor. Üstelik Montrö (Montreux) sözleşmesine göre Boğazdan sadece bazı 
harçlar ve servis ücretlerinden başka bir ödeme yapmadan geçebilecek olan gemiler ortalama 
USD100.000 ücret ödeyerek Kanal’dan geçeceklermiş. 

İstanbul Boğazından geçiş yapacak gemi sayılarının abartılı tahmini, (i) Boğaz güvenliğinin 
gelecekte büyük risk altında olacağı ve (ii) Kanal’ın Boğaz trafiğinin büyük kısmını çekerek 
Boğaz’ı rahatlatacağı ve Proje maliyetini makul bir sürede geri ödeyeceği varsayımlarının 
dayanağını teşkil etmektedir. Resmi açıklamalara göre Boğazdan geçecek gemi sayıları 
tahminini, denizcilik konusunda uzman olan Hollandalı bir firma Dünya ve bölgedeki gelişmeleri 
dikkate alarak hazırlamış. Fakat bu tahminler konuya değinen herkes tarafından çok abartılı 
bulunuyor. Bugüne kadar ülkemizde KÖİ yöntemiyle hayata geçirilen tüm projelerin 
sözleşmelerinde garanti edilen kullanıcı sayılarının gerçekleşenlerden çok yüksek olduğu dikkate 
alınırsa, Boğaz’dan geçen gemi sayısı son 12 yıldır devamlı azalırken gelecek yıllar için abartılı 
yüksek tahminler verilmesi, Kanal Projesinde KÖİ yönteminin kullanılması için bir ortam hazırlığı 
olarak değerlendirilebilir. 

Dünya deniz taşımacılığı konusunda tanınmış araştırma şirketleri, meslek örgütleri ve 
milletlerarası örgütler, küresel deniz taşımacılığının 2019-2030 arası kümülatif %21.6; 2030-
2040 arası %6.84; ve 2040-2050 arası %4.49 artacağını öngörmektedir.32 Dünya gemi 
taşımacılığı piyasasının gelişmesinin diğer önemli bir göstergesi kuru yük taşımacılığına olan 
talep ve kuru yük gemisi inşaat ve sipariş verileridir. Kuru yük taşımacılığında günlük navlun 
fiyatlarını gösteren Baltık Kuru Yük Endeksinin 1985 yılından bu yana 1000-2000 dolar arasında 
değişmekte olması, kuru yük taşımacılığına karşı bir talep artışı trendi olmadığını gösteriyor. 
Bunun teyidi Dünyada yıllık inşa edilen gemi sayısına ilişkin Clarkson Research verilerinden 
geliyor: 2012 yılından bu yana inşa ve sipariş edilen kuru yük gemileri sayısı giderek 
düşmektedir.33 

Diğer bir ifadeyle, önümüzdeki yıllarda küresel deniz taşımacılığında artış hızı giderek 
düşecektir. Dolayısıyla İstanbul Boğazı’nın hizmet sunacağı deniz taşımacılığı pazarı genel olarak 
bugüne göre çok gelişmiş olmayacaktır. Gemi tonajlarında son yıllarda gözlenen büyümenin 
giderek yaygınlaşacağı da dikkate alınırsa, İstanbul Boğazından geçiş yapacak gemi sayısının 
artması değil yerinde sayması, hatta düşmesi beklenebilir. Nitekim, 2007-2019 yılları arasında 

                                                           
31

 www.denizcilikistatistikleri-uab.gov.tr/turk-bogazlari-gemi-gecis-istatistikleri 
32

 H. Şişmanyazıcı, https://www.denizhaber.com/kanal-istanbul-projesi-rasyonel-midir-makale,101218.html  
33

 U. Emek, http://uemek.blogspot.com/2019/12/mega-projelerde-talep-tahmini-kanal.html 

http://www.denizcilikistatistikleri-uab.gov.tr/turk-bogazlari-gemi-gecis-istatistikleri
https://www.denizhaber.com/kanal-istanbul-projesi-rasyonel-midir-makale,101218.html
http://uemek.blogspot.com/2019/12/mega-projelerde-talep-tahmini-kanal.html
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Boğazdan geçen yük toplam ağırlık olarak %31.8 arttığı halde geçiş yapan gemi sayısı %27.4 
azalmıştır. Küresel gelişmelere ilave olarak Boğaz’da gemi trafiğinin giderek hafiflemesine yol 
açan ve açmaya devam edecek bölgesel gelişmeler de bulunuyor. Bunlar arasında özellikle 
Rusya’nın petrol sevkiyatını Karadeniz limanları yerine Baltık limanlarına kaydırması, Rusya ve 
Azerbaycan petrol ve gazının naklinde boru hatlarının kullanılması, Karadenize kıyıdaş ülkelerin 
ekonomilerindeki durgunluk sayılabilir. Ayrıca, Zonguldak yakınında 25 milyon ton kapasiteli 
Filyos limanı inşaatının yakında tamamlanacak olması da Boğaz trafiğinin hafiflemesine önemli 
katkı yapacaktır.  

2019 yılında 41.112 olan Boğazdan gemi geçiş sayısının 2035 yılına kadar kümülatif %21.6 ve 
2050 yılına kadar %70 artacağı varsayımına dayanan Kanal İstanbul Projesinin “ihtiyaç-sorun-
çözüm önerisi” şeklinde açıklanması zorunlu olan gerekçesinin temel varsayımının geçerli 
olmadığını görüyoruz. “Sorun” olarak gösterilen Boğazda gemi trafiğinin sebep olacağı büyük 
kaza riski de böylece geçerliliğini önemli ölçüde kaybetmiş oluyor. Geri kalan kaza riski sorunu 
için “çözüm önerisi” de herhalde Kanal İstanbul Projesinden daha az maliyetli olmalı. Bu konu 
aşağıda inceleniyor.  

Proje Alternatifleri 

Kamu Yatırım Programı mevzuatı her yatırım projesinin en az şu 4 alternatife yer vermesini 
istemektedir:34  

i. Projesiz durum; 
ii. Bakım, onarım veya tevsi yatırımı; 

iii. En iyi ikinci alternatif;  
iv. En iyi alternatif (tercih edilen alternatif). 

Kanal İstanbul Projesinin “projesiz alternatifi” bugün İstanbul Boğazında mevcut gemi trafiğinin 
durumu ve bunun yönetimidir. Ancak, bu bir statik durum olmayıp, özellikle 2003 yılından bu 
yana gemi seyir güvenliğini geliştirmek için devamlı olarak en son teknolojik tedbirlerin 
uygulamaya geçirildiği bir alternatiftir. Yani “projesiz durum” ikinci alternatifi de içermektedir. 
Buna karşı en iyi alternatif olarak 300 m ve yukarı büyüklükte gemilerin çift yönlü trafik ile 
geçebilmesi için derinliği ve genişliği uygun olacak bir kanal düşünülmüş; fakat bunun 
gerektireceği büyük hafriyat, uzun zaman kaybı ve çok yüksek maliyet nedenleriyle bu 
alternatiften vazgeçilmiştir.35 Böylece sadece iki alternatifin, 1. ve 2. alternatifleri kapsayan 
Boğaz’ın projesiz mevcut durumu ile Hükümet tarafından uygulanmasına karar verilen Kanal 
İstanbul Projesinin karşılaştırılması gerekiyor. 

Projesiz Durum: Kanal İstanbul Projesinin temel dayanağı olan İstanbul Boğazında gemi trafiği 
yoğunluğunun giderek artacağı varsayımının geçersizliği yukarıda açıklandı. Bu varsayıma 
dayanarak Boğaz’da gemi seyir güvenliğinin büyük faciaya yol açabilecek kaza riskiyle karşı 
karşıya olduğu iddiası da zayıflamış bulunuyor. Ancak Boğaz’da mevcut gemi trafiğinde de olası 
kaza riskinin ciddi can, mal ve tarihi/kültürel değerlerin kaybına yol açacağı iddia edilebilir. 

                                                           
34

 2020-2022 Dönemi YPHR EK-2: Fizibilite Etüdü Formatı, Bölüm 1.7.  
35

 UAB, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu, sayfa 3.10-3.31, Aralık 2019 
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Dolayısıyla ikinci bir suyolu projesinin gerekçesi, İstanbul Boğazında (Boğaz içinde) gemi seyir 
güvenliğinin mevcut durumuna ve olası kaza riskine dayandırılmalıdır.  

Kanal Projesini seyir güvenliği gerekçesine dayandıranlar “Türk Boğazları Bölgesi” olarak 
adlandırılan Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul boğazındaki kaza olaylarını öne 
sürerler. Bugüne kadar Türk Boğazları’nda vuku bulan 12 ölümlü kazanın en büyükleri olan 
1960, 1979 ve 1994’deki tanker çarpışmaları sırasıyla 52, 43 ve 29 can kaybına ve çok büyük 
petrol kirliliğine neden oldu. Bu kazalardan çıkarılan dersler ve aşağıda açıklanan tedbirlerin 
alınmasıyla, 1994 yılından bu yana ölümlü kaza yaşanmadı. 2004-2016 yılları arasında sadece 
İstanbul Boğazında vuku bulan 105 kazaya (yılda 8.08) karışan 147 geminin %41’ini Şehir Hattı, 
deniz otobüsü, yolcu motoru, gezinti teknesi ve balıkçı teknesi türü gemiler; %47’sini kuru yük, 
dökme yük, konteyner ve Ro-Ro türü gemiler; %12’sini tankerler oluşturdu. 105 kazanın 
%61’inin insan hatasından, %31’inin makine/dümen arızasından ve %9’unun da şiddetli hava 
muhalefetinden kaynaklandığı düşünülüyor.36 2004-2019 yılları arasında Boğaziçi’nde vuku 
bulan 117 kazanın 31’ini yerel gemiler yerel trafik sırasında, 86’sını da (yılda 5.4) transit geçen 
(28 yerel, 58 yabancı) gemiler yaptı.37 Boğaz’ı transit geçen gemiler tarafından yapılan kaza 
sayısı 2012-2017 yılları arasında daha da düşerek yılda 3 adede indi (bak sayfa 35). 

Türk Boğazlarında seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılması için 30.12.2003 tarihinde Türk 
Boğazları Gemi Trafiği Hizmetleri (TBGTH) Sistemi hizmete açıldı. Ayrıca tüm deniz araçlarını 
anlık olarak takip edebilen Otomatik Tanımlama Sistemi de 2007 yılında yürürlüğe girdi. 2013 
yılından itibaren VHF Acil Haberleşme Sistemi ile Türk Boğazları bölgesinde denizde kesintisiz 
haberleşme sağlandı. Bu sistem ile TBGTH Sisteminin bağımsız yedeklenmesi, kriz merkezinden 
kontrolü, olağanüstü hallerde haberleşmenin devamlılığı sağlanmaktadır. Nihayet, 2017 yılında 
TBGTH Sisteminin teçhizatının ve yazılımının yükseltilerek yenilenmesi için Havelsan ile 
sözleşme imzalandı. Ayrıca, 2018 yılında İstanbul Liman Başkanlığı idari sınırları içerisinde 
seyreden yerel deniz araçlarını anlık izlemek ve Boğazdaki görüş mesafesinin anlık ölçümlerini 
sağlamak üzere Yerel Trafik Kontrol Merkezi de faaliyete başladı. TBGTH sistemi yaklaşık 50 
ülkede bulunan 500 kadar Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin en büyüklerinden biridir ve 
Boğazlarımızı emniyetli suyolu haline getirerek ülkemizin uluslararası denizcilik alanında 
prestijini artırmıştır.38 

Türk Boğazlarında gemi seyir güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurlardan biri de UAB 
tarafından verilen kılavuzluk ve romorkaj hizmetleridir. Ancak gemi boyutları küçüldükçe bu 
hizmetleri kullanmanın maliyetinden kaçınmak isteyenlerin oranı yükseliyor. 2016 yılında 
Boğazdan geçiş yapan 250 m üzeri gemilerin tamamı kılavuz aldığı halde, 200-250 m arasında bu 
oran %80, 150-200 m arasında %56, 100-150 m arasında %70 idi.39 Bu hizmetin kalite ve 

                                                           
36 Sedat Tenker, https://odatv4.com/o-gemiler-icin-ilgilileri-simdiden-uyariyorum-hakkimi-helal-etmiyorum-

24012022.html, 24.01.2020 
37 S. Tenker, http://www.denizcilikdergisi.com/yazarlar/kapt-sedat-tenker/istanbul-bogazindaki-kazalar-ve-kanal-

istanbul/, 13.11.2020 
38

 Burada verilen TBGTH Sistemi ile ilgili bilgiler ve ifadeler UAB’nın Ulaşan ve Erişen Türkiye’nin son yıllardaki 
sayılarından alınmıştır. 
39

 S. Tenker, https://odatv4.com/o-gemiler-icin-ilgilileri-simdiden-uyariyorum-hakkimi-helal-etmiyorum-
24012022.html, 24.01.2020 

https://odatv4.com/o-gemiler-icin-ilgilileri-simdiden-uyariyorum-hakkimi-helal-etmiyorum-24012022.html
https://odatv4.com/o-gemiler-icin-ilgilileri-simdiden-uyariyorum-hakkimi-helal-etmiyorum-24012022.html
http://www.denizcilikdergisi.com/yazarlar/kapt-sedat-tenker/istanbul-bogazindaki-kazalar-ve-kanal-istanbul/
http://www.denizcilikdergisi.com/yazarlar/kapt-sedat-tenker/istanbul-bogazindaki-kazalar-ve-kanal-istanbul/
https://odatv4.com/o-gemiler-icin-ilgilileri-simdiden-uyariyorum-hakkimi-helal-etmiyorum-24012022.html
https://odatv4.com/o-gemiler-icin-ilgilileri-simdiden-uyariyorum-hakkimi-helal-etmiyorum-24012022.html
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etkinliğinin artırılması için Bakanlık önemli yatırımlar yapmaktadır. UET’nin değişik yıllardaki 
sayılarında belirtilen yatırımlar şunları kapsıyor: yüksek manevra kabiliyeti ve teknik özelliklere 
sahip römorkörler; acil durum müdahale gemileri; çok maksatlı hızlı tahlisiye botları; Boğazlarda 
bağlanma ve ayrılma manevraları yapan gemilere zor hava ve deniz koşullarında da ulaşmanın 
sağlanmasına katkı yapacak kılavuz hizmet botları.  

İstanbul Boğazı’nda gemi seyir güvenliğinin artırılıp kaza riskinin ciddi ölçüde azaltılmasında 
yukarda sayılan tedbirler ve uygulamalar yanında 2004 yılından beri trafiğin tek yönlü olması, 
tankerlerin ve uzunluğu 200 m üzeri olan gemilerin gece geçişlerinin yasaklanması, ve 250 m 
üzerindeki tankerlerin hem kılavuz kaptan hem de römorkör alma zorunluluğu gibi kararların da 
önemli katkısı oldu. Seyir güvenliğini artıracak ve maliyeti Kanal İstanbul Projesinin maliyeti ile 
kıyaslanamayacak kadar küçük olacak şu ilave tedbirler düşünülebilir:40 (i) belirli bir tonajın 
üzerindeki gemilere kılavuz kaptan hizmeti azaltılmış bir bedelle, hatta bedelsiz verilebilir; (ii) 
Boğazın kritik beş noktasına devamlı gezinecek birer çift römorkör tahsis ederek tehlike arz 
eden gemilere hemen müdahale edilebilir; (iii) Tanker kaptanı Sedat TENKER’in römorkör 
sayıları, konumları ve tatbikatları; kılavuz kaptan yönetmeliği; kazaya yakın durumların kayıt 
altına alınıp uygulama dersleri çıkarılması konularındaki önerileri uygulanabilir.  

Suyolunda kaza riskini sıfırlamak ancak gemi geçişini sıfırlamakla mümkün olur. Boğaz’da kaza 
riskini en aza indirmek için açılacak Kanal İstanbul’da da kazaların önlenmesi için Boğaz’daki 
seyir güvenliği sistemi ve teçhizatının aynen kurulması gerekecektir. Kanal’da kuzey-güney su 
akıntısının çok fazla ve hızlı olması gemilerin dümen kumandasını zorlaştıracaktır. Kanal’ın eni, 
büyük gemilerin boyuna göre çok dar olduğu için bir geminin herhangi nedenle arızalanması ve 
durması durumunda geri dönmesi mümkün olmayacak, kanal duvarına çarpmasını önlemek güç 
olacak, konvoydaki bir geminin hasarlı gemiyi geçmesi mümkün olmayacaktır. Kanal’da durmak 
zorunda olan gemi beton tabana demir tutturamayacaktır. Boğaz kıyısındaki yaşam yerlerine 
tehlike arz eden patlayıcı madde yüklü gemilerin Kanal’dan geçiş sırasında patlama riski, Kanal 
boyunda geliştirilecek turizm, eğlence ve iktisadi gelişim merkezi olacağı söylenen iki yeni kent 
için tehlike teşkil edecektir.41 Kanal İstanbul Projesi’nin “İşletme Risk Değerlendirme Raporu” da 
Kanal’da kaza sıklığı riskinin Boğaz’dakinden daha yüksek olacağını belirtiyor.42 Ayrıca bir gemi 
kazası sonunda olası petrol sızıntısının Kanal’da Boğaz’dan daha hızlı yayılacağına işaret ediliyor. 
Her iki suyolunda kazaların çevresel etkileri arasında bir fark olmadığı belirtilmekle beraber 
Kanal’ın yeni İstanbul Havalimanı pistine bir kilometreden az ve Küçükçekmece gölü kıyısındaki 
nükleer araştırma merkezine 500 mesafede bulunduğuna dikkat çekiliyor.  

Böylece Kanal İstanbul Projesinin gerekçesini teşkil eden İstanbul Boğazı’ndaki gemi kaza 
riskinin, sıklığı ve olası sonuçları bakımından en aza indirilmiş olduğu anlaşılıyor. Kalan mevcut 
riskin daha ne kadarının Kanal’ın hayata geçmesiyle azaltılabileceği iki hususa dayanacak: (i) 
Boğaz gemi trafiğinin ne kadarı Kanal geçişini tercih edecektir? Bu hususta Kanal Projesinin 

                                                           
40

 https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2020/02/bilim-akademisi-kanal-istanbul-raporu-4-subat-

2020.pdf ; H. Şişmanyazıcı, a.g.e. ; S. Tenker, https://odatv4.com/bu-gemi-kanal-istanbuldan-gecemeyecek-

31121916.html  
41

 H. Şişmanyazıcı, a.g.e. 
42

 UAB, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu, EK-26, Aralık 2019. 

https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2020/02/bilim-akademisi-kanal-istanbul-raporu-4-subat-2020.pdf
https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2020/02/bilim-akademisi-kanal-istanbul-raporu-4-subat-2020.pdf
https://odatv4.com/bu-gemi-kanal-istanbuldan-gecemeyecek-31121916.html
https://odatv4.com/bu-gemi-kanal-istanbuldan-gecemeyecek-31121916.html
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beklentisinin son derece abartılı olduğunu aşağıda gemilerin Kanal geçişi talebini incelerken 
göreceğiz. (ii) İkinci bir suyolunun ortaya çıkmasıyla İstanbul Boğazı’nda kaza riskinin azalması 
tümüyle Kanal’ın bir “avantajı” olarak görülemez; bu Kanal’daki kaza riski ile netleştirilmelidir.  

Tercih Edilen Alternatif: Kanal İstanbul Projesi’nin Fizibilite Etüdünün buraya kadar olan 
kısmında Kanal’a ihtiyaç doğuran bir sorun olmadığı ve Projenin gerekçesinin çöktüğü görülüyor. 
Ancak Kanal İstanbul Projesi’nin etüd-proje işi ihalesini alan danışmanlık firması hazırladığı ÇED 
Raporunun daha başında, olmayan gerekçelerin “..... İstanbul Boğazı’na alternatif bir geçiş 
güzergâhının planlanmasını zorunlu hale getirmektedir” dediğine göre olumlu bir Fizibilite Etüdü 
oluşturmaya karar vermiş gözüküyor.43 Biz de ilgili mevzuat çerçevesinde “ihtiyaç ve sorun” 
olmadan Kanal Projesi’nin nasıl fizıbıl (yapılabilir) kılındığını sorgulamaya devam edeceğiz. 

Teknoloji ve Tasarım (Kesin Proje?) 

Kanal İstanbul Projesi hakkında nihai karar “kesin proje” esasına göre hazırlanmış Fizibilite 
Etüdüne dayanarak verilebilir (bak dipnot 16). Bir binanın bile kesin projesi onaylanmadan 
inşaatına başlanamadığına göre, artık kazma vurulacağı söylenen, ülke için birçok konuda 
“hayati öneme” sahip, 43 km uzunluktaki Kanal’ın “kesin projesi” muhakkak metre bazında 
hazırlanmış ve onaylanmış olmalıdır.44 Aksini düşünmek bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetinde kamu yatırım projelerinin hazırlanması ve onaylanmasında “keyfilik” sürdüğünü 
kabul etmek olur. Zaten Kanal İstanbul’un kesin projesinin hazırlanması için gerekli çalışmaların 
çoğunun yapıldığı, adı yanıltıcı olsa da, ÇED Raporunda ve eklerinde görülüyor. Buna rağmen, bir 
“kesin proje” kamuoyuna henüz açıklanmadığı için mühendislik ve diğer teknik yönlerden 
değerlendirmede bulunabilecek bilim insanları ve uzmanlar, ancak konuyla ilgili muğlak resmi 
açıklamalara dayanarak görüş belirtebilmektedir. Aşağıda genişçe izah edeceğimiz gibi, resmi 
açıklamalar arasında tutarsızlıklar, çelişkiler ve ilgili mevzuatla uyumsuzluklar böyle bir “kesin 
proje” acaba mevcut mu; mevcutsa da acaba izlenmesi gereken prosedürlere ve 
değerlendirmelere uyularak mı hazırlandı ve onaylandı sorularının zihinlerde oluşmasına yol 
açmaktadır. 

Kanal Projesi’nin hazırlanış hikâyesi: Son 20 yılı aşan bir hikâyesi var Kanal İstanbul’un: 

 Kanal İstanbul proje fikri üzerine çalışmalara Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığının 
sonlarına doğru (yani 1997 gibi) başlanmış.45 

 Ulaştırma Bakanı 13 Ocak 2020’de Kanal ile ilgili çok aydınlatıcı şu açıklamaları yaptı:46 
o Başbakan Erdoğan 2008 yılında Ulaştırma Bakanına Kanal İstanbul güzergâh 

çalışmalarına başlanması talimatını verdi. 
o Çok gizli olarak, Kuzey Marmara Otoyolu’nun etütleri yapılıyormuş gibi, Kanal 

etütleri yapıldı ve bu çalışmalar Bakan aracılığıyla Başbakan’a iletildi. 

                                                           
43

 ÇED Raporu, sayfa xx. 
44

 Metre bazında ifadesi ile “jeomorfolojik özellikleri ve jeolojik kesitleri aynı/benzer olan kesim” kastediliyor. 
45

 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-kanal-istanbul-aciklamasi-onumuzdeki-haftalarda-ihaleyi-
yapiyoruz-281041, 22.12.2019. 
46

 https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakan-turhan-kanal-istanbul-projesini-2026-gibi-tamamlamis-
olacagiz/1700681, 13.01.2020 

https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-kanal-istanbul-aciklamasi-onumuzdeki-haftalarda-ihaleyi-yapiyoruz-281041
https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-kanal-istanbul-aciklamasi-onumuzdeki-haftalarda-ihaleyi-yapiyoruz-281041
https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakan-turhan-kanal-istanbul-projesini-2026-gibi-tamamlamis-olacagiz/1700681
https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakan-turhan-kanal-istanbul-projesini-2026-gibi-tamamlamis-olacagiz/1700681
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o Başbakan, beş alternatif güzergâh çalışmasının sonuçlarına bakarak 2010 yılında 
Küçükçekmece-Durusu hattı için “bunu yapalım” dedi. 

o Başbakan, Kanal güzergâhını belirledikten sonra, İstanbul’un marka değerini akıllı 
ve yeşil yeni bir şehirle taçlandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanına talimat 
verdi. 

o Proje’ye 2019 yılında başlanacaktı, ancak Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar 
nedeniyle yurt dışı firmalar süreci beklemeye aldılar. 

 Başbakan (tarih 27.04.2011): Kanal uzunluğu 45-50 km, yüzey genişliği 150 m, derinliği 
25 m olan çok boyutlu, aynı zamanda enerji, ulaştırma, bayındırlık, şehircilik, aile, konut, 
çevre ve kültür projesidir. Proje üzerinde uzun zamandır dar çerçevede çalışılıyor. 
Araştırmaların, etütlerin, zemin incelemelerinin ve maliyet hesaplarının bir kısmı yapıldı. 
Yer ve maliyeti belirlendi, ama gizli tutulmaya devam edilecek.47  

 Sabah Gazetesi (20.05.2014): Proje tamamlandı, bütün altyapı çalışmaları tamamlandı. 
Uzunluk 44 km, genişlik 200 m olacak. Çok sayıda yeni yerleşim birimi, ticaret alanları, 
turizm merkezleri, rezerv alanları ve iki uçta lüks marinalar bulunacak.48 

 Hürriyet Gazetesi (24.02.2015): Uzunluk 43 km olacak. Köprü sayısı 8 ile 11 arasından 
6’ya düşürüldü. Yeni şehirlerin nüfusu 1,2 milyondan 500.000’e indirildi. Cumhurbaşkanı 
Projenin hızlandırılması ve biran önce tamamlanmasını istedi.49 

 Karayolları Genel Müdürü (10.03.2015): Uzunluk 43 km, genişlik 400 m ve derinlik 25 m 
olacak. Boğaz köprüleri standardında 6 köprü yapılacak, birine bitişik bir tren köprüsü 
bulunacak.50 

 Ulaştırma Bakanı (26.04.2016): Kanal İstanbul Projesi hazırlıkları büyük oranda bitti, 
bundan sonra uygulama çalışmaları tamamlanacak.51 

 Ulaştırma Bakanı (08.07.2016): Genişlik yüzeyde 500 m, tabanda 400 m ve derinlik 30 m 
olacak.52 

 İBB (24.01.2017): Genişlik 400 m, derinlik 25 m, hazırlıklar tamamlandı.53 
 Ulaştırma Bakanı (9.02.2017): Bu yıl içinde ilk kazmayı vurabiliriz.54 
 Ulaştırma Bakanı (11.04.2017): Derinlik 25-30 m olacak, büyük gemiler geçebilsin diye. 

Marmara çıkışına yapay adalarla birlikte kruvaziyer limanı yapılacak. 5 köprü yapılacak, 
ikisinden tren hattı geçecek, birleştirebilirsek tek köprüden tren geçecek.55 

 Ulaştırma Bakanı (13.09.2017): Etüd-Proje işi ihalesini tek aday Yüksel Proje aldı. Kanal 
koridorunun kesiti ve kesin güzergâhı belirlenecek.56 

 Ulaştırma Bakanı (15.01.2018): Güzergâhı açıkladı; bu yıl içinde kazma vurulacak.57 

                                                           
47

 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/iste-erdoganin-cilgin-projesi-1382967 
48

 https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2014/05/20/kanal-istanbul-icin-geri-sayim  
49

 https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/erdogan-hizlandirin-dedi-kanal-istanbul-un-ayrintilari-netlesti-28278580.  
50

 http://www.yapi.com.tr/haberler/cilgin-projenin-yeni-detaylari_129238.html.  
51

 https://www.ntv.com.tr/turkiye/binali-yildirimdan-kanal-istanbul-uyarisi,J-Tr_j62DU-wsBLwQytRqg.  
52 http://www.yapi.com.tr/haberler/kanal-istanbula-panama-modeli_145500.html. 

53
 https://www.arkitera.com/haber/kanal-istanbulun-insaati-2017de-baslayacak/  

54
 https://www.birgun.net/haber/varlik-fonu-nda-ilk-yagmaya-kanal-istanbul-dan-baslanacak-146194  

55
 https://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1457412-kanalin-finansmaninda-varlik-fonu-simdilik-yok  

56
 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cilgin-projeye-cilgin-ihale-823140  

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/iste-erdoganin-cilgin-projesi-1382967
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2014/05/20/kanal-istanbul-icin-geri-sayim
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/erdogan-hizlandirin-dedi-kanal-istanbul-un-ayrintilari-netlesti-28278580
http://www.yapi.com.tr/haberler/cilgin-projenin-yeni-detaylari_129238.html
https://www.ntv.com.tr/turkiye/binali-yildirimdan-kanal-istanbul-uyarisi,J-Tr_j62DU-wsBLwQytRqg
http://www.yapi.com.tr/haberler/kanal-istanbula-panama-modeli_145500.html
https://www.arkitera.com/haber/kanal-istanbulun-insaati-2017de-baslayacak/
https://www.birgun.net/haber/varlik-fonu-nda-ilk-yagmaya-kanal-istanbul-dan-baslanacak-146194
https://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1457412-kanalin-finansmaninda-varlik-fonu-simdilik-yok
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cilgin-projeye-cilgin-ihale-823140
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 Cumhurbaşkanı (21.12.2019): Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal 
İstanbul’a başlıyoruz.58 

 İçişleri Bakanı (29.12.2019): Birileri çatlasa da patlasa da 2011’de milletimiz karar verdi, 
Kanal İstanbul’u yapacağız.59 

 Ulaştırma Bakanı (11.01.2020): Kazmayı 2020’de vurursak, önce köprü ve yollardan 
başlayacağız.60 

Kanal İstanbul Projesinin hazırlanması sürecinde dikkat çeken hususlar: Bu süreçte resmi 
makamların yukarda örnekleri verilen açıklamalarından bir kamu yatırım projesi olan Kanal 
Projesi’nin hazırlanmasında ilgili mevzuat hükümlerine, özellikle bunları kapsayan 
Cumhurbaşkanlığı 2020-2022 Yılı Yatırım Genelgesi’ne rağmen, uyulmadığı görüşü kuvvet 
kazanıyor. Projenin hazırlanma sürecinin özellikle şu hususları göze çarpıyor: 

 Hazırlık çalışmalarının gizliliği: Projenin hazırlık çalışmalarına, Başbakan Erdoğan 
tarafından kamuoyuna ilk duyurulduğu 27 Nisan 2011 tarihinden yıllarca önce 
başlanıyor, fakat gizli tutuluyor. Kanal Projesi fikrinin proje teklifine dönüştürülmesi çok 
büyük ve masraflı teknik, mühendislik, çevresel, sosyo-ekonomik ve hukuki çalışmaların 
yapılmasını gerektirir. Bu nedenle Proje fikrini değerlendiren ilgili bakanlığın yetkili 
dairesi, ilerde Proje teklifinin Hükümetin yatırım programına kabul edileceği hususunda 
olumlu değerlendirmede bulunmuş olması gerekir. Ancak böyle bir proje fikrinin etraflı 
değerlendirmesi gizli yapılamaz. Zaten gizliliğe gerek de olmamalı çünkü Kanal 
güzergâhında spekülatif ve rant amaçlı girişimlerin önlenmesini sağlayacak idari ve yasal 
tedbirler alınabilirdi. 

 Kanal’ın boyutları ve Proje’nin kapsamı üzerine değişen ve çelişen bilgiler: Kanal’ın 
uzunluğu, özellikle çok önemli olan genişliği ve derinliği, köprülerin sayısı ve özelliği, 
entegre tesisler gibi Kanal’ın “kesin projesi”nin hazırlanması için kritik önemi olan 
hususlarda Hükümet’in en üst yetkilileri tarafından on yıl süresince devamlı değişen ve 
birbiri ile çelişen bilgiler veriliyordu. 15 yıl kadar önce üzerinde gizli çalışmaların başladığı 
proje fikrine konu olan Kanal İstanbul Projesi, boyutları ve kapsamı bakımından devamlı 
değişikliğe uğrayarak bugün artık uygulanmaya başlanacağı söylenen çok farklı bir 
projeye dönüşmüş bulunuyor.  

 Kazmayı vurmak için büyük iştiyak ve acelecilik: 2017 yılında başlayarak her yıl “bu yıl 
kazmayı vuruyoruz” açıklaması yapılmakta. Kamu yatırım programı ve projelerini 
hazırlama mevzuatı çerçevesinde Kanal Projesinin Kamu Yatırım Programına kabul 
edilmesi ve uygulanmasına başlanabilmesi için yerine getirilmesi zorunlu olan şartların 
henüz hazır olmadığı açıkça belliyken kazmayı vuracağız demek ya kamuoyunu yanıltmak 
ya da mevzuatı hiçe saymak demektir. Her ikisi de kamuoyunda Kanal Projesi ile ilgili 
hususlarda güvensizlik duyulmasına neden olmaktadır. 

                                                                                                                                                                                           
57

 https://www.ntv.com.tr/ekonomi/son-dakika-haberi-kanal-istanbul-projesinin-guzergahi-belli-
oldu,Ud8nqQLzUka-Uq8B78pihQ  
58

 https://www.dunya.com/gundem/erdogandan-kanal-istanbul-aciklamasi-ihale-onumuzdeki-haftalarda-haberi-
459108  
59

 https://www.a3haber.com/2019/12/29/soylu-birileri-catlasa-da-patlasa-da-kanal-istanbulu-yapacagiz/  
60

 https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakan-turhan-kanal-istanbul-projesini-2026-gibi-tamamlamis-
olacagiz/1700681  
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https://www.a3haber.com/2019/12/29/soylu-birileri-catlasa-da-patlasa-da-kanal-istanbulu-yapacagiz/
https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakan-turhan-kanal-istanbul-projesini-2026-gibi-tamamlamis-olacagiz/1700681
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 Proje hazırlama sürecindeki tüm değişikliklere rağmen iki temel husus değişmiyor: 
Kanal İstanbul Projesi’nin 15 yıl civarındaki hazırlanma sürecinde genişliği 150-500 m 
arasında ve derinliği de 30 m – 20,75 m arasında birkaç defa değişti. Kanal üzerinden 
geçişler için köprüler 11 ile 5 adet arasında değişti. Entegre tesisler, özellikle yapay 
adalar ve yat limanları hakkında kararlar değişti. En önemlisi bu kadar uzun bir sürede 
doğal olarak ülkemizin ve Karadeniz bölgesindeki diğer ülkelerin ekonomilerinde ve 
deniz ulaşımı sektörlerinde ve ileriye yönelik beklentilerinde çok önemli değişiklikler 
yaşandı. Bütün bunlara rağmen Kanal Projesi ile ilgili şu iki temel husus hiç değişmedi: 

o Projenin yapılabilirliği: Kamu yatırım programı mevzuatına göre bir projenin 
yatırım programına kabul edilebilmesi için “yapılabilirlik” (fizibilite) şartları 
belirlenmiştir. Buna dayanılarak hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Genelgesinde proje fikri Başbakan veya Cumhurbaşkanından gelirse bu şartların 
uygulanmayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Oysa taslak Kanal Projesi 
yaklaşık 15 yıllık hazırlanma sürecinde değişik zamanlarda, yukarda işaret edilen 
çok farklı değişen özellikleri ile, en az dört defa değişik kurullarca “yapılabilir” 
(fizıbıl) bulunmuştur. Kanal, yüzey genişliği 150 m olsa da fizıbıl, 400 m de; 
derinliği 30 m de olsa fizıbıl, 20 m de; yapay adalar ve yat limanları olsa da fizıbıl, 
olmasa da; Bütçe’den finanse edilse de fizıbıl, KÖİ ile gerçekleştirilse de. Bu 
inanılmayacak tuhaf kararları görelim: 

(i) Başbakan Erdoğan muhtemelen 2000’li yılların başlarında Kanal 
Projesi fikrini gizli olarak ilk açtığında, ilgili Bakanlığın yetkili dairesi 
bu fikrin proje teklifine dönüştürülmesi için gerekli çalışmaların 
başlanmasına dair olumlu kararını ancak bir “ön-yapılabilirlik” 
etüdüne dayanarak vermiş olmalıdır. 

(ii) Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 2013 yılında Kanal İstanbul 
Projesine onay verdi.61 Bunun için ilgili Bakanlık Proje’nin “ön-
yapılabilirlik” raporunu hazırlamış ve olumlu değerlendirmede 
bulunmuş olmalıdır. 

(iii) Kanal Projesinin ÇED Raporuna göre Proje’nin yap-işlet-devret 
yöntemiyle gerçekleştirilmesi 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı 
tarafından kararlaştırılmış.62 Oysa söz konusu karar sadece 
UAB’nın görev ve yetkilerine Kanal İstanbul ve benzeri su yolu 
projelerinin yapımını sağlamayı da ekliyor.63 Tabii, bu çerçevede, 
UAB Kanal Projesi’nin KÖİ yöntemiyle gerçekleştirilmesi için Kamu 
Yatırım Programı mevzuatına göre hazırlanmış teklifini 
Cumhurbaşkanlığının onayına sunabilir.64 Bu teklifin dayanağı SBB 
yönetici ve teknik kadrolarınca olumlu bulunacak bir ön-
yapılabilirlik etüdü olacaktır. 

                                                           
61

 https://www.trthaber.com/haber/gundem/cilgin-projede-beklenen-karar-cikti-82122.html, 12.04.2013. 
62

 UAB, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu, sayfa 3-268 
63

 T.C. Cumhurbaşkanlığı, 14 sayılı Kararname, Resmi Gazete, sayı 30488, 24 Temmuz 2018. 
64

 Cumhurbaşkanlığı, 2020-2022 Dönemi Yatırım Genelgesi eki YPHR, madde 92-94. 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/cilgin-projede-beklenen-karar-cikti-82122.html
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(iv) 2017 yılından beri Kanal için kazma vurulacağı ve ihaleye 
çıkılacağına dair her yıl tekrarlanan en üst yetkililerin resmi 
açıklamaları 2020 yılı için de yapıldı. Fakat Kanal İstanbul Projesi 
2020 yılı Yatırım Programında da bulunmuyor. 2021 yılı Yatırım 
Programına kabul edilmesi için Proje teklifinin en geç Haziran 
2020’de SBB’ye sunulmuş olması gerekir.65 Bu teklifte Projenin 
yapılabilir olduğunu gösteren bir Fizibilite Etüdü bulunmalı. 

o Projenin maliyeti: Ne Proje boyutlarında ve kapsamında, ne de ülkenin 
makroekonomik verilerinde ve beklentilerindeki değişiklikler Proje maliyetini 
USD10 milyar veya TL75 milyar üzerine çıkarabiliyor. Aralık 2019’da 
kamuoyuna açıklanan ÇED Raporu ekinde sadece Kanal kazısının o tarihte 
TL76 milyar tutacağının belirtilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Ocak 2020’de 
toplam maliyet TL75 milyardır diyebiliyor. Arada bir Bakan biraz büyük bir 
tutar söylese, Cumhurbaşkanı hemen hatalı bilgiyi düzeltiyor.66 

Kanal İstanbul’un mühendislik özellikleri ve boyutları: Kanal İstanbul’un “kesin projesi” 
kapsamında Kanal inşaatının ve tüm entegre projelerin (köprüler, bağlantı yolları, yeni 
kentleşmenin altyapıları, deplasmanlar, entegre tesisler, vb.) mühendislik ve ilgili teknik 
özelliklerine karşı, ÇED Raporundaki bilgiler ışığında, ilgili STK’lar, uzman kuruluşlar ve 
akademisyenler tarafından ciddi eleştiriler yapılmaktadır. Örneğin, TMMOB Maden 
Mühendisleri Odası’nın Aralık 2020 tarihli “Kanal İstanbul Kazı Patlatma Nakliye Teknik 

Değerlendirme Raporu” şu ifade ile sonuçlanmaktadır: Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED 
Raporu’nda bulunan ve maden mühendisliği disiplinini ilgilendiren “kazı, patlatma ve nakliye” 
konu başlıklarında yapılan değerlendirmeler “yöntemler, hesaplamalar, planlar ve sonuçları” 
itibari ile bilimsel ve teknik doğrular ile çelişmektedir ve yanlışlar içermektedir.67 Ankara İnşaat 
Mühendisler Odası tarafından ÇED Raporundaki bilgilere dayanarak çok ciddi sorunlara işaret 
edilmektedir. Örneğin, ÇED Raporunda İş Programında 2 yılda bitirileceği gösterilen fakat 
Raporun ileriki sayfalarında 3 yıl süreceği belirtilen deplasmanların çok daha uzun süre 
isteyeceği; Kanal kazısı su düzeyinin altına indikçe kazı alanını yeraltı sularının basacağı ve 25 m 
derinlikte drenaj yapılamayacağı; makineler yerleşim yerlerinden, yollardan geçemez, onlara 
uygun kesit yapılırsa kazının katlanacağı; deplasmanlar için kamulaştırmaların dikkate 
alınmadığı; kentleşme bölgesi için gerekli altyapı yatırımlarından söz edilmediği; vb.68 Bunlar 
sadece birkaç örnek. Bu iki rapor dikkatli okunursa ve Kanal’ın çevresel bakımdan çok ciddi 
olumsuz etkileri de dikkate alındığında Kanal İstanbul Projesinin etüt-proje işi ihalesini alan 

                                                           
65

 2020-2022 Dönemi YPHR, madde 49. 
66

 https://bianet.org/bianet/siyaset/218815-erdogan-kanal-istanbul-un-maliyeti-75-milyar-lira?bia_source=rss, 
12.01.2020  
67 http://www.maden.org.tr//resimler/ekler//b1e85406f5_178188819_ek.pdf  

68
 http://www.itubirlik.org.tr/dosyalar/files/kanal_istanbul.pdf 

http://usak.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=34838&tipi=1&sube=3  
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danışmanlık firması tarafından hazırlanmış Fizibilite Etüdü (tabii böyle bir Etüt varsa) UAB ve 
SBB tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Genelgesi doğrultusunda değerlendirilmeli.69

 

Kanal inşaatının kesin projesi ile ilgili yukarda işaret edilen hususlar şüphesiz çok önemli. Fakat 
bu hususların tartışılması ancak Kanal’ın seyir güvenliği açısından Boğaz’a kıyasla tercih edilecek 
bir alternatif olacağı kabul edildikten sonra anlamlı olur. Kanal ilk planlandığında derinliğinin 25-
30 m arasında, yüzey genişliğinin de 350-400 m arasında olacağı belirtiliyordu. Tehlikeli yük 
taşıyan büyük gemilerin ve tankerlerin güvenli seyirleri için bu ölçüler gerekli görülmüştü. Fakat 
bu ölçülerin yaratacağı büyük hafriyat, maliyet ve zaman kaybı karşısında, İdare tarafından 
tasarım gemisi olarak verilen bir tankerin ölçüleri kullanılarak tek yön geçiş trafiği için maliyeti 
en aza indirecek şekilde Kanal boyutları belirlendi. Buna göre Kanal’ın uzunluğu 43 km, genişliği 
tabanda minimum 275 m ve yüzeyde 360-600 m, derinliği 20.75 m olacak; tamamen beton ile 
sıvanacak; ve yaklaşık her 4,5 km’de bir acil bağlanma limanı bulunacak. 

Kanal’ın genişlik ve derinlik ölçüleri, beton kaplaması ve su akıntı hızı gibi özellikleri ve Boğaz’ın 
gemi trafiği projeksiyonu dikkate alındığında, Projenin resmi olarak açıklanan gerekçesinin 
geçersiz olduğu yukarda açıklandı. Günümüzde eni 32-48 m, boyu 150-300 m, su altında 
derinliği (draftı) 20 m civarında olan tanker ve büyük gemilerden biri Kanal’da bir kaza yaparsa 
veya makine ya da dümen arızasına uğrarsa, Kanal’ın boyutları nedeniyle, sonuçları aynı 
durumun Boğaz’da olmasından çok daha zararlı olacaktır. Bir geminin yanması veya patlaması 
Kanal’da Boğaz’dakinden çok daha büyük, felaket derecesinde can ve mal kaybına sebep 
olacaktır. Bütün bu hususlarda ülkemizin deniz taşımacılığında saygın STK’ların ve büyük gemiler 
ve tankerlerle uzun yol kaptanlığında geniş tecrübe ve uzmanlığı olanların çok açık ve ayrıntılı 
uyarı ve eleştirilerine rağmen hala Kanal İstanbul’un tehlikeli yük taşımacılığında Boğaz’a güvenli 
bir alternatif olacağını öne sürmek tamamen samimiyetten uzak olacaktır.70 

V. YER SEÇİMİ VE ARAZİ MALİYETİ 

Fizibilite Etüdünün bu bölümünde Kanalın geçeceği bölgenin ve bölge içerisinde inşaat 
güzergâhının seçimini etkileyen faktörlere bağlı olarak alternatiflerin karşılaştırılması, karar 
aşaması ve arazi maliyetine yer verilmesi gerekiyor. Bunun için Kanal’ın geçeceği bölgenin 
fiziksel ve coğrafi özellikleri, ekonomik ve fiziksel altyapısı, sosyal altyapı ve sosyal etkileri, ve 
çevresel faktörlerinin belirtilmesi ve bunlara dayanarak güzergâh seçiminin gerekçelerinin 
açıklanması isteniyor. Kanal Projesinin ÇED Raporunda söz konusu faktörler geniş şekilde 
kapsanıyor ve bunların dayandığı ayrıntılı raporlar da ek olarak veriliyor. Güzergâh için beş 
alternatifin bu faktörlere dayanarak incelendiği ve olumsuz çevresel ve sosyal etkilerin ve 
                                                           
69

 Dünya Bankasından Kanal İstanbul Projesi’nin finansmanına katılması istense, Banka karar verebilmek için bir 
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maliyetin en az olacağı tespit edilen Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos Gölü 
doğusu olarak belirlenen alternatifin seçildiği belirtiliyor.71 Seçilen alternatifi sorgulamamakla 
beraber, iki önemli soruna dikkat çekeceğiz. 

Kanal Güzergâhı Boyunca Yaratılan Rant  

Güzergâh çalışmalarına 2008 yılında başlandığını ve Başbakan Erdoğan’ın 2010 yılında beş 
alternatif arasından seçimini yaptığını yukarıda açıklamıştık. UAB Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 2011-2015 yılları arasında üniversitelere yaptırdığı ve 2016-2018 arasında da 
UAB Altyapı Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ve daha sonra etüt-proje ihalesini alan 
danışmanlık firmasının değerlendirmeleri, hepsi Başbakan’ın seçtiği güzergâhı doğrulamıştır.72 
Bu arada üzerinde birçok kimsenin çalıştığı ve Başbakan’ın seçtiği alternatif olduğu çalışanlarca 
da bilinen güzergâh doğal olarak gizli tutulamadı, medyada haber dahi oldu.73 Kanal güzergâhı 
resmen 15 Ocak 2018 tarihinde açıklandığı halde, Proje 2015 yılında Arapça tanıtılıp arazi 
satışına başlandı.74 2011-2019 yılları arasında Proje güzergâhı civarında 30 milyon m2 arazinin el 
değiştirdiği ve en büyük payın üç Arap şirketinde olduğu açıklandı.75 Yerli bir holding de Mart 
2018’de açıkladığına göre altı yıldan beri Kanal güzergâhında 600.000 m2 arazi toplamış.76 

Başbakan Kanal İstanbul Projesini 2011 yılında ilk defa kamuoyuna açıklarken arazi 
spekülasyonunu önlemek amacıyla güzergâh bilgileri gizli tutuluyor dediyse de bunda başarılı 
olunamadığı görülmektedir. Bu durum Proje konusunda üç önemli olumsuzluğa yol açıyor: 

 Kamuoyunda yaygın kanaate göre, açıklanan resmi amacının aksine Kanal İstanbul’a bir 
ulaşım projesi olarak ihtiyaç olmadığı, asıl amacın güzergâh boyunca yaratılacak 
şehirleşme ile büyük rant kazançları elde etmek olduğudur. Yukarda verilen örnekler bu 
kanaati kuvvetlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda eşin, dostun ve gayrimenkul iş 
çevrelerinin haksız kazanç edinmelerine olanak sağlandığı görüşü yayılıyor. 

 Güzergâh bölgesindeki arazilerin %71’i özel mülkiyette; ancak oluşan ve potansiyel rant 
kazancı arazi sahiplerinden ziyade aracılara, gayrimenkul şirketlerine ve güzergâh 
bilgilerine önceden ulaşabilen seçilmiş alıcılara yaramaktadır. 

 Böylece Kanal İstanbul Projesinin gerçekleştirilmesi, oluşacak şehirleşme projesinden 
şimdiye kadar büyük rant kazancı elde eden ve daha büyüklerini bekleyenlere karşı 
sorumluluk duygusu (ahde vefa) taşıyanlarca, bir mecburiyet haline gelmiştir.77 
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 UAB, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu, Aralık 2019, Bölüm 1, sayfa 3-5. 
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 UAB, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu, Aralık 2019, Bölüm 1, sayfa 5. 
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Güzergâh Seçimi ve Arazi Maliyeti  

Fizibilite Etüdünün bu alt-bölümünde Kanal’ın seçilen güzergâh bölgesinde “hem kamulaştırma 
bedeline hem de arazinin alternatif maliyetine (üzerinde proje yapılmak suretiyle vazgeçilen 
tarımsal üretim geliri gibi) yer verilecektir.”78 Kamulaştırma bedeline yukarda yatırım tutarını 
açıkladığımız bölümde değindik. Kanal bölgesindeki arazinin alternatif maliyeti, ÇED Raporunda 
bölgenin ekonomik ve sosyal yapısı konusunda verilen etraflı bilgiler ışığında, Projenin ekonomik 
analiz bölümünde kullanılmak üzere tahmin edilebilir. Burada seçilen güzergâhta arazi maliyeti 
ve kamulaştırma hususlarında ortaya çıkan bazı önemli sorunlara işaret edeceğiz. 

 Projenin gerçekleşmesiyle tamamen kaybedilecek olan 4.071 ha tarım ve 504 ha mera 
(440 adet) alanı kullanılacak toplam alanın yaklaşık %60’ını teşkil ediyor. Kanal’ın 21 
km’lik kısmı ormanlık alan içinden geçiyor. ÇED Raporuna göre 458 ha orman alanı ve 
200.000’den fazla ağaç doğrudan kanal inşaatı nedeniyle kaybedilecek. Kentleşme ile 
kaybedilen toplam orman alanı 3.000 ha’ı bulacak.79 

 Kanal Projesinin ÇED Raporu Kanalın etki alanındaki 4 ilçenin ekonomik ve sosyal 
yapısını ayrıntılı şekilde inceliyor. Burada mevcut küçük sanayi üretimini ve dağıtımını 
gerçekleştiren firmaların yerlerini, Kanal güzergâhında yeni kentleşme sonucu oluşacak 
ticaret ve hizmet alanları, yönetim ve finans merkezleri, eğitim tesisleri, iki fuar ve 
festival alanı ve çeşitli donatım alanlarının alacağını ve böylece bölgenin ekonomik 
bakımdan daha gelişeceği belirtiliyor.80 Aslında ÇED Raporunda verilen bu bilgiler, Kanal 
Projesinin etki alanındaki arazinin, kaybedilecek sanayi üretimi ve sosyal yaşam 
olanakları bakımından, ekonomik analiz bölümünde değerlendirilecek, ciddi bir fırsat 
maliyeti olduğunu gösteriyor.  

 Kanal Projesinin hazırlanmasında güzergâh boyunca planlanan kentleşmenin yaratacağı 
çok büyük arazi rantının hem projenin finansmanına hem de kentleşmeyi 
gerçekleştirecek yerli ve yabancı yatırımcıların cezbedilmesine önemli katkı yapacağı 
düşünülmüş. Bunu gerçekleştirmek için Kanal aksındaki arazilerin %80’ini teşkil eden 
kamu arazileri TOKİ’ye devredilirken, özel mülkiyetteki arsa ve tarlalar da TOKİ adına 
kamulaştırılmaktadır. TOKİ arsa üretip satarak Projenin finansmanına kaynak sağlarken, 
aynı zamanda Kanal çevresindeki kentleşme planının uygulanmasında da önemli rol 
oynayacaktır. 

 Arazi rantını azamileştirmek üzere, özel mülkiyetteki arazilerin kamulaştırma maliyetini 
en aza indirmek için gerekli yasal ve idari düzenlemeler ve uygulamalar 2013 yılından 
beri gerçekleştiriliyor. TOKİ 2013 yılında Kanal güzergâhındaki köylere gönderdiği yazı ile 
arazilerinin kamulaştırılmasına 6 Mayıs 2013 tarihinde Başbakanlık tarafından karar 
verildiğini bildirdi ve arazi sahiplerini pazarlık için TOKİ’ye çağırdı. Fakat Kanal 
güzergâhının, daha resmen açıklanmadan, medya tarafından duyurulmasıyla 300-400 
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TL/m2’ye yükselen arsa fiyatlarına karşılık TOKİ’nin 22-25 TL/m2 teklif etmesi üzerine 
arazi sahipleri mahkemeye gitmeyi kararlaştırdılar.81 

 TOKİ ile uzlaşma görüşmelerinden istedikleri sonucu alamadıkları takdirde binlerce arazi 
sahibi “kamulaştırmasız el atma” davasına gitmeyi düşünebilirler. Bu davalarda arazi 
bedeli olarak kamulaştırma için tescil edildiği tarihteki bedel yerine dava tarihindeki 
değeri alınacağı için sonuçlar arazi sahipleri lehine olacak ve Projenin finansman 
ihtiyacını önemli bir tutarda artıracaktır.82 
 

VI. TALEP TAHMİNİ VE KAPASİTE SEÇİMİ 

Başbakan Erdoğan 2011 yılında Kanal İstanbul Projesini kamuoyuna ilk açıkladığında İstanbul 
Boğazından günde ortalama 140 gemi geçerken Kanal’ın gemi trafiğini artıracağını ve günde 
ortalama 160 geminin Kanal’dan geçeceğini belirtmişti. Ulaştırma Bakanı Turhan da Ocak 
2020’de yaptığı basın açıklamasında Boğaz’da, gemi takip aralarının kısaltılmasıyla, günde 
yaklaşık 120 gemi geçişi sağlanabildiği, buna mukabil Kanal’ın geçiş kapasitesinin 185 gemi/gün 
olacağını belirtti.83 Bu ifadeler İstanbul Boğazından geçiş yapan gemilerin tamamının Kanal’dan 
geçmeyi talep edecekleri; hatta ek olarak Kanal’ın Marmara Denizi ve Karadeniz arasında gemi 
trafiğinin daha da artmasını sağlayacağı varsayımlarının yapıldığını gösteriyor. Bu ifadelere 
paralel olarak Projenin ÇED Raporu da Kanal’ın işletme senaryoları çalışmasını İstanbul 
Boğazından 2070 yılına kadar gemi trafiği için yapılan abartılı tahminlerde belirtilen geçiş 
sayılarının %75, %85, ve %95’inin Kanal’dan geçeceği varsayımlarına dayandırıyor. Sonuçta bu 
abartılı gemi trafiğinin 2050 yılında %88’inin ve 2070’de %80’inin Kanal’dan geçeceği 
varsayımına ve İdare tarafından verilen tanker türü bir “tasarım gemisi” boyutlarına göre tek 
yön trafiğin uygulanacağı Kanal’ın genişlik ve derinlik ölçüleri belirlendi.84 

İstanbul Boğazı gemi trafiği tahminlerinin abartılı olduğu ve kararlaştırılan Kanal ölçülerinin 
tanker ve diğer tehlikeli yük taşıyan büyük gemilerin geçişleri için uygun olmadığını yukarda 
Proje ile ilgili “ihtiyaç-sorun-çözüm” üçlemesini incelerken açıkladık. Bu iki son derece ciddi 
sorunu görmezden gelen Kanal İstanbul Projesini hazırlayanlar Proje’yi “yapılabilir” (fizıbıl) 
kılmak için onu üçüncü bir gayrı ciddi varsayımla daha taçlandırıyorlar: İstanbul Boğazını (29,9 
km), doğal bir suyolu olması nedeniyle, ücret ödemeden geçebilecek gemilerin %85’i ortalama 
USD100,000 geçiş ücreti ödeyerek Kanal’dan (yaklaşık 45 km) geçmeyi tercih edeceklermiş. Bu 
varsayıma dayanak olarak üç neden ileri sürülmektedir:85 
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Boğaza giriş için uzun bekleme süresi: Kanal geçişinin tercih edileceği görüşünün dayanağı 
olarak yoğun gemi trafiği nedeniyle Boğaz’a girecek gemilerin 1-2 hafta sıra beklemek zorunda 
oldukları öne sürülmektedir. Bu doğru olsaydı Boğaz’ın iki ucunda her gün 1000-1500 gemi 
bekliyor olurdu. Fırtına ve sis gibi olumsuz doğa koşulları da dahil olmak üzere, tankerler için 
ortalama bekleme süresi 1-2 gündür. Proje’yi fizıbıl kılmaya yarayacak her hususta olduğu gibi 
bu konuda da abartı yapılıyor. UAB’nın “Deniz Ticareti İstatistikleri”ne göre 2004-2017 arasında 
Boğaz geçişi için bekleme süresi gemi başına yaklaşık 14 saattir ve 2010-2016 arasında devamlı 
azalmıştır. Bekleme süresinin bir kısmı geçiş yapan gemilerde gemi adamı değişimi; yakıt, 
kumanda, yedek parça ikmali; ufak bakım ve onarım işlerin yapılması; kılavuz ve römork için 
kullanılmıştır. UAB gemilerin uğraksız geçişi bozulmadan (yani ordino almadan) bu işlemleri 
yapabilmesi için belirlenen 48 saat süre yeterli gelmediği için Temmuz 2017’de süreyi 7 güne 
çıkarmıştır. UAB bir yandan Boğaz’dan geçecek gemilerin uzun süre bekleme maliyetine çözüm 
olarak Kanal İstanbul gereklidir derken, diğer yandan bu karar ile gemilerin daha uzun 
beklemelerine “imkân sağlanarak” ülke ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiğini 
belirtiyor.86 

İstanbul Boğazı’na giriş için ortalama 14 saat bekleme süresinin sorun teşkil edecek kadar uzun 
olduğunu ifade eden Kanal Projesi’nin ÇED Raporu, Kanal geçişleri ile bekleme süresinin ortadan 
kalkacağı algısı yaratıyor.87 Oysa dünya üzerindeki her kanala girmek için bekleme ve zaman 
kaybı olur.88 Süveyş Kanalı’nda ortalama gemi geçiş sayısı 49/gün iken bekleme süresi 8-11 
saatti. 2015 yılında eskisine paralel ikinci bir kanalın açılması ve gidiş-gelişin ayrı kanallarda 
yapılması ile geçiş sayısının 97/gün’e çıkması ve bekleme süresinin 3 saate inmesi sağlandı. 
Günde yaklaşık 40 geminin geçiş yaptığı Panama Kanalı’na giriş için bekleme süresi 13-14 saattir 
ve 2-4 güne çıktığı olmuştur.89 Günde yaklaşık 160-180 geminin tek yön geçiş yapacağı, 
Boğaz’dan %50 daha uzun olan Kanal İstanbul’a giriş için ortalama 15 saatten daha uzun 
bekleyeceği, aşağıda görüleceği gibi, ÇED Raporunun ekinde de ifade edilmektedir. 

Boğaza giriş için beklemenin yüksek maliyeti: Ulaştırma Bakanı Turhan bir geminin özelliğine ve 
büyüklüğüne göre günlük kirasının ve dolayısıyla günlük bekleme maliyetinin USD50.000-
100.000 arasında olduğunu ve Kanal geçişi için gemi başına ortalama USD100.000 alınması ve 
yıllık 50.000 geçişle USD5 milyar gelir elde edileceğini söylüyor.90 Bu ifade ile birlikte Projenin 
fizibilite çalışmasının yapıldığını ve sonuca göre yatırım yapılmasına karar verildiğini vurguluyor. 
Bu “bakkal hesabı” düzeltilmesi gereken birçok hata içeriyor: 

 ÇED Raporunun da belirttiği gibi Boğaz’a giriş için bekleme süresi bir gün olmayıp ağırlıklı 
ortalama hesabı ile 14-15 saattir. Ayrıca, Kanal’ı kullanmakla bekleme maliyetinde 
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 UAB, “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2019”, sayfa 516. 
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 UAB, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu, Aralık 2019, Bölüm 3, sayfa 265. 
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yapılacak tasarrufu hesaplarken Kanal’a giriş için de zorunlu olacak bekleme süresi 15 
saatten düşülmeli. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum boyu 200 metreden büyük bir tankerin günlük kira 
kaybının USD120.000 ve bekleme süresinin 30 saat olduğunu belirtip bekleme 
maliyetinin yaklaşık USD300.000-350.000 tutacağını ifade etmiştir.91 Herhalde bu tür 
hesaba dayanarak, Ulaştırma Bakanı Turhan da Kanal’dan yılda 50.000 gemi geçmesiyle 
USD5 milyar gelir elde edileceğini, yani gemi başına USD100.000 geçiş ücreti alınacağını 
ifade etmiştir.92 Kurum ve Turhan’ın bu iki cümlede kaç yanlış yapabildiğini görelim: 

o Günlük kirası USD120.000 olan bir geminin 30 saat bekleme maliyeti USD150.000 
olur, Bakan Kurum’un belirttiğinin yarısından az. 

o 200 metreden daha uzun bir Aframax tankerinin “time charter” (T/C), yani zaman 
kiralama, değeri yaklaşık USD52.000/gün olup Bakan’ın verdiğinin yarısından 
azdır. 

o Boğaza giriş için gemilerin bekleme süresinin (15 saat) ağırlıklı ortalama olarak 
hesaplanması tankerlerin uzun beklemelerini de kapsar. 

o Deniz taşımacılığı analisti ekonomist Şişmanyazıcı Boğaz’dan geçen gemilerin 
türlerine göre T/C değerlerinin ağırlıklı ortalamasını hesap ederek ve buna 
bekleme sırasında kullanacakları yakıt bedelini de ekleyerek bekleme maliyetini 
USD21.000/gün olarak saptamıştır.93  

o Bakanların hayret verici bir hatası ÇED Raporunun bir ekinde Kanal’a giriş için 
bekleme süresi konusunda verilen bilgiden haberlerinin olmaması veya yokmuş 
gibi konuşmalarıdır. İstanbul Boğaz’ında ileri yıllarda oluşacağı iddia edilen gemi 
trafiği %85 civarında Kanal geçişine yönelirse, orada bekleme süresi şimdi 
Boğaz’dakinden daha uzun (20 saat) olacaktır.94 Bu durumda Kanal’dan geçiş 
yapacak gemilerden Boğaz geçişinde alınan vergi ve harçlardan daha fazla bir 
tutar alınamayacaktır.  

o Tabii Boğaz’dan geçecek her gemi türü için ayrı ayrı kontroller ve ihtiyaçları için 
gerekli olandan uzun bekleme süresi ve bunun T/C değerine göre hesaplanan 
maliyeti dikkate alınarak belirlenecek bir geçiş ücreti ile Kanal geçişinin tercih 
edilmesi sağlanabilir. Fakat Kanal’ı tercih eden her geminin Boğaz geçişi için 
bekleme süresinin kısalmasına ve böylece Kanal geçişi için isteğin azalmasına 
katkı yapacağı da unutulmamalı. 

Boğaz’da kaza riskinin daha büyük olması: Yukarda “Projesiz Durum” ve “Kanal’ın teknik 
özellikleri” irdelenirken Boğaz’daki kaza riskinin, son otuz yıl boyunca UAB’nın gerçekleştirdiği 
yatırımlar ve tedbirler sonucunda en aza indirildiği; buna karşılık Kanal’da kaza riskinin daha 
fazla ve sonuçlarının çok daha ağır olacağı açıklandı. Bu açıklamalar uzun yol deniz 
taşımacılığında tecrübeli tanker ve büyük boy gemi kaptanlarının ve gemi mühendislerinin 
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görüşlerine dayanmaktadır (bak dipnot 70). Oysa bu güne kadar bu özellik ve tecrübede hiç bir 
gemi adamının, kaza riski ve sonuçları bakımından, Kanal geçişinin Boğaz geçişine tercih 
edileceğine dair kamuoyuna bir açıklaması bulunmuyor. 

VII. YATIRIM TUTARI 

Kanal İstanbul Projesi ilk defa 2009 yılında Ulaştırma Bakanının TBMM’deki bir konuşmasında 
açıklandı, fakat maliyet tahmini verilmedi. Daha detaylı ilk resmi açıklamayı 2011 yılında yapan 
Başbakan Erdoğan Kanal’ın yeri ve maliyetinin belirlendiğini fakat gizli tutulacağını bildirdi. 
UAB’nın 30.11.2017 tarihinde ÇŞB’na gönderdiği Projenin “ÇED Başvuru Dosyası” maliyeti TL65 
milyar (USD16.5 milyar) olarak gösterdi. Bu dosya bir gün sonra askıdan indirilip tekrar askıya 
çıkarıldığında maliyet rakamı kaybolmuştu.95 UAB/Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü 2018 yılı 
başlarında resmi bir sunumda toplam maliyeti TL118 milyar (USD20 milyar) olarak açıkladı.96 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Aralık 2019’da bu bilginin gerçek dışı ve Proje bedelinin TL75 milyar 
(USD12.7 milyar) olduğunu belirtti. Aynı tarihlerde kamuoyuna açıklanan ÇED Raporu da 
Projenin maliyetini TL75 milyar olarak gösterdi. Ulaştırma Bakanı 13.01.2020 günü Anadolu 
Ajansına yaptığı açıklamalarda Kanal’ın maliyetini USD15 milyar (TL87.8 milyar) olarak 
belirlediklerini söyledi.97 Görüldüğü gibi Kanal İstanbul Projesinin finansman ihtiyacını 
belirleyecek maliyeti üzerine yapılan resmi açıklamalar arasında USD7,3 milyarlık (TL60 milyar 
civarında) ciddi bir fark var.  

Projenin finansman ihtiyacını toplam yatırım tutarı belirler. Kanal Projesinin toplam yatırım 
tutarı sabit sermaye yatırımı, arazi ve kamulaştırma maliyeti ve işletme sermayesi ihtiyacından 
oluşur. 23 Aralık 2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan ÇED Raporu da, herhalde resmi 
açıklamalarla ters düşmemek için, Kanal Projesi’nin toplam maliyetinin “yaklaşık TL75 milyar 
mertebesinde olacağını” belirtmiştir (sayfa 3-268). Oysa aynı Rapor’un bir ekinde toplam 
maliyet USD17.5 milyar (o tarihte TL115 milyar) olarak gösteriliyor. Rapor’un aynı ekinde sadece 
“kazı-hafriyatın nakli-depolama/bertaraf” işlemlerinin maliyetinin USD11,8 milyar (o tarihte 
TL76 milyar) tutacağı belirtiliyor.98 

En üst düzeyde resmi açıklamaların Kanal Projesi’ne biçtikleri maliyetle ve Aralık 2020 
başlarındaki döviz kuru ile Kanal’ın ancak kazılması tamamlanabilir. Kanal’ın taban ve 
çeperlerinde 2 milyon m2 alanı betonla kaplamak için kurulacak iki beton santralının 4 yıl inşaat 
süresince günde 24 saat, yılda 320 gün çalışarak 26 cm kalınlığında 530.000 m3 beton döşek (15 
milyon m3 beton) üretmesi gerekecek. Bunun maliyetinin yaklaşık USD2.5 milyar (Aralık 2020’de 
TL20 milyar) tutacağı belirtiliyor.99 Kanal geçişleri için planlanan, biri demiryolu için, 8 köprüden 
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karayolu köprülerinin inşaatına da USD3,4 milyar ödenecek.100 Böylece ÇED Raporunun ekinde 
gösterilen, fakat Rapor metninde gizlenen, toplam maliyet tutarı (USD17,8 milyar) da tüketilmiş 
olacak. 

Yukarıdaki üç temel işlemden başka, Kanal’ın kesin projesine dahil edilmesi gereken ve büyük 
maliyetler yükleyecek pek çok önemli işlem bulunmaktadır. ÇED Raporu bunların çoğunun 
Projenin unsurları olarak toplam maliyet hesabına dahil edildiğini söylüyor (sayfa 3-268), fakat 
Raporun ekinde yapılan daha gerçekçi tahminler bunlara para kalmayacağını gösteriyor. Ayrıca 
ÇED Raporunun Kanal’ın kesin projesine ve toplam maliyet hesabına dahil etmediği, fakat 
edilmeleri gereken, önemli finansman ihtiyacı doğuracak işlemler de bulunmaktadır. Bu 
kalemlerin başlıcalarını, varsa güvenilir maliyet tahminleriyle, aşağıda sıralayarak Kanal 
Projesinin gerçek maliyeti hakkında bir fikir vermeğe çalışacağız. 

 Kanal inşaatının tamamlanması için: 
o Dalkıranlar: Kanal’ın Karadeniz girişinde 2, Marmara girişinde de 1 adet, toplam 

uzunlukları 5.2 km ve derinliği ortalama 25 m olan 3 dalgakıran.  
o Acil yanaşma rıhtımları: Seyir güvenliği için 7 adet 400 m uzunluğunda acil 

yanaşma rıhtımları.  
o İşletme tesisleri: Demirleme ve römorkör bağlanma alanları, deniz fenerleri, 

bakım istasyonları, işletme binaları.  
o Seyir güvenliği sistemi: İstanbul Boğazı’nda uzun yıllar boyunca yapılan 

yatırımlarla tesis edilen donanım, cihaz ve araçlarla oluşturulan seyir güvenliği 
sisteminin aynısı Kanal için de tesis edilmeli. 

 Kanal’a entegre yapılar: Küçükçekmece yat limanı, Karadeniz ve Marmara Denizi 
konteynır limanları, rekreasyon alanı, Karadeniz lojistik merkezi.  

 Altyapı deplasmanları: ÇED Raporu Kanal Projesi kapsamında olup da diğer İdarelerin 
sorumluluğuna giren tüm işlerin toplam maliyete dahil edildiğini belirtiyor (sayfa 3-268). 
Fakat TL75 milyar Kanal kazısına bile yetmeyeceği için, ilave finansman gerekecek başlıca 
deplasmanları ve diğer işlemleri aşağıda verelim:  

o İSKİ Kanal İstanbul’un etki bölgesinde bulunan mevcut atıksu, kanalizasyon ve 
atıksu arıtma altyapı ve tesislerinin iptali ve yenilerinin yapılmasının (yani 
deplasmanının) maliyetinin TL6,3 milyar (Aralık 2019 kuruyla USD1,1 milyar) 
tutacağını hesaplıyor.  

o Kanal İstanbul inşaatı bölgede mevcut su kaynaklarını ve altyapı/üstyapı 
tesislerini de etkileyecektir (ÇED Raporu sayfa 665-690). İSKİ’nin bu nedenle 
yapmak zorunda kalacağı 4 adet baraj, 8 büyük içme suyu isale hatları ve arıtma 
tesisleri ve bunlarla ilgili kamulaştırma bedelleri toplam olarak TL11.4 milyar 
(USD1,9 milyar) maliyet yükleyecek. Kanal’ın gerekli bölgelerinde İSKİ tarafından 
yapılacak sızdırmazlık yatırımının da TL1,6 milyar (USD270 milyon) bir maliyeti 
olacağı hesaplanıyor. Böylece, Kanal İstanbul Projesinin İSKİ’ye yükleyeceği 
maliyet TL19,2 milyara (USD3,3 milyar) çıkıyor.101  
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o Kanal inşaatı nedeniyle, K. Çekmece Gölü girişindeki BOTAŞ’ın ana doğalgaz boru 
hattı (Rusya’dan gelen “Türk akımı” da bu hattan gaz sevkediyor); Nato akaryakıt 
boru hattı; ve İGDAŞ’ın bölgedeki doğalgaz hatları (Kanal’ın altından 1-2 km 
deplase edilecek). İGDAŞ verilerine göre yeni hatların tesisi de milyarlarca liralık 
ek maliyet getirecek.102 

o Enerji nakil hatları (9 adet ana hat) deplasmanı, yaşamın sürmesi için, fiber 
altyapı, yeraltı kabloları, alçak gerilim hatları, telekomünikasyon vb hatları 
sökmeden yenilerinin köprülerin hollerine ve direklerine yerleştirilmesini 
gerektirecek. Bunun için de önce köprülerin yapılması gerekecek.103 

 İşletme sermayesi: Kanal’ın sabit yatırım tutarının bir unsuru da beklenen hizmeti 
vermesi için gerekli işletme sermayesi ihtiyacıdır (yönetim için ofis ve işgücü, elektrik, 
yakıt, vb). ÇED Raporunda Kanal’ın toplam Proje maliyeti içinde bundan söz 
edilmemektedir.  

 Arazi ve kamulaştırma maliyeti: Kanal’ın etki alanında, İSKİ’nin deplasmanları için 
yukarda işaret edilenler dışında, kamulaştırılması gereken özel mülkiyet altındaki tarla ve 
arsaların tescil edildikleri tarihteki bedelleri üzerinden kamulaştırılmasına karşı arazi 
sahiplerinin “kamulaştırmasız el atma” davaları açacakları yukarda belirtilmişti. Bunun 
sonucunda Projenin toplam finansal maliyetine önemli bir tutar ekleneceği 
öngörülmektedir. 

 Kanal Projesi entegre bir proje değil mi? Sadece bir ulaşım projesi değil, entegre bir 
proje olduğu söylenen Kanal İstanbul’un toplam yatırım maliyeti Hükümet tarafından, 
yukarda görüldüğü gibi, sadece Kanal inşaatının maliyeti olarak ifade ediliyor. Kanal’ın 
yatırım tutarı hesaplanırken kentleşmenin altyapısı için yapılması gereken yatırımların 
maliyeti dikkate alınmıyor. Fakat Projenin finansmanı konusunda, gelirler hesaplanırken 
kentleşmenin yaratacağı gayrimenkul ve rant gelirlerine büyük önem veriliyor. 

 Çevresel ve sosyal olumsuz etkilerin maliyeti: ÇED Raporu’nun çevresel ve sosyal etkiler 
değerlendirmesi sonunda gerekli olduğunu vurguladığı etki azaltıcı önlemlerin henüz 
belirlenmediği ve maliyet tahminleri yapılmadığı biliniyor. Kanal’ın kesin projesinin 
tamamlanması için bu önlemlerin kararlaştırılması ve devasa tutarları bulacak maliyet 
tahminlerinin de toplam yatırım tutarına eklenmesi gerekir.104 

Kanal İstanbul Projesinin resmen açıklanan yatırım maliyetinin gerçekçi bir tahminin çok altında 
olmasının bir nedeni de yukarda sıralanan birçok altyapı yatırım harcamasını ilgili İdarelerin 
(örneğin DSİ, İBB, UAB/KGM, TCDD, BOTAŞ, İGDAŞ) kendi bütçelerinden karşılayacağı düşüncesi 
olabilir. Örneğin, 2020 yılı Kamu Yatırım Programında Kanal İstanbul Projesi bulunmadığı halde, 
KGM bütçesinde 2013 yılında başlayıp 2023’de bitmesi planlanan “Kanal’ın bağlantı yolları etüt-
proje ve yapımı” için 2019 yılına kadar TL8,9 milyar harcandığı ve 2020 yılı için TL9,3 milyar 
bütçelendiği görülüyor. Bu çerçevede Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin bir kesiminin YİD 
Modeli ile TL8,4 milyar’a yapılması ihalesinin (30.06.2020) kapsamında Kanal Projesinde inşa 
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edilecek bağlantı yollarının da bulunduğu belirtiliyor.105 Kanal İstanbul Projesi ile ilgili bu tür tüm 
yatırım harcamalarının Projenin Fizibilite Etüdünde toplam yatırım maliyeti içinde olması 
gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi, ÇED Raporu da diğer İdarelerin kapsamına giren tüm işlerin 
de dikkate alınarak toplam maliyete varıldığını belirtiyor (sayfa 3-268). Bunun aksine bir 
uygulama yanlış olur. Kanal Projesi hakkında nihai kararın dayanacağı finansal ve ekonomik 
yapılabilirlik analizi toplam yatırım tutarının nereden karşılanacağına bakmadan yapılmalıdır.  

VIII. PROJENİN FİNANSMANI VE FİNANSAL ANALİZ106 

 Kanal İstanbul Projesinin finansman ihtiyacının saptanmasına ve bu ihtiyacın hangi 
kaynaklardan ne kadarının karşılanacağına fizibilite etüdünün bu bölümünde yer verilir. Ancak 
finansman ihtiyacına esas teşkil edecek Kanal’ın toplam yatırım maliyeti olarak resmen 
açıklanan TL75 milyarın bugün “kazı-hafriyatın nakli-bertaraf” masrafını (USD11,8 milyar) bile 
karşılamayacağını gördük. ÇED Raporu Projeyi bu maliyette çeşitli KÖİ yöntemleriyle 
gerçekleştirmek için 34 farklı senaryoyu karşılaştırarak finansal fizibilite çalışmasını 
tamamladıklarını belirtiyor (sayfa 3-268). Bu çalışmada gelir kalemlerinin gayrimenkul gelirleri, 
Kanal kullanım ve kiralama gelirleri, Kanal işletme gelirleri ve entegre tesis gelirleri olduğu 
(sadece isimler) belirtiliyor. Giderler (gene sadece isimleri) ise Kanal ve entegre tesisler yatırım 
maliyetleri ve işletme, faiz/komisyon ve vergi giderlerinden ibaret. İşte tüm Türkiye halkını 
birkaç nesil çok büyük mali yük altına sokacak olan ve uygulama safhasına geldiği resmen 
açıklanan Kanal İstanbul Projesinin finansman ihtiyacı ve modeli hakkında kamuoyuna açıklanan 
bilgi bundan ibaret. Bir de Projenin KÖİ yöntemiyle olmazsa Devlet Bütçesinden finanse 
edileceği açıklaması var. Bu durumda Kanal Projesinin finansman modelinin siyasi partiler, 
STK’lar, akademisyenler ve mali ve sermaye piyasaları kuruluşları ve uzmanları tarafından 
yapılmış herhangi bir değerlendirmesi bulunmuyor.  

Kanal Projesinin etüt-proje işini üstlenen danışmanlık firmasının sorumlu olduğu işler arasında 
ÇED Raporundan başka fizibilite etüdünü hazırlamak da bulunuyor. ÇED Raporuna gereksiz yere 
sokuşturulan altı sayfalık (3. Bölüm, sayfa 263-268) ekonomik ve finansal analiz(!) ile herhalde 
bu sorumluluk karşılanmamıştır. Zaten, tüm kamu yatırım projelerinin fizibilite etüdünün nasıl 
hazırlanması gerektiği Cumhurbaşkanlığının yıllık Yatırım Genelgesi’nde çok açık şekilde 
belirtiliyor. Kanal Projesinin fizibilite etüdünün hazırlanmasında Genelge’de vurgulanan 
kurallara uyulmamış olursa Cumhurbaşkanlığı SBB’nın yönetici ve teknik kadroları Proje teklifini 
onaylamayacaklardır.107 Bu bilgi ışığında, söz konusu danışmanlık firmasının ilgili mevzuata göre 
Kanal İstanbul Projesinin fizibilite etüdünü hazırlarken “Projenin Finansmanı ve Finansal Analiz” 
bölümünde (5. Bölüm) finansman modelinin kurulması için izlemiş olması gereken yaklaşımı 
görelim. 

                                                           
105 https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/03/2020_Yatirim_Programi.pdf 
http://www.yapi.com.tr/haberler/otoyol-ihalesiyle-kanal-istanbulun-yollari-da-yapilacak_181152.html  
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 Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal 7 Kasım 2020 tarihinde TCMB Başkanı olarak atanmış bulunuyor. 
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 Projenin toplam yatırım maliyetinin düzeltilmesi: Kanal İstanbul Projesinin finansman 
ihtiyacını “kesin projesine” dayanarak hesap edilmiş olması gereken toplam yatırım 
maliyeti belirler. Ancak bir önceki bölümde izah edildiği gibi Proje’nin gerçek toplam 
yatırım maliyeti resmen açıklanan TL75 milyardan defalarca fazla olacaktır. Bazı 
kaynakların açıkladığı USD40-50 milyar arası bir maliyet tahmininin daha gerçekçi olduğu 
düşünülebilir.108 Projenin fizibilite etüdünün fonksiyonu Projenin yapılabilir olduğunu 
göstermek değil, yapılabilir olup olmadığını sorgulamaktır. Bu sorgulamanın ilgili 
mevzuat hükümleri uyarınca dürüst ve bilimsel şekilde yapılabilmesi için Projenin toplam 
yatırım maliyet hesabı bir önceki bölümde açıklandığı şekilde tamamlanmış olmalıdır. 

 Projenin finansman ihtiyacının hesaplanması: Fizibilite etüdünün bir önceki bölümünde 
toplam yatırım maliyeti kalemlerinin yatırım süresi yıllarına iç para / dış para diye 
dağılımının bir tablo olarak gösterilmesi isteniyor. Proje teklifinin verildiği tarihteki 
fiyatlar ve döviz kuru kullanılarak hazırlanmış olan bu tablodaki iç para ile gösterilen 
maliyetler ait oldukları yıllar için öngörülen iç yatırım fiyat artışları ile, dış parayla 
gösterilen maliyetler ise öngörülen döviz kurları ile geleceğe yönelik güncellenerek yıllar 
itibariyle gerekli toplam finansman ihtiyacı belirlenir.109 Kanal İstanbul Projesinin 2021 
yılı Yatırım Programına kabul edilmesi için Proje Teklifi en geç Haziran 2020’de SBB’ye 
sunulmuş olmalı. 2020 yılının ilk yarısında TCMB’nın döviz rezervlerini eriterek 
baskıladığı cari ve gelecek yıllar enflasyon oranı ve döviz kuru tahminleri kullanılarak 
hazırlanan Proje teklifinin finansman ihtiyacı tablosunun gerçekçi tahminleri verdiği 
kabul edilemez. Nitekim, Maliye ve Hazine Bakanı ve TCMB Başkanı’nın Aralık 2020 
başında değişmesiyle açığa çıkan yeni cari yıl ve orta vadeli enflasyon oranı ve döviz kuru 
tahminleri, Eylül 2020’de açıklanan 2021-2023 Dönemi OVP verilerine kıyasla, Kanal 
Projesinin finansman ihtiyacını önemli nisbette artıracaktır.110 

 Finansman ihtiyacının karşılanacağı kaynaklar: Yatırım dönemi yılları için iç para ve dış 
para üzerinden belirlenen finansman ihtiyacı “öz kaynaklar” (Devlet Bütçesi ve Hazine) 
ve “yabancı kaynaklardan” (iç ve dış borçlanma) karşılanacaktır. Böylece bu şekilde 
öngörülen finansman tutarlarının ve toplam yatırım tutarının yıllara göre dağılımı 
gösteren Kanal Projesinin “Finansman İhtiyacı ve Kaynaklar Tablosu” hazırlanmış 
olacaktır.111  

 Finansman koşulları ve sermaye maliyeti: Kanal Projesinin finansman ihtiyacının ne 
kadarının öz ve ne kadarının yabancı kaynaklarla karşılanacağının belirlenmesi kaynak 
maliyetlerinin vade ve faiz bilgileri ışığında değerlendirmesini de gerektirecektir. Öz 
kaynakların maliyeti olarak Hazine’nin iç piyasadan uygun (risksiz) borçlanma faizi 
alınabilir. Bugünlerde Türkiye faiz oranlarının yüksekliğinde Avrupa’da birinci, gelişmekte 
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 Cumhurbaşkanlığı 2020-2022 Yatırım Genelgesi, YPHR madde 51 ve 52, ve Ek-2: Fizibilite Etüdü, madde 5.2. 
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 https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/09/YeniEkonomiProgram%C4%B1_OVP_2021-2023.pdf 
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olan ülkeler arasında ise üçüncü durumda.112 Gelişmiş Avrupa ülkelerinde ve ABD’de faiz 
oranlarının sıfır civarında olduğu bugünlerde ülkemizde Hazine’nin iç piyasada 
gerçekleştirdiği 10, 5 ve 2 yıllık tahvil ihalelerinde ortalama faiz oranı 12% ile 14% 
arasında; dış finansman programı çerçevesinde dış piyasada on yıl vadeli Eurobond 
tahvilin ihracında faiz %6 olarak gerçekleşti.113 Ülkemizin bugün karşı karşıya olduğu 
kronikleşmiş makroekonomik ve dış politika sorunları çerçevesinde, aşağıda Ticari Analiz 
bölümünde, Kanal’ın yatırım yılları (2021-2028) için öngörülecek enflasyon, faiz oranları 
ve döviz kurlarının uygulanmasıyla Proje’nin finansman tablosu/modeli (yani finansman 
ihtiyacı, maliyeti ve geri ödeme yükümlülüğü) ürkütücü bir görüntüsü verecektir. Bu 
görüntü Cumhurbaşkanı’na “KÖİ olmazsa Bütçe’den karşılarız” söylemini geri aldırtabilir. 
Herhalde bu gerçek nedeniyle “KÖİ yöntemi” tercihimizdir demektedir. 
 

IX. TİCARİ ANALİZ 

Kanal İstanbul Projesinin gerçekleşmesiyle, iddia edildiğine göre, yalnız İstanbul Boğazı yoğun 
gemi trafiğinin yarattığı potansiyel risklerden kurtarılmış olmayacak, Kanal’dan geçecek 
gemilerin ödeyeceği geçiş ücretlerinden elde edilecek gelir ve Kanal boyunca yaratılacak çeşitli 
gayrı-menkul, hizmet, turizm, ticaret vb. faaliyetlerden sağlanacak gelirlerle de Kanal’ın maliyeti 
karşılanacaktır. Kanal Projesi’nin Fizibilite Etüdü açıklanmış olsaydı Ticari Analiz Bölümünde (6. 
Bölüm) “İşletme gelir ve giderleri tablosu” ve “Ticari nakit akış tablosu” (Tablo 3 ve 4) üzerinden 
bu iddianın ne derece gerçekçi olduğunu görecektik.114 Ayrıca, bu tablolardaki yıllık borç 
anapara geri ödemeleri ve finansman giderleri, Proje’nin gelecek yıllarda Bütçe üzerindeki 
yükünü de gösterecekti. 

Ticari analizin en önemli unsurunu Kanal boyunca oluşacak gayrimenkul (arazi) satışlarından 
elde edilecek rant gelirleri; Kanal kullanım/kiralama gelirleri ve entegre tesislerin işletme 
gelirleri; ve gemi geçiş ücretlerinden sağlanacak işletme gelirleri teşkil ediyor. Bu konuda 
Proje’nin abartılı beklentisine karşı üç önemli hususa dikkat edilmeli: 

 Gayrimenkul rant gelirlerinin büyük bir kısmına arazi spekülatörlerinin şimdiden el 
koyduğu İBB açıklamalarından ve medya haberlerinden biliniyor.115 Ancak Kanal 
civarında kamulaştırılan ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’ne devredilen arazilerin 
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler ticari analizde işletme gelirleri olarak 
gözükecektir.  

 Kanal boyunca gerçekleştirilecek şehirleşmeden elde edilecek diğer gelirler dikkate 
alınırken bu şehirleşme için gerekli altyapı yatırım ve bakım giderlerinin dikkate 
alınmadığı görülüyor. 
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 Gemi geçişlerinden elde edilecek gelir, geçecek gemi sayısına ve uygulanabilecek ücret 
tarifesine bağlı olacak. Kanal’dan çok sayıda geminin geçiş yapacağı iddiası her şeyden 
önce Boğaz’da gemi trafiğinin önümüzdeki yıllarda giderek yoğunlaşacağı varsayımına 
dayanıyor. Oysa, son 12 yıldır devamlı düşmekte olan Boğaz’dan geçiş yapan gemi 
sayısının küresel ve bölgesel gelişmeler ışığında önümüzdeki yıllarda pek artmayacağı, 
hatta düşeceği söylenebilir (bak sayfa 8-9). Kanal’dan geçiş yapmayı düşünecek bir 
geminin ödemeyi kabul edeceği ücretin Proje’nin varsayımı olan USD100.000’ın çok 
altında olacağı, belki USD25-30 bin doları geçmeyeceği (sayfa 22) ayrıntılı hesaplama ile 
gösterilmektedir.116 Bu iki konuda Projenin açıkça abartılı bir iyimserlik içinde olmasının 
iki nedeni olabilir: birincisi Projenin finansmanı için borçlanma şartlarını hafifletmek; 
ikincisi, KÖİ yönteminin uygulanmasında, hazine garantisi verilecek yüksek gemi geçiş 
sayısı ve ücreti ile Projeyi potansiyel yatırımcılara cazip duruma getirmek.  

Proje’nin KÖİ Yöntemi ile Gerçekleştirilmesi117
 

KÖİ modeli, kamu ile özel girişimcinin bir kamu yatırımına ve ilgili hizmetlere ait projeyi maliyet, 
risk ve getirilerinin paylaşılmasını öngören bir sözleşmeye dayanarak gerçekleştirmesi olarak 
tanımlanabilir.118 Özellikle büyük altyapı projelerinin finansmanı için devlet bütçesi 
kaynaklarının yetersizliği ve aşırı borçlanma çekincesi ve diğer nedenlerle KÖİ modelinin 
kullanımı bütün dünyada giderek yaygınlaştı. Başta Dünya Bankası ve IMF, bütün uluslararası 
kalkınma ve finans kuruluşları da özel sektörü desteklemek ve kamu sektörünün ekonomik 
faaliyet sahasını sınırlamak için KÖİ yönteminin kullanımını destekliyor. 

2002 yılında iktidara gelen AKP kamu yatırım programlarında, özellikle 2010 yılından sonra, 
değişik KÖİ yöntemleri ile gerçekleştirilen büyük ölçekli (mega) projelere yer vermektedir.119 Bu 
projeleri büyük başarı olarak niteleyen AKP iktidarı, Kanal İstanbul Projesi’ni de büyük ölçüde bir 
KÖİ yöntemiyle gerçekleştirmeye karar vermiş gözüküyor. Yukarıda da belirtildiği gibi, Projenin 
bazı entegre unsurlarının (bağlantı yolları, köprüler, vb.) KÖİ yöntemi ile yapılmasını içeren 
ihalelerin sonuçlandığı haberleri yakınlarda medyada yer almış bulunuyor. Projenin esas kısmını 
teşkil eden Kanal’ın kazılması ve ilgili işlerin yapılması ile ilgili olarak yabancı firmaların katılımını 
da sağlayacak KÖİ uygulaması için bu yıl ortalarında ihaleye çıkılacağı ilgili bir Bakan tarafından 
açıklandı.120 

Kanal İstanbul Projesi’nin KÖİ ile gerçekleştirilmesi kararı alındı mı? Kanal Projesi fikrinin 
sahibi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bütün açıklamalarda Projenin finansmanı 
konusunda tercihinin KÖİ’den yana olduğunu, fakat gerekirse Devlet Bütçesinden de 
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gerçekleştireceklerini belirtmiştir. Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED Raporu (sayfa 3-268) da 
Cumhurbaşkanlığı’nın bir Kararname ile Projenin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesini 
kararlaştırdığını belirtiyor.121 Ancak bu madde sadece Kanal İstanbul ve benzeri suyolu projeleri 
ile ilgili çalışmalar yapma ve belirlenen hedefleri uygulamayı UAB’nın görevleri arasına 
katmaktadır. Projenin KÖİ yöntemiyle gerçekleştirilmesi kararı alındıktan sonra uygulama UAB 
tarafından yapılacaktır; fakat henüz ilgili mevzuata göre bir karar alındığı açıklanmadı.  

Kanal Projesi’nin KÖİ modeli ile yapılması kararı için gerekli şartlar: Türkiye’de henüz KÖİ 
uygulamalarını düzenleyen genel bir yasal çerçeve bulunmuyor. Bugün yürürlükte bulunan 
mevzuat değişik KÖİ yöntemlerinin kullanılmasını düzenleyen, kullanıldığı sektöre göre de 
farklılık gösteren, ayrı ayrı yasal ve idari kararlardan oluşuyor. Dünya Bankası’nın bütün üye 
ülkelerde KÖİ uygulamasını düzenleyen mevzuatı kayıt altına alan çalışmasının “Türkiye 
Bölümü” ülkemizde bu konudaki belirsizliğin kısmen de olsa giderilmesine yardımcı oluyor.122 
Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı’nın her yıl Bütçe hazırlık sürecinin bir adımı olarak tüm kamu 
idarelerine gönderdiği “Yatırım Genelgesi ve eki YPHR” de KÖİ yöntemi ile hayata geçirilmesi 
düşünülen kamu yatırım projelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması 
hususlarında ilgili mevzuat hükümlerini mükemmel şekilde ortaya koyuyor.123 Buna göre 
UAB’nin Kanal İstanbul Projesinin bir KÖİ yöntemiyle yapılmasını teminen Cumhurbaşkanlığı 
yetkisi için sunacağı teklifin niteliklerini görelim: 

 ÇED Olumlu Belgesi bulunmayan projeler teklif edilemeyeceğine göre, UAB’nin teklifi 
ancak 17 Ocak 2020 tarihinde ÇED Olumlu Kararı çıktıktan sonra yapılmış olmalıdır. Yani 
ÇED Raporunun belirttiği gibi Projenin YİD yöntemiyle yapılması Temmuz 2018’de 
kararlaştırılmış olamaz. 

 UAB’nin teklifinde ÇED Raporu Projenin Fizibilite (yapılabilirlik) Etüdünün bir ekini teşkil 
edecektir. Projenin YPHR’de istenen kapsamda, nitelikte ve formatta ayrıntılı bir 
Fizibilite Etüdü 2020 yılı başlarında henüz hazır değildiyse, KÖİ teklifi bir ön-yapılabilirlik 
etüdü ile yapılmış olmalı. 

 Kamu yatırım projelerinin fizibilite veya ön-yapılabilirlik etüdünün hazırlanması, 
değerlendirilmesi ve onaylanması konusunda YPHR’de ortaya konan ilkeler, analiz ve 
hesaplama metotları ve sunum formatı, projenin finansman modeli ne olursa olsun 
değişmiyor.124 Hükümetin Dünya Bankasına verdiği bilgiler de KÖİ projelerinin üst 
politika dokümanlarında belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu yatırım projeleri 
envanterinden (pipeline) seçildiğini belirtiyor (dipnot 123). Böylece, Kanal İstanbul 
Projesi’nin teklifinin hazırlanması ve sunumu geleneksel yöntemle finanse edilecek 
bütün kamu yatırım projelerininkinden farklı olamaz. Zaten Kanal Projesinin KÖİ ile 
olmazsa geleneksel yöntemle finanse edileceği de resmen açıklanmış bulunuyor. 

 “Bir projenin KÖİ modeliyle yapılıp yapılamayacağına ekonomik, sosyal, mali fizibilite ve 
harcama getirisi analizinden sonra karar verilmesi gerekmektedir. Mevcut finansman 
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koşullarında kaynakların stratejik önemi bulunan projelerde kullanılabilmesini sağlamak, 
projelerin kalkınma ve makroekonomik hedeflerle uyumunu gözetmek amacıyla KÖİ 
modeliyle gerçekleştirilmesi fizıbıl çıkan projeler için sektörler ve projeler arasında 
önceliklendirme yapılması önem arz etmektedir.”125 Cumhurbaşkanlığı SBB’nın Mayıs 
2019 tarihli bir raporunda belirtilen bu kurala göre Kanal İstanbul Projesinin ön-
yapılabilirlik veya yapılabilirlik etüdünün hazırlanmasında, Projenin KÖİ yöntemiyle 
gerçekleştirilmesi konusunu incelemeye sıra gelene kadar, Projenin kalkınma ve 
makroekonomik hedeflerle uyumu ve ekonomik, sosyal ve mali fizibilitelerinin 
belirlenmesi gerekir. Oysa bu yazımızın buraya kadarki kısmında Kanal Projesi hakkında, 
ilgili mevzuatta istenildiği şekilde, yatırım öncelikleri ile uyumluluk, ihtiyaç-sorun-çözüm 
değerlendirmesi, tüm projeyi kapsayan bir “kesin proje” ve buna dayanan gerçekçi bir 
yatırım maliyetinin hesaplanması, gerçekçi bir finansman modeli ve ticari analiz 
kurulması hususlarının hiçbirinde olumlu bir değerlendirme yapılamayacağı ortaya 
konuldu. Bir sonraki bölümde incelenecek olan Projenin ekonomik fizibilitesi ve KÖİ 
uygulamasının harcama getirisi de olumsuz sonuçlar verecektir. Yani ortada KÖİ 
yöntemiyle gerçekleştirilmesi düşünülebilecek bir Kanal Projesi bulunmamaktadır. 

Kanal İstanbul Projesi için neden KÖİ modeli düşünülmemeli?  

Kamu yatırımlarının hayata geçirilmesinde KÖİ yönteminin tercih edilmesi için ileri sürülen 
yararların aslında gerçekleri çarpıtan bir illüzyon yarattığı bir çok yayında etkili şekilde 

gösterilmektedir.126 Bu yayınlarda KÖİ yönteminin ilave kaynak yaratmadığı; kamu yatırım 
yükümlülüklerinin bütçe kontrolü dışında kaldığı; projenin geleneksel metoda kıyasla çok daha 
pahalıya mal olduğu; Hazine garantileri nedeniyle risk paylaşımının sözde kaldığı; nepotizm ve 
yolsuzluğa açık olduğu çeşitli ülkelerdeki uygulamalarla ortaya konuluyor. Bu eleştirileri 
reddetmeyen Dünya Bankası ve IMF, bunlara karşı alınması gereken önlemleri ve değişik 
uygulamaları bütün ülkelerin dikkatine sunuyor.127 Ancak bu öneriler genellikle dikkate 
alınmıyor, çünkü KÖİ modelini kamu yönetimine ve özel sektöre cazip kılan aslında bu eleştirilen 
hususlardır. 

Türkiye’de de kamu yatırımlarının KÖİ yöntemleriyle gerçekleştirilmesiyle ilişkili olarak görülen 
aksaklıklar ve olumsuzluklara karşı alınması gerekli önlemler, kurumsal düzenlemeler ve 
mevzuat değişiklikleri Dünya Bankası ve IMF’in Türkiye raporlarında olduğu kadar Hükümet’in 
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üst politika dokümanlarında da vurgulanmaktadır.128 Buna rağmen Kanal Projesi’nin KÖİ 
uygulamasıyla gerçekleştirilmesine nasıl ulaşıldığını anlamaya çalışalım: 

 KÖİ yöntemiyle inşaat süresinde Bütçe’den bir kuruş çıkmadan kamu yatırım 
projeleri gerçekleşiyor diyen Cumhurbaşkanı, bunu Kanal İstanbul Projesi için de 
söylüyor.129 Kısmen doğru olan bu ifade KÖİ metodunun Devlet Bütçesi için bir “kara 
delik” teşkil ettiği gerçeğini gizlemeği amaçlıyor. Kanal İstanbul Projesi için KÖİ 
yöntemi uygulanmaya başlayana kadar yapılan masraflar, daha sonra katkı payı, 
geçecek gemi sayısı ve geçiş ücreti için verilecek garantiler vb nedenlerle uzun 
sözleşme süresince (25-30 yıl olabilir) yapılacak ödemeler, bugünkü ve gelecek 
nesiller üzerinde büyük yük oluşturacaktır. 

 KÖİ yönteminin tercih nedeni kamunun kaynak yetersizliği olamaz. Kanal İstanbul 
Projesi için gerekli yatırım, finansman metodu ne olursa olsun, üst politika 
dokümanlarında planlanan yıllık toplam yatırımdan gelecek. Bu toplamın kamu 
projelerine ayrılan kısmı büyüdükçe, finansman yönteminden bağımsız olarak, 
üretken özel sektör yatırımları dışlanacaktır (crowding out). Kanal Projesinin teknik, 
çevresel ve ekonomik yapılabilirliği ve önceliği kanıtlanırsa geleneksel kamu yatırım 
metodunun kullanılması için kamu yatırım programında verimliliği ve önceliği daha 
düşük projeler dışlanır veya kamu ilave kaynak bulabilir, hem de KÖİ metodundan 
daha düşük maliyetle.130  

 Türkiye’de kamu yatırım projelerinin KÖİ uygulaması ile hayata geçirilmesi için üst 
politika dokümanlarında finansmanla ilgili hususlarda istenen aşağıda sayılan 
önemli önlemler henüz alınmamış bulunmaktadır:131  

 
i. Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde KÖİ yönteminin etkinliğinin ölçülmesi 

için, hayata geçirilmiş KÖİ projeleri analiz edilecektir. Ancak bu analiz 
makroekonomi, kamu mali yönetimi ve proje değerlendirmede uzman kimseler 
tarafından, her türlü baskıdan uzak olarak, KÖİ yönteminin ülke ekonomisi 
açısından etkinliğini “sorgulamak” amacı ile yapılırsa anlamlı olacaktır. Fakat 
böyle bir analizin, çok büyük “mega” projelerini KÖİ yöntemiyle gerçekleştirerek 
Devlet Bütçesinde “kara delik” yaratan ve bugünkü ve gelecek nesilleri ağır mali 
yükümlülükler altına sokmuş olan bugünkü siyasi iktidar tarafından 
gerçekleştirilmesi beklenemez. Yap-kirala-devret modeli ile gerçekleştirilen Şehir 
Hastaneleri’nin Bütçe’de açtığı “kara delik” nedeniyle 12.11.2019 tarihinde bir 
açıklama yapan Sağlık Bakanı KÖİ ile yapılması planlanan hastanelerin bundan 
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böyle Genel Bütçe’den karşılanarak yapılacağını belirtmiştir.132 Bu karara yol açan 
değerlendirmeler Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Şehir Hastaneleri Raporunda 
çok etkili bir şekilde açıklanıyor.133 KÖİ modeli ile gerçekleştirilmiş diğer mega 
projelerin etkinlik analizleri de, yukarda değinildiği gibi yapılırsa, Şehir 
Hastaneleri için varılanlara benzer sonuçlar verecektir.  

ii. KÖİ ile hayata geçirilecek projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi kamu 
yatırım programının ve Bütçe’nin hazırlanması sürecine tam olarak dahil 
edilmelidir.134 Buna göre Kanal İstanbul Projesi Teklifi’nin kamu yatırım programı 
mevzuatımızın istediği formatta hazırlanmış ve SBB tarafından mevzuatın “lafzı 
ve ruhu” ile uyumlu şekilde değerlendirilmiş bir fizibilite etüdü bulunmalı. Böyle 
bir Etüdün bulunduğu hususunda şüphe uyandıran, kamuoyuna 
açıklanmayışından başka, daha birçok hususa bu yazıda değinildi. 

iii. “KÖİ uygulaması harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının kullanımından daha 
yüksek olduğu durumlarda kullanılacaktır.” KÖİ uygulamasına karar verilmesi ile 
ilgili mevzuatın en can alıcı hükmü olan bu kurala bugüne kadar Türkiye’de 
uygulanan hiçbir projede uyulmadığı, uygulama sonuçları ile artık kesin şekilde 
bellidir. Kanal İstanbul Projesi’nin KÖİ yöntemiyle hayata geçirilmesi kararı 
alınırken de bu kurala uyulmadığı ve uyulmayacağı açıktır. Oysa her türlü kamu 
kaynağının kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, 
verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasından sorumludur.135  

iv. “KÖİ uygulamalarında bütçe yükümlülükleri de dikkate alınarak özel sektör ile 
dengeli risk paylaşımı gözetilecektir.”136 Bugüne kadar ülkemizde 
gerçekleştirilen KÖİ uygulamalarında risk paylaşımı şartlarının çok ağır kamu 
zararına yol açtığı uygulama sonuçlarından görülmektedir. Ülkemizdeki KÖİ 
uygulamalarında kamu tarafı döviz bazında asgari gelir garantisi vererek Projenin 
talep ve döviz kuru riskini tamamen üstleniyor. Ayrıca, KÖİ projesinin borcuna 
Hazine garantisi verilmesi ve iflas durumunda tüm borcun kamu borcuna 
dönüşmesi kamu yönetiminin “dengeli risk paylaşımı” diye bir kaygısı olmadığını 
gösteriyor. 2021 yılı Bütçesi’nin TBMM’de Komisyon görüşmelerinde KÖİ 
yöntemi ile gerçekleştirilen ulaştırma projelerinde verilen geçiş sayısı ve ücret 
garantileri eleştirilerine karşı, Ulaştırma Bakanı garanti edilen bu verilerin 
gerçekçi tahminlerin üzerinde belirlenmesi projenin gerçekleşmesi için finansal 
destek olarak değerlendirilmeli diye ifade etmiştir.137 Burada kamunun tüm riski 
aldığı hususu kadar önemli olan bir başka husus da açığa çıkmış oluyor: Projenin 
finansal ve ekonomik fizibilitesi bu gerçekçi olmayan verilere dayanarak 
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hesaplanıyor. Kanal İstanbul Projesinin de KÖİ ile hayata geçirilmesi ancak 
gerçekçi olmayan bir fizibilite etüdü ve kamu aleyhine dengesiz risk paylaşımı ile 
mümkün olabilir (örneğin, yılda 50,000 geminin bir geçiş için USD100.000 
ödeyerek geçeceği garanti edilerek).  

v. “KÖİ uygulamalarının muhasebeleştirilmesine, mali raporlamasına ve ileriye 
dönük oluşabilecek risklerin ve yükümlülüklerin kamu maliyesine etkisine 
raporlama sistemi içinde yer verilmesi sağlanacaktır.”138 Bu konuda daha geniş 
bir şeffaflık uygulamasının kamu maliyesine güveni artıracağının kamu yönetimi 
tarafından da kabul edilmektedir.139 Yıllardır resmi belgelerde yapılacağı 
tekrarlanan bu iyileştirilmelerin gerçekleşmesi, Kanal İstanbul Projesinde KÖİ 
uygulamasında mali saydamlık sağlanması için çok geç olacaktır. Zaten 
Hükümetin bu konuda samimi olmadığı, bugünlerde TBMM’nde yasalaşan bir 
tasarı ile KÖİ ile gerçekleştirilen projelerdeki Hazine garantileri nedeni ile 
Bütçeden yapılan ödemelerin açıklanmasının engellenmesinden anlaşılıyor.140  

vi. “KÖİ uygulamalarında etkinliği, verimliliği ve ekonomikliği sağlayacak yeni bir 
çerçeve düzenlenecek ve KÖİ projeleri için hazırlık, ihale ve sözleşme 
hususlarında standart rehberler hazırlanacaktır.”141 İktidara geldiği 2002 
yılından itibaren kamu yatırımlarında giderek daha çok KÖİ yöntemlerine 
başvuran AKP Hükümetleri yönetiminde Türkiye 2014 ve 2018 yılları arasında 
Avrupa’da yatırım değeri (€22,8 milyar) açısından en büyük KÖİ pazarına sahip 
duruma geldi. Buna rağmen bugünkü ve gelecekteki sınırlı kamu kaynaklarının en 
etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için KÖİ uygulamalarında alınması gerekli 
yukarda sayılan tedbirlerin halâ düşünce safhasında olması gösteriyor ki Kanal 
İstanbul gibi devasa bir projenin KÖİ ile hayata geçirilmesi Türkiye’yi ürkütücü 
mali yükümlülüklerle karşı karşıya bırakacaktır. 

 
X. EKONOMİK ANALİZ 

Kamu Yatırım Programı ile ilgili mevzuata göre, Programa kabul edilmesi için bir projede aranan 
en önemli şart ekonomik bakımdan yapılabilir olduğunun fayda-maliyet veya maliyet-etkinlik 
analizi ile gösterilmesidir.142 Bir kamu yatırım projesinin teknik, finansal, çevresel ve hukuki 
bakımlardan yapılabilir olması kamu yatırım programına kabul edilmesi için yeterli olmayıp, 
projenin ülkenin sınırlı kaynaklarını en ekonomik, verimli ve etkin şekilde kullanarak toplumun 
ekonomik ve sosyal refahına olumlu katkı yapacağı gösterilmelidir. Bunun için 
Cumhurbaşkanlığının yıllık Yatırım Genelgesi tüm kamu idarelerinin proje tekliflerini formatı, 
kapsamı ve içeriği belirtilen ayrıntılı bir fizibilite etüdü ile yapmalarını istiyor. Bu etüdün 7. 
Bölümünde projenin ekonomik analizinde izlenecek yöntemin esasları da tanımlanıyor. Şimdi bu 
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çerçevede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayali olan Kanal İstanbul Projesinin ekonomik 
yapılabilirlik analizinin ne derece onun kendi talimatına uygun olarak yapıldığını irdeleyelim. 

ÇED Raporundaki Ekonomik Analiz 

Bu yazıda birkaç defa belirtildiği gibi, Kanal Projesinin fizibilite etüdünün hazırlandığına dair 
resmi açıklamalar yapılmış bulunuyor. Ancak bu etüt kamuoyuna açıklanmadığı için Kanal 
Projesinin onaylanmasını mümkün kılan ekonomik yapılabilirliği kararına nasıl varıldığını 
göremiyoruz. Projenin etüt-proje işi ihalesini alan danışmanlık firmasının üstlendiği işler 
arasında ÇED Raporu ile birlikte fizibilite etüdünü hazırlamak da bulunuyor. ÇED Raporunda 
(Bölüm 3, sayfa 263-267) “Projeye ilişkin fayda-maliyet analizi ve bu analiz neticesinde Projenin 
uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi” başlıklı bir kısım var. Doğal olarak söz konusu danışmanlık 
firmasının hazırladığı fizibilite etüdündeki ekonomik analizin, gerek olmadığı halde, belki özet 
olarak ÇED Raporunda da verildiği düşünülebilir. Bu düşünce bizi ilginç analizlere götürecek. 

ÇED Raporundaki ekonomik analizin içeriği ve formatı: ÇED Raporunda verilen ekonomik 
analizin kapsam, içerik, yöntem ve format bakımlarından ilgili mevzuata göre olması 
gerekenlerle hiçbir alâkası yok. ÇED Raporunu hazırlayan danışmanlık firması böyle bir keyfiliği 
kendi başına yapamayacağına ve zaten sorumlu resmi makamlar (UAB, ÇŞB, ve SBB) da buna göz 
yumamayacağına göre Kanal Projesinin iki farklı ekonomik analizi yapılmış olmalı.143 Biri 
kamuoyu ile paylaşılan ÇED Raporundaki ekonomik analiz; diğeri de ilgili mevzuat hükümlerine 
göre hazırlanmış olması gereken fakat kamuoyu ile paylaşılmayan fizibilite etüdündeki analiz. 
Burada önce ÇED Raporundaki analizi irdeleyeceğiz; daha sonra da olması gereken analizle nasıl 
olup da Projenin ekonomik yapılabilirliğine ulaşıldığını sorgulayacağız. 

ÇED Raporu Kanal İstanbul Projesinin ekonomik fizibilite çalışmasını şu üç ana başlıktaki 
değerlendirmelere dayandırıyor: (i) Ekonomik faydalar; (ii) İstanbul Boğazının güvenliği ve kaza 
maliyetleri; ve (iii) uluslararası ticaret ve stratejik önem. Ekonomik faydalar olarak Kanal 
Projesinin GSYH’ya yapacağı yıllık ortalama katkı hesaplanıyor. Ancak bu tespit edildikten sonra 
diğer iki değerlendirmeye gerek kalmıyor demektir, çünkü onların katkıları gerçekleştikleri 
yılların milli gelir tahminlerine zaten girmiş olacaklar. Tabii Kanal Projesinin “ekonomik 
yapılabilirliğini” kanıtlamaya çok istekli görünen ÇED Raporu, Kanal’ın parasal ölçüye 
vurulamayan “temaşa zevki” ve “dünyaca kıskanılma” gibi sosyal faydalarını da ekonomik 
faydalarının yanında sıralayabilirdi. Neyse, biz gene de proje değerlendirmesinde bu ilginç 
ekonomik analizin üç unsurunu irdeleyelim. 

Kanal İstanbul Projesinin ekonomik faydaları, Kanal’ın Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasına 
(GSYH) 20 yıllık bir sürede yapacağı yıllık ortalama %0,74 katkı olarak belirleniyor. ÇED 
Raporunun bu tahmini Avrupa Komisyonunun (EC) finanse ettiği “Mediterranean Prospects” 
(Akdeniz Bölgesinde Beklentiler) projesi çerçevesinde bir araştırmaya dayanıyor.144 Araştırmanın 
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 Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda bakanların ve üst yöneticilerin 
sorumlulukları için bak: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 10 ve 11. 
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 Robin Carruthers, “What prospects for transport infrastructure and impacts on growth in southern and eastern 
Mediterranean countries?”, MEDPRO Report No. 3/February 2013, https://www.medpro-
foresight.eu/ar/system/files/MEDPRO%20Rep%20No%203%20WP5%20Carruthers_1.pdf  
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esas amacının 11 Güney ve Doğu Akdeniz ülkesinin ulaştırma altyapısını belirli bir standarda 
(kapsam ve kalite olarak) çıkarmak için gerekli yatırım tutarını tahmin etmek ve bu yatırımla 
ülkelerin dış ticaretinde sağlanacak gelişmenin GSYH’ya katkısını belirlemek olduğu ifade 
ediliyor. Araştırmanın ulaştırma altyapısı tanımı Karayolu, demiryolu, havaalanı ve liman 
bekleme alanını kapsıyor. Söz konusu 11 ülkede ulaştırma altyapısına giden toplam yatırımın 
%89-90’ını karayolu, %4-6’sını demiryolu, %3-4’ünü havaalanı ve %1-2’ini liman bekleme alanı 
yatırımları teşkil ediyor. Araştırmanın can alıcı tezi bir ülkenin ulaştırma sektörünü bir bütün 
olarak referans ülkeler standardına getirecek yatırımlar yapılırsa, bunun o ülkenin dış ticaretini 
geliştireceği ve dolayısıyla GSYH’nı artıracağıdır. Hâlbuki Kanal İstanbul yatırımı araştırmada 
tanımlanan ulaştırma altyapısının dışında kalıyor ve Türkiye’nin dış ticaretini artırıcı önemli bir 
etki yapması da beklenemez. Ayrıca ÇED Raporu “ekonomik fayda” tahminini (%0,74 of GSYH) 
Kanal Projesinin yatırım maliyetini TL75 milyar alarak bulmuş olmalı. Yukarda önerdiğimiz 
düzeltmelerle gerçekçi yatırım tutarı bunun en az beş katı olacağına göre Kanal’ın GSYH’ya yıllık 
ortalama %4 gibi çok büyük bir katkı yapacağı söylenebilir mi?  

ÇED Raporu Kanal Projesinin hayata geçmesi ile elde edileceğini öngördüğü İstanbul Boğazında 
seyir güvenliğinin artması ve kaza maliyetlerinin azaltılmasını da Kanal Projesinin ekonomik 
yapılabilirliğini destekleyen ilave ekonomik fayda olarak görüyor. Bunun, yukarda işaret edildiği 
gibi, “çifte sayım” (double counting) olacağını bir tarafa bırakalım ve söz konusu fayda ile ilgili 
öngörünün yanlış olduğunu gösterelim: 

 İleriki yıllarda Boğaz’da olası kazaların maliyetini, aşağıda açıklanacağı gibi, abartılı bir 
şekilde hesapladıktan sonra Kanal’ın açılmasıyla Boğaz’da kaza riski ve maliyetinin 
önemli ölçüde azalacağı belirtiliyor, fakat Kanal’da olası kazalardan hiç söz edilmiyor. 
Oysa Kanal’da kaza oranının Boğaz’dakinden daha az olsa da can ve mal kaybı riskinin 
daha büyük olabileceğini yukarda açıkladık. 

 ÇED Raporu Çanakkale Boğazı-Marmara Denizi-İstanbul Boğazında 2012-2017 yılları 
arasında görülen ve yıllar itibariyle verilen “deniz olayları” yıllık ortalama 80’i buluyor. 
Kanal Projesi için sadece İstanbul Boğazı söz konusu iken Çanakkale Boğazı ve Marmara 
Denizindeki olayları da kapsayan bu datanın neden verildiğini anlamak mümkün değil. 
Boğaz’daki kazalarla ilgili olarak ÇED Raporunda verilen bilgileri yeterli açıklıkta 
bulmayan Kaptan Sedat Teker, CİMER’den temin ettiği ayrıntılı istatistiklerle yaptığı çok 
değerli bir araştırmada 2004-2017 yılları arasında Boğaz’dan transit geçen gemilerin 
kendi aralarında ve yerel gemilerle toplam 86 kaza, yani yılda ortalama 5,1 kaza, 
yaptıklarını tespit etti.145 Yukarda açıklandığı gibi, UAB’nın aldığı tedbirlerle Boğaz’da 
kaza sayısı giderek azalmaktadır. Nitekim ÇED Raporunun ekinde de 2012-2017 yılları 
arasında yılda ortalama sadece 3 kaza olduğu görülüyor (Boğaz’a giriş için bekleme ve 
demirleme alanlarındakiler hariç).146  

 ÇED Raporu 2006-2017 yılları arasında Türk Boğazlar sisteminin tamamındaki deniz 
olaylarını yıllık ortalama 19,91 kaza ve o yıllardaki yıllık ortalama gemi geçiş sayısını 
48.953 olarak tespit ederek kaza gerçekleşme oranını %0,04 olarak belirliyor. Bu oranı 
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 UAB, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu, Ek-26: İşletme Risk Senaryosu, sayfa 116-118.  
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Boğaz’da 2050 yılına kadarki abartılı gemi geçiş projeksiyonlarına uygulayarak vuku 
bulacak kaza sayılarına erişiyorlar. AB’nin desteği ile yapılmış bir çalışmada belirlenen 
başlıca deniz kazalarının maliyet hesaplarından yararlanarak Türk Boğazlar Sistemindeki 
ortalama kaza maliyetini yaklaşık USD1 milyon olarak belirliyorlar. Bunu abartılı kaza 
sayısı projeksiyonlarına vurarak 2026-2050 yılları arasında Boğaz’da vuku bulacak 
kazaların yaklaşık USD600 milyon maliyeti olacağını buluyorlar. Tabii bunun tamamını 
herhalde Kanal’ın ekonomik faydası hanesine yazmışlardır. Bu hesabın her tarafı 
düzeltilmeli: 

o Hesaplama Türk Boğazlar Sistemindeki deniz olaylarını değil sadece Boğaz’daki 
kaza sayısını kullanmalı. 

o İstanbul Boğazında ileriki yıllar gemi geçişleri için, 2007’den beri azalan trende 
göre, gerçekçi projeksiyonlar kullanılmalı. 

o Kaza maliyeti olarak 2012 yılında yayınlanmış, çoğunlukla açık denizlerdeki 
kazaları kapsayan bir çalışmaya dayanmak yerine, Boğaz’da gerçekleşmiş az 
sayıda kazanın (2004-2017 arası toplam 86), resmi kayıtlardaki verilerden 
yararlanarak ortalama maliyetini hesaplamak daha doğru olurdu.  

 ÇED Raporuna göre Kanal İstanbul’un Uluslararası ticareti destekleyici siyasi önemi de 
ekonomik yapılabilirliğini destekliyormuş. OECD’nin 2011 tarihli bir dokümanında lojistik 
serviste bir günlük gecikmenin ticarete %4 etkisi olduğu hesaplanmış. ÇED Raporu 2016 
yılında Türk Boğazlarından geçen petrolün yaklaşık USD64 milyar olan toplam değerine 
bu oranı ve ortalama 15 saatlik Boğazlarda bekleme süresini uygulayarak petrol 
ihracatçısı ülkelerin karşılaştığı kaybın USD1,6 milyar olduğunu hesaplıyor. ABD 
Enformasyon İdaresi’nin 2017 yılındaki bir raporuna dayanarak Rusya’nın petrol 
ihracatını Karadeniz’den Baltık Denizine kaydırmasıyla Boğaz’dan petrol geçişinin 
azaldığını, fakat Kazakistan’ın Kashagan petrol sahasından üretimi arttıkça Boğaz’dan 
petrol geçişinin artmasının beklenebileceği belirtiliyor. Yani, Boğazdaki bekleme süresi 
nedeniyle gelecekte petrol ihracatçısı ülkelerin kaybı daha da büyük olacakmış.147 Kanal 
İstanbul geçişleriyle bu kaybın ortadan kaldırılması petrol ihracatçısı ülkelerin 
ekonomilerine ek kazanç sağlaması ve bekleme sürelerinin azalmasıyla da navlun 
ücretlerinin düşmesi Kanal İstanbul’un stratejik önemine katkı sağlayacakmış. ÇED 
Raporunun Kanal Projesini fizıbıl göstermek için yaptığı bu takdire şayan canhıraş gayret 
maalesef çürük zemin üzerine oturtulmuş: 

o Kanal İstanbul ile sevkiyattaki gecikmenin giderilmesinin, sadece petrol 
ihracatçısı ülkelerin ekonomilerine yapacağı katkıyı değil tüm ihracatçı ülkelere 
yapacağı katkıyı, ve hatta ithalatçı ülkelerin de, dolayısıyla Kanal nedeni ile tüm 
dünya ülkelerinin zenginleşeceklerini değerlendirerek Kanal’ın ekonomik 
yapılabilirliği daha da güçlendirilirdi. 

o Bir yandan sevkiyattaki gecikmenin (15 saat bekleme süresi) tamamen 
giderilmesinin ticaret üzerindeki etkisi hesaplanırken, diğer yandan bekleme 
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Akdenize çıkmak istiyor. Bak: https://www.feem.it/m/publications_pages/ndl2019-006.pdf  
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süresinin azalmasının navlun ücretlerinin düşmesini sağlayacağı söyleniyor. 
Bekleme giderilecek mi, yoksa süresi mi kısalacak?  

o Kanal geçişi için bekleme süresinin kısalması karşılığında bir yandan gemi başına 
USD100.000 ücret almak hayali kurulurken, diğer yandan navlun ücretlerinin 
düşeceğini beklemek çelişkili değil mi? 

o Kanal İstanbul Projesinin ekonomik analizi Kanal’ın Türkiye toplumunun sosyal ve 
ekonomik refahına ne kadar katkı yapacağını göstermelidir. Kanal’ın USD50 
milyar civarındaki maliyetine karşı, bekleme süresinde “farazi” kısalmanın navlun 
ücretlerinde sağlayacağı “ümit edilen” küçük bir düşüşün Türkiye ihracatçı ve 
ithalatçılarına temin edeceği kazancı Kanalın “ekonomik yararı” hanesine yazarak 
Projenin “ekonomik yapılabilirliğini” göstermek gerçekten maharet ister. 

o Yukarıda da açıklanmıştı, Kanal Projesinin amaçladığı gibi Boğaz’daki transit gemi 
trafiğinin büyük bir kısmı Kanal’ı kullanırsa, orada bekleme süresi Boğaz’dakinden 
daha uzun olacak (sayfa 21). Yani ÇED Raporu Boğaz’daki sevkiyat gecikmesinden 
Kanal’ın ekonomik fizibilitesine destek çıkaramaz. 

 Olması Gereken Ekonomik Analiz 

Kamu yatırım programı mevzuatımızda Kanal İstanbul Projesi teklifinin onaylanması için gerekli 
fizibilite etüdünün ve ekonomik analizin formatı, kapsamı ve yöntemi belirlenmiştir. Kanal 
Projesi Teklifi ÇED raporundaki ekonomik analizle sunulursa ve onaylanırsa, Ulaştırma Bakanı ve 
SBB başkanı Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacaklardır.148 Bu sorumluluk ihlalleri, ilgili 
mevzuata göre, mali yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğratıldığını ve kamu zararının ortaya 
çıktığını gösterir ve Cumhurbaşkanı tarafından mevzuata uygunluk yönünden tahkik ve teftiş 
ettirilmelidir.149 

Hükümet tüm kamu harcamaları ve yatırım projeleri ile temel hedef olan toplumun refah 
düzeyini yükseltmeyi amaçlamaktadır.150 Kanal İstanbul Projesi ile Boğaz’da yoğun gemi 
trafiğinin yol açtığı iddia edilen büyük kaza riskinin neden olabileceği can, mal ve tarihi eser 
kaybını önlemek veya en aza indirmekle de aynı amaç hedefleniyor olmalı. Tabii bunun için de 
Kanal Projesinin Hükümetin tanımladığı sosyo-ekonomik gelişme hedefleri ve yatırım öncelikleri 
ile uyumlu olması ve ekonomik faydalarının toplam değerinin ekonomik maliyetinden büyük 
olması gerekir. Aksi halde Proje ülkenin sosyal refah düzeyinde düşüşe neden olacaktır. 

Ekonomik analiz yöntemi: Bir kamu yatırım projesinin ekonomik analizi, finansal ve ticari 
analizlerinin verilerinde değişiklikler, iptaller ve eklemeler yaparak gerçekleştirilir. Kanal 
Projesinin sağlıklı bir ekonomik analizi için önce finansal ve ticari analizlerinin, yukarda da izah 
edildiği gibi, gerçek durumu yansıtacak şekilde revize edilmeleri gerekir. Daha sonra bu 
analizlerin verilerine, YPHR’nin “Fizibilite Etüdü Formatı” ekinde özet olarak izah edilen şu 
işlemler uygulanır: 
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150
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 Finansal analizde kullanılan piyasa fiyatları, tam rekabet şartlarındaki aksaklıklar ve 
dolaylı vergiler nedeniyle, ait oldukları mal ve hizmetlerin ülke ekonomisine olan gerçek 
değerlerini yansıtmazlar. Ekonomik analizde, bu aksaklıkları ve vergileri yansıtan bir 
dönüşüm faktörünün piyasa fiyatlarına uygulanmasıyla bulunan gölge fiyatlar kullanılır. 

 İşgücü maliyetini belirleyen ücretlere gelince, Türkiye’de işgücü piyasasında istihdamı ve 
işgücünün mobilitesini sınırlayan uygulamalar bulunmamakla beraber yüksek oranda bir 
işsizlik sorunu bulunuyor. Buna göre vasıflı işgücü ücretlerinden gelir vergisi ve sosyal 
sigorta primini yansıtan bir dönüşüm/indirim faktörü uygulanarak bu tür emeğin 
ekonomik maliyetini temsil eden gölge ücretler bulunur. Türkiye’de vasıfsız işgücüne 
ödenen net “asgari ücret” seviyesinin açlık sınırı civarında olduğu dikkate alınırsa, genel 
olarak bu ücretin işçi nazarında boş zaman (leisure) değerinin dahi altında olduğu 
söylenebilir. Dolayısıyla işsiz işgücünden gelecek işçilere ait emeğin dahi ekonomik 
maliyeti için net asgari ücretten düşük bir gölge ücret kullanmak düşünülemez.  

 Finansal analizde önemli olan gayrimenkul ve rant gelirleri, vergiler, kamulaştırma ve 
arazi bedelleri, teşvikler gibi ödemeler ekonomik analizde transfer sayılır ve dikkate 
alınmaz.  

 Diğer yandan finansal analizde projenin tarafları açısından piyasada değerlendirilmeyen 
ve bu yüzden maliyetlere girmeyen etkiler (örneğin tarımsal ve sanayi üretim kayıpları) 
ve üçüncü şahısları (toplumu) etkileyen fakat finansal maliyetlere girmeyen dışsallıklar 
(externalities) (örneğin hava kirliliği, içme suyunda kalite kaybı gibi) ekonomik analizde 
maliyete dahil edilir. 

 Projenin inşaat ve işletme süresinde yıllar üzere belirlenen maliyet ve fayda (gelir) 
tutarlarını bugünkü değerlere indirgeme için kullanılacak iskonto (indirgeme) oranları 
da finansal ve ekonomik analizde farklı olacaktır. 

Yukarıdaki açıklamalar gösteriyor ki Kanal İstanbul Projesinin ekonomik analizi bu sahada 
ihtisaslaşmış bir uzman ekip tarafından yapılmalı.151 Türkiye 1970 ve 1980’li yıllarda DPT ve 
Devlet Yatırım Bankası (DYB)’nın çalışmalarıyla önemli ölçüde sağlıklı kamu yatırım projesi 
hazırlama kapasitesi kazanmıştı. Ancak takip eden yıllarda giderek etkisini artıran küreselleşme 
ve liberal ekonomik politikaların benimsenmesi ve kamu yatırım projelerinin seçiminde siyasal 
ve kişisel tercihlerin ağırlık kazanması ile ekonomik maliyet-fayda analizi yapılmaz veya seçilen 
projeyi desteklemek için yapılır oldu. 2005 yılına kadar devam eden bu durum, 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun kabulü ile oluşan kamu yatırım programı mevzuatı 
çerçevesinde kamu projelerinin ekonomik yapılabilirliği önem kazandıysa da uygulamada pek bir 
değişiklik olmadı. Örneğin, Cumhurbaşkanlığı 2020-2022 Dönemi Yatırım Genelgesi ile bütün 
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kamu idarelerinden yatırım projelerini AB standartlarında ve formatında hazırlanmış, özellikle 
projenin ekonomik yapılabilirliğini gösteren, ayrıntılı bir fizibilite etüdü ile teklif etmelerini 
istediği halde, UAB Kanal İstanbul Projesi teklifinde bu talimata uymayabiliyor. Bu duruma itiraz 
etmesi gereken SBB ise projeyi onaylayabiliyor. Cumhurbaşkanı da benim projeme bütün kamu 
projeleri için istediğim ihtimamı nasıl göstermezsiniz diye UAB ve SBB’den hesap sormuyor. 

Kanal İstanbul Projesinin ekonomik yapılabilirliğinin irdelenmesi: Kanal Projesinin gerekçesi 
olan Boğaz’da kaza riskini önleme veya en aza indirmenin ekonomik analizi için “bu proje ile” 
(with-the-project) maliyet ve faydalar “projesiz” (without-the-project) mevcut durum ile 
karşılaştırılır. Yani Kanal Projesinin yukarda açıklanan “projesiz durum” ile karşılaştırıldığında 
görülecek “ilave (incremental) maliyet ve sağlayacağı “ilave” faydalar karşılaştırılacaktır. Tabii 
burada, finansal analizden farklı olarak, maliyet ve fayda terimleri ile sosyal refaha bir katkı 
(value-added) ve eksilme (resource use), sırasıyla, kastediliyor. Şimdi bu giriş ışığında Kanal 
Projesinin ekonomik maliyet ve faydalarının karşılaştırılmasında sonucu etkileyecek başlıca 
faktörlere göz atalım. 

 Kanal Projesinin ekonomik maliyetinin hesaplanmasında hareket noktası olacak finansal 
maliyetlerin önce gerçekçi finansal değerlere ve sonra ulusal ekonomi açısından sosyal 
fırsat maliyetlerine dönüştürülmesi için yapılacak işlemler yukarda izah edildi. Buna göre 
Kanal Projesinin başlıca ekonomik maliyet kalemlerini görelim: 

o Kanal Projesinin maliyet kalemlerinin büyük çoğunluğu yurt dışından, 
muhtemelen vergilerden muaf olarak, temin edileceğinden ekonomik analizde 
bunların yurda giriş değerlerinde (border prices) bir değişiklik gerekmez. Projede 
kullanılacak yerli mal ve hizmetlerde de fiyat kontrolleri, teşvikler vb uygulamalar 
söz konusu olmadığına göre, bunların finansal maliyetleri sadece piyasa 
fiyatlarında dolaylı vergileri yansıtan bir dönüşüm/indirim faktörü ile ekonomik 
maliyete çevrilir.  

o Projede istihdam edilecek vasıflı işgücünün büyük çoğunluğu yabancı yönetici, 
uzman ve operatörler olacaktır ve bunlara yapılan döviz bazında toplam ödeme 
bu kategori işgücünün ekonomik maliyeti olacaktır (döviz kurunda bir çarpıklık 
olmadığını varsayıyoruz). Yerel işgücünün büyük çoğunluğunu teşkil edecek 
vasıfsız işgücüne ödenen ücretin, yüksek işsizlik oranı nedeniyle bu tür emeğin 
sosyal fırsat maliyetinden daha yüksek olduğu düşünülebilir. Ancak, yukarıda 
açıklandığı gibi, Türkiye’de bu kategori işgücünün net asgari ücret üzerinden 
toplam maliyeti aynı zamanda ekonomik maliyetidir. Yerel vasıflı işgücünün 
maliyeti de ücretlerdeki gelir vergisi ve sosyal sigorta primlerini yansıtan bir 
dönüşüm faktörü ile ekonomik maliyete çevrilir. 

o Projenin çok geniş etki alanında tarımsal ve sanayi üretim kaybı finansal analizde 
dikkate alınmazken, ekonomik analize alternatif maliyet olarak dahil edilir. 
Yerlerinden edilenlere yeni yerleşim alanları tesisi için gerekli yatırım tutarı 
finansal analizde hesaba katılmaz, fakat ekonomik analizde önemli bir maliyet 
unsurudur.152  

                                                           
152

 Kanal Projesinin etki alanında özel mülkiyetteki bir arazinin sadece kamulaştırılması veya satın alınması için 
yapılan ödeme finansal maliyete girer; ekonomik maliyete ise sadece kaybedilen üretim değeri girer. 
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o Kanal İstanbul’un proje tarafları (devlet ve Kanal’ı kullananlar) dışında üçüncü 
şahıslara, dolayısıyla topluma, dışsallık (externalities) olarak tanımlanan 
rahatsızlık ve diğer olumsuz etkileri olacaktır. Örneğin uzun inşaat süresinde 
yaratılacak hava kirliliği ve gürültü, Trakya bölgesinde ulaşım ağındaki 
değişikliklerin yolculara zaman ve para kaybettirmesi, orman alanların 
kaybedilmesi nedeniyle iklim değişikliği. Bunlardan parasal olarak 
değerlendirilmesi mümkün olanlar ekonomik maliyete, mümkün olmayanlar 
sosyal maliyet olarak ekonomik analizde yer alacaklardır. 

o Kanal Projesinin ekonomik analizinde inşaat ve işletme yıllarındaki maliyetlerin 
bugünkü değere indirgenmesi için kullanılacak iskonto oranı sermayenin 
ekonomik fırsat maliyeti, yani toplumun tüketimini ertelemeye istekli olacağı 
minimum getiri oranıdır. Bu oran için, örneğin, devlet tahvilleri faiz oranı 
alınabilir. 

 Kanal Projesinin finansal faydaları (getirileri/gelirleri) olarak değişik ortamlarda şunlar 
sıralanıyor: (i) boğazda kaza riskinin azalması ile olası can, mal ve tarihi eser kayıplarının 
azalması; (ii) Kanaldan geçecek gemilerden vergi ve harçlara ilaveten alınacak geçiş 
ücreti; (iii) Kanal güzergâhında arsaların değerlenmesinden elde edilecek rant gelirleri; 
(iv) Kanal entegre tesislerinin gelirleri; (v) Kanal güzergâhı boyunca yaratılacak 
kentleşmeden sağlanacak gelirler; (vi) Kanal sayesinde gemilerin Boğaz girişinde uzun 
süre beklemekten kurtulmaları sonucu navlun düşüşünün Türk ekonomisine sağlayacağı 
faydalar. Bu getirilerin bazılarında yapılan abartılı varsayımlarla iyice şişirilen finansal 
faydalar, maalesef ekonomik analizde aşağıda görüleceği gibi çoğunlukla 
tırpanlanacaktır. 

o Boğaz’da kaza riski ile ilgili olarak Kanal’ın sağlayacağı ekonomik fayda 2012-
2017 yılları arasında Boğaz’dan transit geçiş yapan gemilerin yaptığı yıllık 
ortalama 3 kazanın sayısı ve maliyeti ileriki yıllarda pek artmayacaktır. Bu 
değerlerde, Kanal’da olası kazalarla netleştirildikten sonra, bir azalma olursa 
bu kategorinin Kanal Projesi’nin ekonomik faydasına katkısı ancak bu olabilir.  

o Kanal’dan geçecek gemilerden alınabilecek ücret konusunda afaki varsayımlar 
yapıldığını yukarda gördük. Ümit edilenin çok altında alınabilecek ücretlerin 
de sadece yabancı bandıralı gemilerden alınanları ilâve ekonomik fayda 
yaratır. Türk bayraklı bir geminin Boğaz geçişiyle, karşılığında ücret alınmasa 
da, sosyal refaha yaptığı katkı (katma değer) bu geminin Boğaz yerine 
Kanal’dan geçmesiyle artmayacaktır, hatta Kanal’ın Boğaz’dan uzun olması 
nedeniyle azalacaktır.  

o Kanal güzergâhında arazilerin el değiştirmesi sonucu yaratılan rant gelirleri 
ekonomik fayda (katma değer) değil transfer sayılır. Bunun bir istisnası 
yabancı uyrukluların satın aldığı arsalar için ödedikleri bedellerdir. 

o Kanal’ın entegre tesislerinin (yat, lojistik ve konteyner limanları) işletme kârını 
ekonomik fayda hanesine yazabilmek için, bu tesisler nedeniyle civarda 
benzer tesislerin hizmetlerine talebin azalması sonucu uğradıkları kayıplarla 
netleştirilmesi gerekir. 

o Kanal Projesi’nin asıl, fakat gizlenen, gerekçesinin İstanbul’un batısında 
yaratılacak kentleşmeden sağlanacak gayrimenkul ve rant gelirleri olduğunu 
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iddia edenlerin haksız olduğu söylenemez. Nitekim UAB emekli müsteşar 
yardımcısı (2015-2020) Dr. Poyraz bunu açıklıyor: “Bu proje aslında kanalı da 
içeren 250-500 bin kişinin yerleşebileceği düşük imar yoğunluklu bir şehir 
projesi olarak da planlanmıştır. Dolayısıyla bu yönüyle bakıldığında bu proje 
tek başına gemi geçişleriyle değerlendirilemeyecek bir projedir.”153 Öte 
yandan, ne Kanal İstanbul Projesinin resmen açıklanan gerekçesinde ne de 
Hükümet’in üst politika dokümanlarında İstanbul batısında yeni bir kentleşme 
ihtiyacından söz ediliyor. Tam aksine böyle bir kentleşme bu belgelerdeki 
kamu yatırım önceliklerinin tümüyle ters düşmektedir. 

o Kanal sayesinde Türk Boğazlarını kullanan gemilerin navlunlarında düşüş 
olacağı varsayımının yersiz olduğunu, bununla beraber böyle bir hayali 
düşüşün sosyal refahımıza yapacağı katkıyı Kanal Projesi’nin ekonomik 
analizine dahil edebilen danışmanlık firmasının cehdini takdire şayan 
bulduğumuzu yukarıda belirtmiştik. Maalesef bu hayali fayda da Kanal’ın 
ekonomik analizinde tırpanlanacaktır. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan görülüyor ki Kanal İstanbul Projesinin ekonomik analizi, 
YPHR’nde istenildiği gibi AB standartlarında yapılırsa, Projenin “ekonomik yapılabilemezliği” 
açıkça ortaya çıkacaktır. Bunun nedeni Projenin büyük çoğunluğu transfer niteliğinde olan 
finansal gelirleri ekonomik faydaya dâhil edilmezken, USD50 milyar civarındaki gerçekçi finansal 
maliyet tahmininin gölge fiyatlar uygulamasıyla küçük bir miktar düşmesine karşı çevresel ve 
sosyal olumsuz etkilerin giderilmesi için alınacak tedbirlerin maliyetiyle daha da artacağıdır. 

XI. ÇEVRESEL VE SOSYAL ANALİZ154
 

Kanal İstanbul Projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından hazırlanan Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) Raporu 23.12.2019 tarihinde kamunun görüşlerini almak üzere 10 gün için 
askıya çıkarıldı. Bakanlık 17.01.2020 günü alınan görüşlerin değerlendirildiğini ve “ÇED olumlu 
kararı”’ alındığını açıkladı.  

Söz konusu rapor, 1,595 sayfalık hacmi ve 12,208 sayfa tutan 37 eki ile, Kanalın açılması ve 
entegre birimlerin tesis edilmesi için yapılan bütün teknik çalışmaları ve bu faaliyetlerin çevresel 
ve sosyal etkilerini ve sonuçlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır. Hükümet bu rapora 
verilen “ÇED olumlu kararı” ile yalnız Projenin çevresel/sosyal etkileri ve sonuçları bakımından 
sakıncalı olmadığına değil, aynı zamanda Kanalın yapılabilirliğine de karar verilmiş algısı 
yaratmaya çalışıyor. Oysa ÇED Raporunun esas işlevi, ilgili mevzuata göre, Projenin kamu yatırım 
programına teklif edilebilmesi için gerekli olan fizibilite (yapılabilirlik) etüdünü tamamlamaktır. 
Fakat Hükümet Fizibilite Etüdünü (eğer mevcut ise) kamuoyundan gizlediği için ÇED Raporunun 
esas işlevini yerine getirip getirmediğini söylemek mümkün değil. Burada 27 Aralık 2019’da 
açıklanmış olan ÇED Raporunda Kanal Projesinin çevresel ve sosyal etkileri konusundaki 
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 Dr. Özkan Poyraz’ın konuşması, Türkiye Denizcilik Federasyonu, “Kanal İstanbul İstişaresi: Toplantı Kayıt 
Notları”, sayfa-6-9, https://turdef.org.tr/uploads/Kanal%C4%B0stanbulNotlar%C4%B1%2023012020-2.pdf  
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 Bu bölüm geniş ölçüde yazarın şu çalışmasına dayanmaktadır: “Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporunun ilgili 
Mevzuat ile Uyumluluğunun İrdelenmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 94, Sayı 2020/6, sayfa 56-62. 
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açıklamalara dayanarak, Fizibilite Etüdünde yer alması gereken Projenin önemli ekonomik ve 
sosyal sonuçlar doğurabilecek çevresel etkileri vurgulanacaktır.  

ÇED Raporu’nun Kapsam ve Formatı 

Kamu yatırım programının ve projelerinin hazırlanması ile ilgili mevzuata göre Kanal İstanbul 
Projesinin yapılabilirlik/fizibilite etüdünde, hakkında “olumlu kararı” alınmış ve etüdün ekinde 
(EK:1) sunulan ÇED raporuna dayanarak projenin çevresel (9. Bölüm) ve sosyal (10. Bölüm) tüm 
etki analizleri değerlendirilir. Böylece esas fonksiyonu Kanal İstanbul Projesi hakkında nihai 
kararın dayandırılacağı Fizibilite Etüdünü tamamlamak olan ÇED Raporunun kapsam ve 
formatının bu fonksiyonunu yerine getirmesini kolaylaştıracak tarzda olması gerekir. ÇED 
Raporunun kapsamı, formatı, değerlendirilmesi ve onaylanması hususları ÇED Yönetmeliği’ne 
göre düzenlenir.155 Bu amaçla Yönetmelik 3 no.lu ekinde ÇED Genel Formatını veriyor. ÇŞB bu 
formata göre proje sahibi tarafından düzenlenen ve sunulan ÇED Başvuru Dosyasının kapsamı 
ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir Komisyon teşkil eder. ÇED Başvuru 
Dosyası Halkın Katılım Toplantısında da görüşüldükten sonra Komisyon tarafından ÇED Raporu 
için bir “özel format” hazırlanır. ÇED Yönetmeliğinin Ek-3’teki yarım sayfalık Genel Formatta 
belirtilen ana başlıklar altında ele alınması istenen konuları tanımlaması gereken Kanal Projesinin ÇED 
Raporu için 19 sayfalı 382 ayrı başlıklı bir özel format hazırlandı. Kanal İstanbul Projesi’nin etüt-proje işi 
ihalesini 2017 yılında alan danışmanlık firması bu özel format çerçevesinde 1.595 sayfa, ekleriyle 13.803 
sayfa, hacminde bir ÇED Raporu hazırladı. Adı yanıltıcı olan bu rapor aslında Kanal İstanbul Projesi ile 
ilgili olarak bugüne kadar yapılmış olan bütün çalışmalara ait raporları ve bunlara dayanarak yapılan, ÇED 
ile ilgili olanlar da dahil, bütün analizleri kapsamaktadır.  

“ÇED Olumlu Kararı”nın anlamı ve sonuçları 

ÇED Raporu hakkında ÇED Komisyonunun ve ÇŞB’nın “ÇED olumlu” kararı sadece projenin 
gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirtir.156 ÇED Raporunda yüzlerce 
faaliyetin anlatımına dâhil edilen olumsuz çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesinden 
nasıl bir ağırlıklı ortalamayla(!) “ÇED Olumlu” kararı çıkarılabildiğinin ayrıca açıklanması 
gerekirdi. Bu mahiyette bir projenin hayati önemde çevresel ve sosyal olumsuz etkilerini açıkça 
belirleyen ve bunların önlenmeleri ya da en aza indirilmeleri için geniş kapsamlı ve detaylı 
öneriler sunan ÇED Raporunu ve Raporun askıda bulunduğu 10 gün zarfında yapılan binlerce 
eleştiri ve önerileri inceleyen 50’den fazla kurum ve kuruluşun temsilcilerinden oluşan ÇED 
Komisyonun olumlu kararı, tartışmaları özetleyen bir metin ile kamuoyuna duyurulmalıydı. 
Maalesef ÇŞB, ÇED Olumlu Kararını böyle bir metinle kamuoyuna açıklamak yerine Bakan’ın bir 
basın açıklamasıyla duyurdu.157 Bakan’ın bu basın açıklamasında belirtilen aşağıdaki hususlar 
Komisyonda ÇED olumlu kararının nasıl alındığını da gösteriyor: 
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 ÇŞB, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, madde 4.h. 
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 Asrın projesi diyeceğimiz Kanal İstanbul, Boğaziçi’ni koruma ve kurtarma projesidir. 
 Kanal’ın iki yakasında en çok 500 bin nüfuslu, depremde rezerv konutların üretildiği, 

içinde üniversitelerin, Ar-Ge alanlarının, millet bahçelerinin, ekolojik koridorların, 
limanların ve marinaların olduğu örnek bir şehircilik projesi gerçekleştirilecek. 

  “Onlar öyle istedi”, “burası böyle” dedi, “şurası şöyle oldu” diye bu projeden 
vazgeçilmeyecek; kararlı bir şekilde yola devam edilecek. 

 Projenin su kaybına ve deprem riskine yol açmayacağı Raporda belgeleniyor. 
 ÇED Raporunda belirtilen tedbirleri, UAB Kanal’ın yapımı sırasında alacak. 

Çevre ve Şehircilik Bakanının Kanal için “ÇED Olumlu Kararı” alındığını kamuoyuna açıklarken 
vurguladığı hususlar, Boğaziçi’ni kurtarma projesi diye gerekçelendirilen Kanal İstanbul 
Projesi’nin aslında bir “şehircilik projesi” olduğunu açığa vuruyor. Bakan “ÇED olumlu mu, 
olumsuz mu?” değerlendirmesinin yapıldığı toplantının sonucunu açıklarken, bu sonuç olumsuz 
da olsaydı projeden vazgeçilmeyecekti diyor. ÇED Raporu proje inşaatı nedeniyle Kanal’ın etki 
alanında yeraltı suları ve içme suyu konusunda ciddi olumsuz etkilerine karşı alınması gereken 
geniş kapsamlı ve büyük maliyetli tedbirler öneriyorken, Bakan su kaybının olmayacağı 
belgelendi diyor. ÇED Raporu (Ek-16), deprem risklerine karşı kontrollü hasar performans 
düzeyini hedef alan depreme dayanaklı tasarım kriterleri belirlenmeli ve Kanal üzerinde yer alan 
bütün yapıların bu kriterleri temin edecek şekilde özel performans hedefleri tayin edilmeli ve 
deprem tasarımlarında kullanılmalı derken, Bakan deprem riskinin olmadığı belgelendi diyor. 
ÇED Raporu, aşağıda da açıklanacağı gibi, Kanal’ın finansal ve ekonomik fizibilitesini belki de yok 
edecek çapta çevresel ve sosyal olumsuz etkiler ve birçoğu daha projenin hazırlık safhasında 
alınması gerekli tedbirleri sıralarken, Bakan bunları Kanal’ın yapımı sırasında alınacak önemsiz 
tedbirlermiş gibi gösteriyor.  

Kanal İstanbul Projesinin ÇED Raporu hakkında ÇŞB’nın aldığı “ÇED olumlu” kararı sadece 
projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirtir.158 Bu kararın 
yaratacağı üç önemli sonuç bulunuyor: 

 ÇED Raporunun birçok değerlendirmeleri sahalarında uluslararası saygınlık kazanmış 
bilim insanları ve önemli STK’lar tarafından eksik ve/veya hatalı bulunuyor. Bu hatalı 
değerlendirmelerden bazılarının dönüşü ve telafisi mümkün olmayacak felaketlere yol 
açacak riskler taşıdığı öne sürülüyor. Bu hususlarla ilgili olarak Fizibilite Etüdünün Sonuç 
Bölümünde bir karar verilmesi gerekecek. 

 Kanal Projesi ile ilgili ÇED Olumlu Kararı, ÇED Raporunda yapılan Kanal inşaatının tüm 
çevresel ve sosyal olumsuz etki değerlendirmelerini ve karşı tedbir önerilerini ÇŞB’nin 
yerinde bulduğunu gösteriyor. Bu tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli işlemler 
Kanal’ın kesin projesinin unsurlarına dönüştürülmelidir. 

 Kanal Projesinin finansal ve ekonomik fizibilite hesapları, kesin projenin unsurlarına 
dönüşecek olan ÇED Raporunda önerilen çevresel ve sosyal tedbirlerin maliyetlerini de 
dikkate alarak yeniden yapılmalıdır.  
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Kanal Projesinin olumsuz çevresel ve sosyal etkileri ve karşı tedbirler dört grupta toplanabilir: (i) 
Proje kapsamında yapılacak faaliyet ve işlerin tanımına dahil edilmiş olanlar; (ii) ÇED Raporunda 
ilave olarak önerilen ve sayısal ve parasal olarak tanımlanabilecek olanlar; (iii) Sadece genel 
olarak tanımlanmış fakat sayısal ve parasal ölçüye vurulabilecek şekilde belirlenmemiş olan 
etkiler ve önlemler (örneğin üretim kaybı ve buna karşı deplasman ve teşvik tedbirleri); ve (iv) 
bir önceki gruptaki etki ve tedbirlerin sayısal ve parasal ölçülere vurulamayacak olanları 
(örneğin Kanal çevresinde kentleşme sonucu artacak hava kirliliği ve içme suyu sıkıntısının 
alınacak önlemlere rağmen giderilemeyecek olan etkileri gibi).159 İlk gruptaki olumsuz etkiler ve 
karşı tedbirler ilgili birimlerin maliyetine girmiş olacağından finansal ve ekonomik analizde 
ayrıca belirtilmeleri gerekmeyecektir. İkinci gruptaki etkiler ve önerilen tedbirlerin sayısal ve 
parasal değerlendirilmesi Fizibilite Etüdünde yapılarak finansal ve ekonomik analizlere dahil 
edilmeleri gerekir. Asıl güçlük, üçüncü grupta sadece genel olarak ifade edilen etkiler ve 
önlemleri somut işlemlere ve maliyetlere dönüştürerek finansal ve ekonomik analizlere dahil 
etmektedir. Son gruptaki olumsuz etkilerden sayısal ve parasal olarak ifade edilemeyecek 
olanlara Fizibilite Etüdünün Sosyal Analiz bölümünde (10. Bölüm) yer verilmeli. ÇED Raporunda 
konu edilen sayısız ve devasa olumsuz çevresel ve özellikle sosyal etkiler ve önerilen karşı 
tedbirler parasallaştırıldığında ve parasallaştırılamayanlar da sosyal açıdan değerlendirildiğinde, 
Projenin sosyo-ekonomik analizi Kanal İstanbul Projesinin unutulmasını gerektirebilecektir. 

XII. ÖZET ve SONUÇLAR 

Ülkemizin bugün karşı karşıya bulunduğu ve öngörülebilen gelecekte de devam edecek olan 
ekonomik ve sosyal sorunların en büyük nedeni şüphesiz AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 
beri uygulanan kamu yatırım politika ve programlarıdır. Oysa 2005 yılında kamu maliyesinde, 
özellikle Bütçe-Plan-Yatırım Programı arasında uyum sağlanmasında, başlayan reform 
çalışmalarıyla ortaya çıkan kamu yatırım programı mevzuatı yatırım projelerinin sınırlı kaynakları 
en etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu 
mevzuatın temel çerçevesini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, bu kanunda 
belirtilen üst politika dokümanları (Beş Yıllık Plan, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, OVP, 
OVMP, Sektör Strateji Programları) ve her Bütçe yılı başında Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan 
Yatırım Genelgesi ve eki YPHR teşkil ediyor. Bu mevzuatın hükümlerini dikkatle okuyan bir kimse 
Türkiye’de sağlıksız bir yatırım projesinin kamu yatırım programına kabul edileceğine inanamaz. 
Maalesef mevzuat adeta süs olarak durmakta, kıt kamu kaynaklarının talan edilmesine yol açan 
mega projeler peş peşe uygulanmaktadır. Kanal İstanbul Projesinin de bu yolda yeni bir aday 
olduğuna bu yazıda dikkat çekmeğe çalışıyoruz. 

Kamu yatırım projelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması ile ilgili mevzuat 
hükümleri doğrultusunda mükemmel bir şekilde düzenlenmiş olan ve Resmi Gazetede 
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Genelgesi ve eki YPHR tüm kamu idarelerini yatırım proje 
tekliflerini hazırlamak konusunda yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu yazıda Kanal İstanbul 
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 ÇŞB, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu, Bölüm 6.47 ve EK-36. 
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Projesini 2020-2022 Dönemi Yatırım Genelgesi ışığında değerlendirdik.160 Vardığımız sonuçları 
burada özet olarak sunuyoruz: 

 Kamu yatırım programı ile ilgili mevzuatın can alıcı vurgusu kamu kaynaklarının 
kullanımında mali saydamlık ve şeffaflığın sağlanması üzerinedir. Buna rağmen maliyeti 
ve olumsuz çevresel ve sosyal etkileri Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen mega 
projelerinkinden çok daha büyük olacak Kanal İstanbul Projesinin fizibilite etüdü 
kamuoyuna açıklanmıyor. Bugünkü ve gelecek kuşakları devasa bir mali yük altına 
sokacak olan Projenin maliyeti ve finansmanı konusunda gerçek durumu kimse bilmiyor. 

 UAB’nın Kanal İstanbul Projesi teklifini Kamu Yatırım Programına dahil edilmek üzere 
Cumhurbaşkanlığı SBB’na sunabilmesi için, teklifin 2020-2022 Dönemi Yatırım Genelgesi 
ve eki YPHR’nin “lafzı ve ruhuna” ve istenilen formata uygun olarak hazırlanmış ayrıntılı 
bir fizibilite etüdü ile birlikte yapılması gerekir. Bu etüt Projenin: (i) Hükümetin üst 
politika dokümanlarında belirtilen politikalar ve önceliklerle uyumluluğunu; (ii) teknik, 
finansal, ticari ve ekonomik yapılabilirliğini; ve (iii) ÇED Raporunun olumlu bulunduğunu 
ve önerilerinin yapılabilirlik analizlerine işlendiğini göstermeli. Kanal Projesinin böyle bir 
fizibilite etüdünün mevcut olduğunu gösteren ortada bir emare yok; mevcut 
olamayacağını ise bu yazıda açıkça gösteriyoruz. 

 Kanal Projesinin üst politika dokümanlarında vurgulanan ulusal, sektörel, bölgesel ve 
proje-bazındaki öncelikler ile tamamen uyumsuz olduğunu ayrıntılı bir şekilde izah ettik. 

 Zaten Kanal İstanbul Projesinin bir kamu projesi için gerekli olan “ihtiyaç-sorun-çözüm” 
dayanağından yoksun olduğu da bu yazıda gösteriliyor. Projenin gerekçesi olarak 
İstanbul Boğazındaki yoğun gemi trafiğinin ve dolayısıyla kaza riskinin önümüzdeki 
yıllarda hızla artacağı; bunun büyük can, mal ve tarihi değer kaybına yol açacağı; bu olası 
kayıpları önlemek veya en aza indirmek için de alternatif suyolu olarak Kanal İstanbul’a 
ihtiyaç olduğu öne sürülüyor. Bu yazıda Projenin ileriki yıllarda Boğaz’dan geçiş yapacak 
gemi sayısı tahminlerinin ve kaza riskinin desteksiz ve abartılı olduğunu gösterdik. 

 2020-2022 Dönemi YPHR’ne göre, tüm kamu yatırım proje teklifleri gibi, Kanal İstanbul 
Projesinin de gerekçesini üç alternatif çözüm ile karşılaştırarak desteklemesi gerekir. 
İstanbul Boğazında kaza riskinin 2003 yılında kabul edilen TBGTH sistemi ve diğer ilgili 
yatırımlarla giderek azaldığı, artık yılda ortalama 3-5 olaya indiği ve benzer teknolojik 
gelişmelerin devamı ile mevcut “projesiz durum” (without-the-Project) alternatifi 
karşısında Kanal İstanbul Projesinin gerekçesinin çökmüş olduğu görülüyor. 

 İlgili mevzuata göre Kanal İstanbul Projesi için nihai karar “kesin projeye” göre 
hazırlanmış olan fizibilite etüdüne dayanarak verilebilir. Oysa son 15 yılı aşkın süredir 
hazırlanan Kanal Projesinin resmi açıklamalara dayanarak oluşturduğumuz hikâyesinin 
de gösterdiği gibi Projeden sorumlu UAB son 3-4 yıldır ortada henüz kesin bir proje 
olmadan kazma vurmaya hazırlanıyor. ÇED Raporundan da anlaşılıyor ki: (i) Kanal Projesi 
denildiğinde sadece Kanal’ın inşaatı anlaşılıyor; fakat (ii) altyapı deplasmanları; çevresel 
etkilere karşı önlemler, vb. diğer unsurları kapsayan ve finansal ve ekonomik analizin 
dayanacağı bir “kesin proje” mevcut değil. 
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 Yazımızın tamamlanmasına yakın yayınlanan 2021-2023 Dönemi Yatırım Genelgesi bir evvelkinin aynısıdır. 
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 Kanal Projesinin hazırlanması süresinde Kanal’ın boyutları ve Projenin kapsamı devamlı 
değişirken, bu süre zarfında hazırlanmış olması gereken en az 4 fizibilite (üçü ön-
fizibilite) raporunda iki şey asla değişmiyor: Projenin finansal ve ekonomik bakımlardan 
yapılabilir olduğu ve maliyetinin TL75 milyar (USD10-12 milyar) tutacağı. Bu yazıda iki 
hususun da doğru olmadığı gösteriliyor. 

 Kanal İstanbul’un mühendislik özellikleri ve boyutları bakımından tankerlerle tehlikeli 
yük taşımacılığında Boğaz’a güvenli bir alternatif olamayacaktır ve bu konuda ülkemizin 
deniz taşımacılığında saygın STK’ları ve geniş tecrübe ve uzmanlığı olan kaptanlarının da 
görüşleri bu doğrultudadır.  

 Kanal’ın güzergâhını belirlemek için gizli olarak incelenen beş alternatif arasından 2010 
yılında Başbakan Erdoğan Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos Gölü alternatifini 
yapalım demiştir. Projenin ÇED Raporuna göre daha sonra UAB tarafından ve 2017 
yılında Projenin etüt-proje işi ihalesini alan danışmanlık firmasınca yapılan çalışmalar da 
Başbakan’ın seçtiği alternatifi doğruladı ve Kanal güzergâhı Ocak 2018’de resmen 
açıklandı. Ancak güzergâh çalışmalarında arzu edilen gizlilik sağlanamadığı için 2011 
yılından itibaren Kanal bölgesinde gerçekleşen önemli çapta arazi el değiştirmeleri, yerli 
ve yabancı eşe, dosta ve gayrimenkul şirketlerine büyük rant kazançları sağlandığı 
şüphesi doğurmaktadır. Ayrıca özel mülkiyetteki arazilerin tescil edildikleri tarihteki 
değerleri üzerinden kamulaştırılmak istenmesi de arazi sahiplerinde büyük huzursuzluğa 
neden olmaktadır.  

 Kanal Projesine göre Marmara Denizi ile Karadeniz arasındaki mevcut olan ve ileriki 
yıllarda daha da artacağı iddia edilen yoğun gemi trafiğinin, Boğaz geçişinin ücretsiz 
olmasına rağmen, şu iki nedenle gemi başına USD100,000 ödeyerek Kanal’ı kullanmayı 
tercih edecektir. (i) Boğaz’a giriş için uzun bekleme süresinin neden olduğu zaman kaybı 
ve bunun yüksek maliyeti; ve (ii) Boğaz’da kaza riskinin daha büyük olması. Oysa ÇED 
Raporunun eklerinde Kanal’da bekleme süresinin ve kaza riskinin Boğaz’dakinden az 
olmayacağı belirtiliyor. Gemiler için bekleme maliyetinin de ümit edilen geçiş ücretinin 
en çok dörtte-biri kadar olacağı da bu yazıda gösterildi. 

 Kanal Projesi’nin finansman maliyetini belirleyecek yatırım tutarı değişik tarihlerdeki 
resmi açıklamalarda TL65 milyar (USD16,5 milyar) ile TL118 milyar (USD20 milyar) 
arasında değişti. Sonunda Aralık 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu: TL75 
milyar (USD10 milyar civarında). Bu rakam bir yıl önce açıklanan ÇED Raporunun 
metninde de veriliyor, fakat ekinde verilen daha gerçekçi bilgi ile ters düşüyor. ÇED 
Raporunun 27 no.lu ekinde toplam maliyet USD17,8 milyar olarak gösteriliyor. O tarihte 
TL75 milyar ile ancak Kanal kazılır ve hafriyat bertaraf edilir. Kanal’ı çepeçevre beton 
döşeyip üstüne biri demiryolu için 8 köprüyü kondurunca USD17,8 milyar da tükenir. 
Kanal’ın kesin projesini tamamlamak için yapılması gereken daha pek çok işlem 
bulunmaktadır. Bunlarla ilgili olarak bulabildiğimiz maliyet tahminlerini ve Projenin hiç 
hesaba katmadığı olumsuz sosyal ve çevresel etkileri önlemek veya en az indirmek için 
alınacak tedbirlerin maliyetini göz önüne alarak Projenin yatırım tutarının gerçekçi bir 
hesap ve tahminle USD50 milyar civarında olacağını belirttik. 

 ÇED Raporu TL75 milyar maliyet biçilen Kanal Projesinin KÖİ yöntemiyle 
gerçekleştirilmesi için 34 senaryo karşılaştırılarak finansal fizibilitenin hazırlandığını 
bildiriyor. Gerekirse Projenin Devlet Bütçesinden finanse edileceği de söylendiğine ve 
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zaten ilgili mevzuata göre KÖİ yönteminin seçilmesi için getirisinin (value for money- 
VFM) geleneksel yönteminkinden daha yüksek olması gerektiğinden, Projenin finansman 
modeli önce geleneksel yöntemin kullanılacağı varsayımına göre kurulmalı. Bu model 
Projenin USD50 milyar civarında olan maliyetinin Bütçe’den ve iç ve dış borçlanma ile 
nasıl, hangi vade ve faizlerle karşılanacağını; geri ödemelerin yıllar üzere dağılımını 
göstermeli. Ortaya çıkacak görüntü öyle ürkütücü olacaktır ki Projeyi rafa kaldırmak 
gerekecektir, çünkü KÖİ yöntemi uygulanırsa gelecek yıllarda Bütçe yükünün çok daha 
ürkütücü olacağı muhakkaktır.  

 Kanal Projesinin işletme gelir ve giderler tablosunun yıllar üzere göstereceği net kâr ile 
Kanal’ın maliyetinin de karşılanacağı iddia ediliyor. Bu iyimser ticari analiz, Boğaz 
trafiğinin büyük ölçüde Kanal’ı kullanmayı tercih edeceği, her geminin ortalama 
USD100,000 ödeyeceği, yüksek gayrimenkul gelir ve rant kazançları elde edileceği ve 
toplam maliyetin TL75 milyar olacağı gibi geçersiz varsayımlara dayanmaktadır.  

 Kanal Projesinin KÖİ yöntemiyle hayata geçirilmesine karar verilmiş olduğu ÇED 
Raporunda ve resmi açıklamalarda belirtiliyor. Fakat bu kararın verilebilmesi için kamu 
yatırım programı ve projelerinin hazırlanması ile ilgili mevzuatta belirtilen şartların 
yerine getirilmiş olamayacağını anlattık. KÖİ yöntemi ile ilgili yerli ve yabancı literatürde 
saygın finansal kuruluşlar ve akademisyenler tarafından dikkat çekilen bütün 
olumsuzlukların ülkemizde bu yöntemin kullanıldığı mega projelerde gerçekleştiği artık 
genel kabul görmüş bulunuyor. Zaten uzun süredir Hükümet’in üst politika 
dokümanlarında da bu olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin ve uygulamaların hayata 
geçirilmesi planlanmakta, fakat bunlar gerçekleşmemektir. Çünkü KÖİ yönteminin 
kullanılmasını özel sektöre ve kamu yönetimine cazip kılan bu olumsuzluklardır. Örneğin, 
Kanal’dan geçiş yapacak gemi trafiği ve gemi başına alınacak ortalama ücret konusunda 
abartılı şekilde iyimser tahminler KÖİ yönteminin kullanılması için gerekli ortamı 
hazırlamayı amaçlamaktadır. Böylece Projeyi ekonomik bakımdan yapılabilir kılıp 
mevzuatı aşmak ve abartılı gemi geçiş sayısı ve ücreti için döviz bazında Hazine garantisi 
vererek KÖİ yöntemine özel yatırımcı çekmek isteniyor.  

 Kanal Projesi’nin Fizibilite Etüdünün en can alıcı bölümü, Projenin ekonomik 
yapılabilirliğini, yani ülkenin toplumsal (sosyal) refahına katkı yapacağının ekonomik 
maliyet-fayda analizi ile gösterildiği Ekonomik Analiz Bölümüdür. Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Genelgesine göre, Kanal İstanbul Projesinin teklif edilebilmesi için Genelge’nin 
“lafzı ve ruhu” doğrultusunda, istenilen formatta ve belirtilmiş yöntemlerle hazırlanan 
“ekonomik fizibilite” çalışmasının net ekonomik fayda göstermesi gerekir. Kanal 
Projesinin fizibilite etüdünü hazırlamakla görevli danışmanlık firması tarafından 
düzenlenen ÇED Raporu, gereksiz yere sokuşturulan üç sayfada, Projenin ekonomik 
bakımdan yapılabilir olduğu sonucuna varıyor. Yatırım Genelgesinde istenen format ve 
yöntemle hiç alakası olmayan bu sunumda kullanılan bütün yaklaşımların kabul edilemez 
olduğu bu yazıda gösterildi. 

 Kanal İstanbul Projesinin ekonomik analizinin dayanacağı Projenin yatırım tutarı ve 
finansal ve ticari analizlerinin önce gerçekçi tahmin ve verileri yansıtacak şekilde revize 
edilmeleri gerekir. Revize edilen finansal maliyet ve fayda (gelir) tahminlerini ekonomik 
değerlere dönüştürmek için uygulanacak yöntemler sonucunda Kanal Projesinin 
faydalarında büyük bir düşüş olacağı, maliyetlerinin ise belki biraz yükseleceği sonucuna 
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vardık. Diğer bir ifade ile Kanal Projesi’nin fizibilite etüdü ilgili mevzuat hükümlerine, 
yani Cumhurbaşkanlığının Yatırım Genelgesine göre, hazırlanırsa ortaya bir 
“yapılabilmezlik etüdü” çıkacaktır. 

 Kanal İstanbul Projesinin ÇED Raporu 23 Aralık 2019’da askıya çıkarıldı ve 17 Ocak 
2020’de ÇŞB tarafından “ÇED olumlu” kararı alındı. 1.595 sayfalık rapor metni ve 12.208 
sayfa tutan 37 eki ile Kanal ve entegre tesisler ile ilgili olarak yapılan bütün teknik 
çalışmaları kapsayan bu Rapora “ÇED Raporu” denilmesi yanıltıcıdır. Raporda yüzlerce 
mühendislik ve teknik faaliyetin anlatımına dahil edilen olumsuz çevresel ve sosyal 
etkilerin ve çok ciddi maliyet yaratacak tedbir önerilerinin ÇŞB tarafından ayrı ayrı 
değerlendirilmesi nasıl bir ağırlıklı ortalama ile “ÇED olumlu kararı” alınmasını sağladı, 
anlamak mümkün değil. Aslında ÇED olumlu kararının alındığı Komisyon toplantısından 
sonra Bakan’ın yaptığı basın açıklamasında ÇED olumsuz kararı çıksaydı da Kanal 
Projesinde yola devam edileceğini açıklaması herşeyi anlamamızı mümkün kılıyor. 

 “ÇED Olumlu Kararı” ve Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın Kanal Projesinin çevresel ve sosyal 
etkilerini umursamaz söylemine ragmen şu iki hayati önemi haiz konuda toplumsal 
duyarlılığın Hükümet üzerinde etkili olacağını ümit ediyoruz: 
o ÇED Raporunda konu edilen çok sayıda olumsuz çevresel ve özellikle sosyal etkilere 

karşı önerilen ve Kanal’ın inşaası sırasında alınacağı belirtilen tedbirler Kanal’ın kesin 
projesine ve finansal ve ekonomik analizine dahil edilmeli. 

o ÇED Raporunun birçok değerlendirmeleri, uluslararası saygınlık kazanmış bilim 
insanları ve önemli STK’lar tarafından eksik veya hatalı bulunuyor. Bunlardan 
bazılarının dönüşü ve telafisi mümkün olmayacak felaketlere yol açacak riskler 
taşıdığı öne sürülüyor. Bu hususlarla ilgili uluslararası bilimsel bir toplantı ile 
sözkonusu risklerin sıfırlandığına dair güven oluşmadan Projeye “kazma 
vurulmamalı”. 
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