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1- “Çılgın” Kanal İstanbul projeniz için bölgenin temel antlaşmaları olan KEİ ve 
Bükreş Antlaşmaları çerçevesinde sahildarlarla istişarede bulundunuz mu? 

2- Dünyada, mevcut doğal ve işleyen bir boğaz var iken buna paralel, insan yapısı, 
alternatif bir kanal örneği var mıdır? 

3- Kanalın gerçekleşmesinin, sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenlemeyen aynı 
zamanda Karadeniz-Marmara ve Çanakkale bölgesinde bir güvenlik rejimi de 
tesis eden, Montreux Sözleşmesine etkisini değerlendirdiniz mi? Sözleşmenin 
omurgası olan Türk Boğazlarının bütünlüğünü bozarak, değiştirebilecek 
süreçlere karşı bir planınız var mıdır?  

4- Halen İstanbul Boğazından günde, 130-140 ticaret gemisi, Montreux 
Sözleşmesine göre geçiş ücreti ödemeden geçme hakkı söz konusu iken bitmesi 
durumunda İstanbul Kanalından niçin paralı geçiş yapsın? 

5- Coğrafya değiştiren bu projenin gerek Montreux Sözleşmesine gerekse çevreye 
etkileri göz önüne alınarak TBMM’de onaylanması ve İstanbul/Tekirdağ 
halkına bölgesel bir referandum ile sorulması gerekli değil midir? 

6- Söz konusu kanal, Doğu Trakya’nın ekolojisini ne şekilde değiştirecektir? 
Kaybedilecek tarım arazisinin yıllık getirisi hesap edilmiş midir? Bu devasa 
projede alt yapı gereksinimleri nedeniyle kaç ağaç kesilecektir? 

7- Tuzluluk nedeniyle Karadeniz’den Marmara’ya doğru, saatte 8 
kilometreden daha büyük bir hızla akacak yeni satıh akıntısının gerek 
Marmara ve gerekse Batı Karadeniz’de yaratacağı hidrografik etkiler ile eko 
sistem dengesi üzerindeki olumsuz etkileri modellemeler yapılarak irdelenmiş 
midir? Bu akıntının, Karadeniz’de hakim kuzeyli rüzgarların da etkisi ile artacağı 
ve Tuna Havzası nedeniyle halen Karadeniz’in en kirli bölümünü teşkil eden 
(Tuna deltası) Batı Karadeniz’in kirli satıh sularını Marmara’ya taşıyacağı ve 
zaten çok kirli olan Marmara’daki kirlenmeyi kat be kat artıracağı 
değerlendirilmiş midir? 

8- Boyu 40 kilometre, genişliği 150 mt ve yüksekliği 25 mt olan içi su, etrafı beton 
dolu bir hacmin, beklenen büyük Marmara depreminde deniz dibinde fay 
kırılmasıyla oluşacak enerjiden ne şekilde etkileneceği; bölgede yaratılan 
jeolojik değişikliğin bu kanal ve civarında oluşturulacak yerleşim birimleri 
üzerindeki etkisi modellenmiş midir? 


