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MONTRÖ SÖZLEŞMESİ’NE GÖRE ALINAN GEÇİŞ ÜCRETLERİ
(RESİM VE HARÇLAR)

DEMİR, İsmail*

Geçiş Serbestisi İlkesi
20 Temmuz 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesinin 1. maddesine göre, Boğaz-

larda(1) denizden geçiş ve seyrüsefer serbestisi ilkesi kabul edilmiştir.
Sözleşmenin 2. maddesine göre; barış zamanında ticaret gemileri gündüz ve gece, 

bayrak ve yük ne olursa olsun m. 3’deki sınırlandırmalar hariç olmak üzere her hangi bir 
formaliteye gerek kalmaksızın Boğazlardan serbestçe geçiş ve ulaşım hakkına sahiptir.

Ticaret gemileri, Boğazlarda bir limana uğramaksızın transit geçerlerken Türk 
Makamlarına Sözleşmenin I sayılı Ekinde belirtilen vergi ve harçları ödemek zorunda 
olup başkaca bir mali yükümlülüğe tabi değillerdir. Bu vergi ve harçların alınmasını 
kolaylaştırmak amacıyla Boğazlardan geçecek ticaret gemilerinin m. 3’de belirtilen 
istasyonun görevlilerine isimlerini, tabiiyetlerini, tonajlarını, gidecekleri yeri ve nereden 
geldiklerini bildirmeleri gerekmektedir. Diğer yandan, kılavuzluk ve römorkaj isteğe 
bağlıdır.

Zaman zaman Türkiye’nin Sözleşme’de belirtildiği şekilde Altın Frank’ın gerçek 
değeri esasına göre vergi ve resimleri (geçiş ücretlerini) almasının gerektiği hem 
doktrinde, hem de hükümet çevrelerinde dile getirilmektedir.(2) Halen Türkiye, Altın 
Frank’ın gerçek değeri yerine ABD Dolarına endeksli şekilde belirlemiş olduğu geçiş 
ücretlerini tahsil etmektedir. Mevcut uygulama ile Türkiye, büyük miktarda gelir kayıp-
larına uğramaktadır. Bu sebeple mesele, oldukça önemli ve günceldir.

Bu Tebliğ ile Sözleşme’ye göre alınması gereken geçiş ücretleri ve mevcut ücret 
uygulaması karşılaştırılmış, Türkiye’nin Altın Frank’ı ABD Dolarına sabitlemesiyle ma-
ruz kaldığı zararın karşılanmasına yönelik yapılabilecekler değerlendirilmiş, sonuç ve 
öneriler tespit edilmiştir.

Geçiş Ücretleri (Resim ve Harçlar) 
Ticaret gemilerinden geçişleri sırasında net ton başına ve hizmet türüne göre 

Altın Frank üzerinden geçiş ücretlerinin alınması gerekir. Uygulanacak tarife, aşağıda 
gösterilmiştir: 

* Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ankara 
Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, isocukdemir@hotmail.com

(1) Türk Boğazları; Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğinde bulunan 37 mil (60 km) uzunluğunda Çanakkale 
Boğazı, 110 mil (210 km) uzunluğunda Marmara Denizi ve 17 mil (30 km) uzunluğunda İstanbul Boğazı’ndan 
oluşmaktadır. Türk Boğazları olarak isimlendirilen suyolunun toplam uzunluğu 300 km’dir. 
(2) Ulaştırma, Enerji ve Dışişleri Bakanlıklarınca müştereken kurulan bir komisyon tarafından Montrö Söz-
leşmesi üzerinde çalışıldığı, geçiş ücretlerinin artırılmasının değerlendirildiğine dair basında bazı haberler 
dikkati çekmektedir. Bununla birlikte somut bir gelişme yoktur. 
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Verilen Hizmetin Türü Altın 

Frank

a Sağlık Kontrolü 0,075

b Fenerler, Işıklı Şamandıralar, Geçiş Şamandıraları ve saire

800 tona kadar 0,42

800 tondan fazlası 0,21

c Kurtarma Hizmeti

Kurtarma hizmetine, kurtarma sandalları, roket istasyonları, sis düdükleri, rady-
ofarların yanısıra (b) paragrafında belirtilenlere dâhil olmayan ışıklı şamandıralar 
veya aynı türden diğer tesisat dâhildir. 

0,10

Geçiş ücretleri, Boğazlardan iki defa geçiş içindir. Yani geçiş ücreti, Ege Denizi’nden 
Karadeniz’e bir geçiş ve Ege Denizi’ne dönüş seyahati ya da Karadeniz’den Ege Denizi’ne 
Boğazlardan bir geçiş ve müteakiben Karadeniz’e dönüş seyahatini kapsamaktadır.

Ancak, bir ticaret gemisi, gidiş yolculuğu için Boğazlar’a girdiği tarihten itibaren 
altı aydan fazla bir zaman sonra duruma göre Ege Denizi’ne veya Karadeniz’e dönmek 
üzere Boğazlardan tekrar geçerse bu gemiden bayrağı ne olursa olsun belirtilen Altın 
Frank değeri üzerinden söz konusu ücretler yeniden alınır.

Ticaret gemisi, Boğazları geçtikten sonra dönmeyeceğini beyan ederse yukarıda 
(b) ve (c) paragraflarında belirtilen geçiş ücretlerinin yarısı alınır.

Ek I m. 1, c. 2’de Türkiye Hükümeti’nin bu resim ve harçlardan kabul edebileceği 
muhtemel indirimin bayrak farkı gösterilmeksizin uygulanacağı belirtilmektedir. Bu 
hüküm, Türkiye’ye tek taraflı olarak gerekli gördüğü hâllerde tarifelerde indirime gi-
debilme, daha düşük miktarlarda geçiş ücretleri alabilme yetkisi vermektedir. Bu yetki 
kullanılırken bayrağı ne olursa olsun bütün gemilere eşit davranılması gerekmektedir. 
Dolayısıyla, Türkiye, belirtilen Altın Frank miktarlarının üzerine çıkmamak kaydıyla ta-
rifelerde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tarifedeki değerlerin üzerinde 
geçiş ücreti alınması, Sözleşme’nin revize edilmesine bağlıdır.

Boğazlardan Geçen Gemilere İlişkin Bilgiler
Türk Boğazları, dünya deniz ticaretinin en önemli ve yoğun deniz trafiğine sahip su 

yollarından birisidir. Bu sebeple, Dünya’daki ekonomik ve siyasi gelişmeler, özellikle 
para arzı ve kambiyo rejimindeki değişmeler, doğal olarak ticaret gemilerinin Boğaz-
lardan geçişleri ve Türkiye üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Yıllar itibarıyla Boğazlardan geçen gemi sayısı ve toplam tonaj miktarında büyük 
artışlar yaşandığından Türkiye’nin Sözleşme’ye göre alması gereken geçiş ücretleri 
önem taşımaktadır. Türk Boğazlarından geçen gemi sayısında son yıllarda bir azalma 
dikkati çekmekle beraber hâlâ geçen gemilerin sayısı, özellikle tehlikeli madde taşıyan 
gemilerin sayısı ve tonajı yüksektir. Gemi sayısında nisbi bir azalış olmasına rağmen 
toplam gros tonajında artış olduğu gözlemlenmektedir.



VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

63

İstanbul Boğazı Geçişleri

Yıllar Gemi Sayısı Toplam Net Tonaj Tehlikeli Madde 
Taşıyan Gemi Sayısı

Tehlikeli Madde Taşıyan 
Gemilerin Oranı

2006 54.880 475.796.880 10.153 % 18,5

2015 43.544 565.216.784 8.633 % 19,8

Çanakkale Boğazı Geçişleri

Yıllar Gemi Sayısı Toplam Net Tonaj Tehlikeli Madde 
Taşıyan Gemi Sayısı

Tehlikeli Madde Taşıyan 
Gemilerin Oranı

2006 48.915 595.826.240 9.567 % 19,5

2015 43.230 777.989.382 9.524 % 22

Altın Frank Kavramı
Montrö Sözleşmesi’nde Altın Frank tanımlanmamıştır. Ancak, Ek I’in 1 numaralı 

dipnotunda; 1 Altın Frank’ın hâlen 100 kuruş takriben 2 Altın Frank 50 santime muadil 
olduğu belirtilmektedir.

Tahir ÇAĞA’nın isabetle tespit ettiği gibi burada geçen Altın Frank, 900/1000 ayarında 
10/31 gram altını içeren Fransız Altın Frankı’dır. Bu miktar 24 ayara dönüştürüldüğünde 
bir Altın Frank; 0,290323 gram saf altına tekabül etmektedir. Altın Franktan maksat, 
zaten altın paranın içindeki has altın metali miktarıdır.

Bazı milletlerarası sözleşmelerde hesap birimi olarak kullanılan bir başka Altın Frank 
daha vardır. Bu ise 900/1000 ayarında 65,5 miligram altındır. 1928 yılında “Poincare”nin 
Başbakanlığı(3) zamanında ihdas edilmiş olduğu için “Poincare Frankı” adını taşımak-
tadır. Poincare Frank içindeki altın miktarı; 0,05895 gram altına tekabül etmektedir.

Montrö Sözleşmesi’nde geçen Altın Frank’ın Poincare Frank olması mümkün 
değildir. Bazı makalelerde 1 Altın Frank, 1 gram altın veya Poincare Frank altın gibi 
değerlendirilmektedir ki, bunlar yanlış tespitlere dayanmaktadır.

Sözleşme’ye göre geçiş ücretlerinin Altın Frank veya ödeme tarihindeki kambiyo 
fiyatına göre Türk Parası ile ödenmesi mümkündür.

Uygulanan Geçiş Ücretleri
1981 Yılının Sonuna Kadar Uygulama (Altın Frank Esası)
1981 yılının sonlarına kadar uygulama; 1 Altın Frank’ın, Altın Frank içindeki altın 

miktarının altının gram kıymeti ile çarpılması sonucu çıkan miktara göre yapılmaktaydı. 
Türkiye, yaklaşık 46 yıl boyunca Altın Frank esası üzerinden (son 10 yılı düşük resmi 
ABD altın değeri üzerinden olsa da) geçiş ücretlerini tahsil etmiş ve hiçbir itiraz ve 
sorunla karşılaşmamıştır.

1981 – 1982 Yıllarındaki Uygulama (ABD Dolarına Endeksli)
Altının 1976 yılından itibaren uluslararası para sistemiyle olan bütün ilişkisi kesil-

(3) Raymond Poincare, 1912 – 1920 yılları arasında Fransa Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. 
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miştir. Bunun üzerine Gemi Sağlık Resmi’ni tahsil etmekle görevli bulunan Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 1981 yılında Altın Frank’ın Türk Lirası (TL) karşılığının 
nasıl hesaplanacağı hususunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) sormuş; 
TCMB, 1 Altın Frank’ın hesaplanmasında 1 ABD Doları Alış Kurunu baz almak suretiyle 
şu formülü vermiştir.

1 AF = 1 ABD Alış Kuru X 0,290323 gr altın (AF’ın içerdiği altın miktarı) = 0,394106
0,736662 gr (ABD Dolarının içerdiği altın miktarı)
0,736662 rakamı; ABD’nin 21.09.1973 tarihinde kabul ve ilan ettiği 1 ABD = 0,828948 

Özel Çekme Hakkı (Special Drawing Right)(4) veya dengi altın olarak 1 Ons yani 31.1034807 
gr saf altın : 42,2222 esasını göstermektedir. TCMB, bu uygulamayla Altın Frank’ın 
resmi bir fiyatının olduğunu kabul etmiştir.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, bu formülü benimseyerek 20.11.1981 tarih 
ve 24 Seri Numaralı Genel Tebliği ile söz konusu formül doğrultusunda işlem yapmaya 
başlamıştır. Diğer resim ve harçların alınmasında da ilgili makamlar, aynı esası kabul 
ederek uygulamaya geçmişlerdir.

16 Kasım 1982 – 1983 (Altın Frankın Gerçek Değerine Dayalı)
20.11.1981 tarihinde Altın Frank’ın ABD Dolarına sabitlenmesine dayalı uygulama, 

Montrö Sözleşmesi’nin özüne ve amacına aykırı olduğu gibi Türkiye’nin menfaatlerine 
de aykırıydı. Zira, Türkiye, bu uygulamayla Altın Frank’ın gerçek değeri üzerinden 
alınması gereken ücretlerin yaklaşık 1/10’unu ancak tahsil edebiliyordu.

Mesele üzerinde Prof. Dr. Tahir ÇAĞA tarafından yapılan çalışmalarda uygulamanın 
yanlışlığına dair yapılan tespitler, şimdi de geçerli olup aşağıda gösterilmiştir: 

1.	 Montrö Sözleşmesi’nin benimsemiş olduğu Altın Frank esası; alınacak resim 
ve harçların miktarının altın fiyatı endekslerini takip etmesini, TL değerindeki 
düşmelere karşı Türkiye’nin korunmasını ve söz konusu ücretlerin reel olarak 
tespitini amaçlamaktadır.

2.	 TCMB Kambiyo Genel Müdürlüğünce 1973 yılında 1 ABD Dolarının 1 SDR (Özel 
Çekme Hakkı) karşılığı olarak belirlenmiş olduğu bir kur değerine dayalı olarak 
benimsenen formülle uygulamaya gidilmesi, Türkiye’nin menfaatlerine aykırı 
olmuştur.

3.	 Oysa, 1973 yılından itibaren Dünya’da altının serbest piyasa değeri ile resmi 
değeri arasındaki fark iyice açılmaya başlamıştır. ABD, Altın Frankın değerini 
sadece kendisi için kabul ve ilan etmiş, fakat hiçbir zaman bu değer üzerinden 
altın satmamıştır. Türkiye, altının bu resmi ONS değerini baz alarak 1 Altın 

(4) SDR (ÖÇH), IMF’nin üye ülkelerin mevcut resmi rezervlerine katkıda bulunmak amacıyla 1969 yılında 
oluşturduğu uluslararası bir rezerv varlığıdır. SDR aynı zamanda IMF’nin ve diğer bazı uluslararası kuruluş-
ların hesap birimi olarak kullanılmaktadır. SDR’nin değeri, başlıca uluslararası para birimlerinden oluşan 
bir sepet esas alınarak belirlenmektedir. Günümüzde rezerv varlığı olarak sınırlı ölçüde kullanılan SDR’nin 
asıl işlevi, IMF’nin ve diğer bazı uluslararası kuruluşların hesap birimi olmasıdır. SDR’nin değeri başlangıçta 
0.888671 gram saf altının eşdeğeri olarak belirlenmiştir. Bu miktar o tarihte 1 ABD Dolarına karşılık gelmek-
teydi. Bretton Woods sisteminin 1973 yılında çökmesinden sonra ise SDR bir döviz sepeti olarak yeniden ta-
nımlanmıştır. Bu sepet, günümüzde Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini ve Amerikan Dolarından oluşmaktadır.
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Frankın TL karşılığını hesaplamıştır.
4.	 Montrö Sözleşmesi’nin amacına uygun şekilde altının serbest fiyata rayici esas 

alınmak suretiyle Altın Frank’ın TL karşılığının belirlenmesi gerekir. Sözleşme 
Ek I dipnotunda yer alan açıklama da bu görüşü desteklemektedir.

5.	 Aynı sorun, bazı milletlerarası sözleşmelerde yer alan Poincare (Altın) Frank 
bakımından da ortaya çıkmıştır. Örnek olarak aşağıdaki sözleşmeler verilebilir:

•	 1919 Tarihli Milletlerarası Hava Taşımalarına Dair Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi 
Hakkında Varşova Sözleşmesi

•	 Varşova Sözleşmesi’nin tadiline ilişkin 1955 Tarihli Lahey Protokolü
•	 1957 Tarihli Deniz Gemileri Maliklerinin Mesuliyetinin Tahdidine dair Brüksel 

Sözleşmesi 
1.	 Millî mahkemelerce belirtilen sözleşmelerde yer alan sorumluluk sınırları 

belirlenirken, 1 Altın Frank’ın memleket parasına çevrilmesinde altının olay tari-
hindeki piyasa değerinin esas alınması gerektiği yönünde kararlar verilmiştir.(5)

2.	 Yargıtay kararları da benzer yöndedir. Yargıtay, genel olarak altın borçlarının 
TL ile ödenmesinde altının ödeme günündeki serbest piyasa fiyatının esas 
alınmasına içtihat etmiştir(6).

3.	 TCMB’nın önermiş olduğu formül, doğru verilere dayanmamaktadır. Altın 
Frank’ın resmî bir karşılığı yoktur. Olsa bile Altın Frank’ın TL karşılığının hesa-
bında belirtilen mahkeme kararlarına paralel şekilde serbest piyasa değerinin 
esas alınması, Sözleşme’nin temel amacına, özüne ve metnine daha uygundur.

4.	 TCMB Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün hangi gerekçeyle 1973 tarihli ABD kurunu 
esas aldığı anlaşılamamaktadır. 13.11.1973 tarihinde Merkez Bankaları Başkanları, 
İsviçre’de yapılan bir toplantıda altının resmî değerini kaldırmışlardır. Ayrıca 
IMF de 30.04.1976 tarihli karar ile altınla ilgili hükümleri kaldırmıştır. IMF, “1 
ÖÇH = 0,888671 gr. altın” hükmünü kaldırmıştır. Böylece uluslararası para 
sisteminin altınla olan bütün ilişkileri son bulmuştur. ÖÇH ile Altın arasındaki 
ilişki de ortadan kalkmıştır.

5.	 ÖÇH, 1974’den itibaren standart sepet yöntemiyle hesaplanmaya başlanmıştır. 
Bu durumda her IMF üyesi devlet, artık kendi yapısına en uygun olan kambiyo 
sistemini uygulamakta özgürdür. Devletler, paralarının nominal değerini altın 
veya başka bir yabancı parayı esas almamak şartıyla ÖÇH veya benzeri başka 
ortak bir ölçüte göre tayin edebilirler.

6.	 O hâlde TCMB Kambiyo Genel Müdürlüğünce altının resmi bir kuru varmış 
gibi işlem tesis edilmesi dayanaksızdır. 1 ABD Dolarının 0,736662 gram altını 
içerdiği söylenemez.

Çağa’nın tespitleri ve girişimleri çerçevesinde sorun, Başbakanlığa intikal ettiril-
miştir. Kurulan Bakanlıklararası Komisyonun da mevcut uygulamanın Sözleşme’ye 
aykırı olduğunu tespit etmesi üzerine TCMB, uluslararası borsalardaki değeri dikkate 
alınarak altının günlük kambiyo değerini tespit ve ilan etmekle görevlendirilmiştir.

(5) 10.01.1974 tarihli Atina İstinaf Mahkemesi ve 02.10.1973 tarihli Göteborg Yerel Mahkemesi kararları.
(6) 20.06.1956 tarihli ve 9/13 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı.
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Bu amaçla, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara Ek Karar” ile, 
bu Kararın 7. maddesinin sonuna “Uluslararası borsalardaki değeri nazara alınarak 
altının günlük kambiyo değeri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir ve 
ilan olunur.” hükmü eklenmiştir.(7) TCMB, 1989 yılına kadar 1 gr. 995 ayar altının alış 
fiyatlarını TL olarak Resmi Gazete’de ilan etmiştir.

Böylece, yeni uygulamaya geçilmiş, Montrö Sözleşmesi gereği Altın Frank esası 
üzerinden resim ve harçlar alınmaya başlanmıştır. 16.11.1982 tarihinde altının dünya 
borsalarındaki kuru esas alınmak suretiyle hesap yöntemi olması gerektiği şekilde 
düzeltilmiştir. Geçiş ücretleri, olması gereken rakama, yani 10 katına artırılmak sure-
tiyle belirlenmiştir.

1983’den Günümüze (ABD Dolarına Endeksli) 
Tahir ÇAĞA’nın girişimleri sonucu başlatılan Altın Frank’ın gerçek değerine dayalı 

uygulama, ne yazık ki, kısa süre sonra kendi armatörlerimiz dâhil başta SSCB olmak 
üzere pek çok devletin tepkisine maruz kalmıştır. Türkiye, bu tepkiler karşısında geri 
adam atarak Altın Frank’ı ABD Dolarına endekslemek suretiyle önceki hatalı uygula-
maya dönmüştür.

Bu sefer ücretlerde yaklaşık % 75’den fazla bir indirime gidilmiştir. 1 Altın Frank 
= 0,8063 $ olarak belirlenmiş ve bu katsayı ile hesaplamaya yapılmaya başlanmıştır. 
Ancak bu katsayının nasıl hesaplandığı bilinmemektedir.

Söz konusu katsayı (1 Altın Frank = 0,8063 $), TCMB’nın tespit ettiği önceki kat-
sayıdan (0,394106) daha yüksek olduğundan 20.11.1981 tarihinden itibaren başlatılan 
uygulamaya göre nispeten geçiş ücretleri yüksek ise de toplamda Altın Frank’ın gerçek 
değeri üzerinden alınması gereken ücrete göre yaklaşık % 75 oranında daha düşüktür.

Mevcut uygulamaya dair tarife, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:(8)

Sağlık Resimleri

Net Ton 0,060400 $

Fener Ücretleri

800 Net Tona Kadar 0,338646 $

800 Net Tondan Fazla 0,169323 $

Kurtarma Ücretleri

Net Ton 0,08063 $

Tarifenin Muafiyetler başlıklı 5. maddesinde fener ve tahlisiye ücretlerinden muaf 
olacak gemiler gösterilmiştir. Buna göre 30 net register tona kadar (30 NT hariç) olan 
yabancı bayraklı gemiler; 100 net tona kadar (100 NT hariç) Türk Bayraklı gemiler, 300 
NT’e kadar (300 NT hariç) Türk Bayraklı balıkçı ve sünger gemileri ile bütün savaş 
gemileri ve bilimsel araştırma ve okul gemileri vs. fener ve kurtarma ücretlerinden 

(7) Bkz. 13.11.1982 – 17867 sayılı RG.
(8) Tarife, TDİ Kıyı Emniyeti İşletmesi’nin 27.07.1990 tarihli tarifesine dayanmaktadır. 
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muaftır. Bu hükmün Montrö Sözleşmesi’ne aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Zira, Montrö’de 
böyle bir muafiyet hükmü bulunmamaktadır.

Tarifenin 7. maddesine göre transit olarak geçen gemilerle ilgili olarak Çanakkale 
veya İstanbul Boğazı’ndan ilk giriş tarihlerinden itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde 
transit geçiş ücretinin ödenmesi gerekir. Ancak son ödeme gününün resmî tatil gününe 
rastlaması durumunda bunu takip eden ilk iş gününe kadar transit ücretinin ödenmesi 
gerekir.

Mevcut Uygulamanın Eleştirisi
Mevcut uygulamanın Montrö Sözleşmesi’ne uygun olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Uygulama, büyük miktarlarda geçiş ücretleri kaybına sebep olduğundan 
Türkiye’nin menfaatleriyle çelişmektedir.

ÇAĞA’nın yukarıda ortaya koyduğu haklı gerekçeler, bugün için de hemen hemen 
geçerliğini korumaktadır.

Sözleşme’deki Altın Frank, beher net ton başına sabit bir katsayı ile çarpılarak $’a 
çevrilmiştir. Günlük kur veya rayiç değer üzerinden ücretlerin altın karşılığı TL olarak 
alınması mümkün ve bu hesaplama oldukça basit iken 1983 yılından itibaren uygulan-
makta olan katsayı; “1 Altın Frank = 0,8063 $” olarak kabul edilmiştir. Böylece geçiş 
ücretleri, alınması gereken miktarın bir hayli altında kalmıştır.

Bu katsayının neye göre belirlendiği, katsayı ile Altın Frank arasındaki ilişkinin ne 
olduğu bilinmemektedir. Ayrıca, halen geçerli olan tarifenin bir Bakanlar Kurulu Kararına 
dayanıp dapanmadığı ve tarihi tespit edilememiştir. Oysa, Montrö Sözleşmesi’ne göre 
bu yetki Türk Hükümeti’ne aittir.

1 ABD Doları bazında belirlenen katsayıya göre geçiş ücretlerinin tespitinde ciddi 
hatalar yapılmıştır. Ne altının gerçek piyasa değeri, ne de döviz fiyatlarındaki deği-
şiklikler dikkate alınmıştır. Aşağıda bir Ons’un yıllar itibarıyla değişimi gösterilmiştir.

1 Ons’un Değişimi

Yıllar Dolar ($) Yıllar Dolar ($)

1973 97,81 1990 385,00

1980 612,50 2000 280,10

1982 376.00 2010 1.224,53

1983 424,00 2015 1.061,05

Şimdi 1.270,45

Türkiye, Altın Frankın gerçek değeri üzerinden geçiş ücretlerinin tahsili esasına 
göre uygulama yapmadığından büyük ekonomik kayıplara uğramaktadır. Aşağıdaki 
tabloda 1.500 net ton büyüklüğündeki bir ticaret gemisinden mevcut uygulamaya göre 
alınan geçiş ücretleri ile Altın Frankın gerçek değeri üzerinden alınması gereken geçiş 
ücretleri karşılaştırılmıştır:
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1.500 Net Tonluk Bir Gemi İçin Alınan Ücretler (17.05.2016)

Açıklama 1 ABD Kuru
Sabit 

Katsayı Net Ton Tutar (TL) Toplam (TL)

Sağlık Resmi 2,9711 0,060400 1.500 269,18 269,18

Fener Ücretleri 2,9711 0,338646 799 803,91 1.156,57

  2,9711 0,169323 701 352,66  

Kurtarma Ücreti 2,9711 0,080630 1.500 359,34 359,34

Toplam Ücret         1.785,09

1.500 Net Tonluk Bir Gemi İçin Alınması Gereken Ücretler (17.05.2016)

Açıklama Altın Değeri Miktarı Tutarı 1 AF Değeri Toplam (TL)

1 Altın Frank 120,29000 0,290323 34,92295 34,92295  

Sağlık Resmi 34,92295 0,075000 1.500 3.928,83 3.928,83

Fener Ücretleri 34,92295 0,420000 799 11.719,44 16.860,45

  34,92295 0,210000 701 5.141,01  

Kurtarma Ücreti 34,92295 0,100000 1.500 5.238,44 359,34

Toplam Ücret         26.027,72

Fark Oranı     1.785,09 26.027,72 14,58

Tablodan açıkça anlaşılacağı üzere, Türkiye, alması gereken geçiş ücretlerini 14,58 
kat daha az tahsil etmektedir. Bazı yazılarda bu rakamın 45 – 50 kat olduğu söyleniyor. 
Fakat, bu oranlar gerçekçi değil. Bu hesap hataları; 1 Altın Frankın, 1 gram saf altın ya 
da Poincare Frank’a eşit görülmesinden kaynaklanıyor.

Türkiye’nin toplam kayıplarının 10 Milyar $’dan fazla olduğu ifade edilmektedir. 
Bu miktar, biraz abartılı olmakla beraber zararımızın yine milyarlarca dolar civarında 
olduğu tahmin edilmektedir.

Geminin tonajı büyüdükçe (800 net tonu ne kadar çok geçerse) fener ücretleri, % 
50 oranında düşük tahsil edileceği için bu rakamın (14,58 kat) birkaç puan düşeceği 
tahmin edilmektedir. Bununla birlikte geçiş ücretlerinin yaklaşık 10 kat daha düşük 
alındığı söylenebilir.

Mevcut uygulamaya göre geçiş ücretleri, geminin geçişi tamamlandıktan sonra 
tahsil edilmektedir. Bu hususta mahkemelere intikal eden çok sayıda uyuşmazlıkların 
mevcut olduğu bilinmektedir. Oysa Montrö Sözleşmesi’nin açık hükmüne göre Boğaz-
lardan uğraksız geçiş yapmak isteyen gemilerin öncelikle geçiş ücretlerini ödemeleri 
zorunludur. Geçiş ücretlerini ödemeyen gemilerin tutulması gerekir.

Sonuç ve Öneriler
1- Möntrö Sözleşmesi hükümlerine göre Türkiye’nin geçiş ücretlerini Altın Frank’ın 

gerçek değeri esası üzerinden tahsil etme hakkı olduğu şüphesizdir. Altın Frank 
esası; resim ve harçların miktarının altın fiyatı endekslerini takip etmesini, TL 
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değerindeki düşmelere karşı Türkiye’nin korunmasını ve söz konusu ücretlerin 
reel olarak tespitini amaçlamaktadır.

2- Türkiye’nin Altın Frank’ın gerçek değeri üzerinden uygulama yapılması hakkından 
vazgeçtiği düşünülemez.

3- Altın Frank’ın gerçek değeri yerine ABD Dolarına endeksli düşük miktarlarda 
geçiş ücreti alınması uygulaması, Altın Frank esasının Sözleşme’ye Taraf Devlet-
ler bakımından zımnen değiştirildiği biçimde yorumlanamaz. Zira, Altın Frank’ın 
gerçek değeri üzerinden belirlenen geçiş ücreti, azami miktarı göstermektedir. 
Altın Frank’ın gerçek değerini aşacak tutarda geçiş ücretlerinin değiştirilmesi, 
Sözleşme’nin revize edilmesini gerektirir.

4- Sözleşme Ek I, m. 1, Türk Hükümeti’ne geçiş ücretlerini tek taraflı indirme yetkisi 
vermektedir. Mevcut uygulama, Türkiye’nin geçiş ücretlerini indirme yetkisini 
somut olarak kullandığı yönünde yorumlanmalıdır.

5- Türkiye, her zaman Sözleşme’den kaynaklanan mevcut yetkisini kullanarak 1 Altın 
Frank’ın gerçek değeri üzerinden geçiş ücretlerini tek taraflı olarak belirleyebilir. 
Bunun için Sözleşme’nin revize edilmesine gerek yoktur.

6- Geçmişte sorun, ÇAĞA’nın görüşleri ve girişimleri çerçevesinde çözülmüştür. Bu 
bağlamda Bakanlar Kurulu Kararıyla Altın Frank’ın gerçek değeri üzerinden geçiş 
ücretlerinin belirlenmesine yönelik bir tarife hazırlanmalıdır.

7- Yapılması gereken şey oldukça basittir. 1 Altın Frank’ın TL karşılığının hesabında 
altının serbest piyasada oluşan fiyatının tespiti gerekir. Altının serbest piyasa fi-
yatının tespiti kolaydır. Gerektiğinde geçmişte olduğu gibi TCMB’na altının günlük 
serbest piyasa rayicini belirleme yetkisi verilebilir.

8- 1 Altın Frank’ın gerçek değerinin hesabında; 24 ayar 1 gram saf altının serbest 
piyasa değerinin 0,290323 sayısıyla çarpılması gerekir. TL karşılığı olarak çıkan 
rakam, ABD Dolarına çevrilebilir.

9- Bu uygulamaya bir an evvel geçilmelidir. Her geçen gün Türkiye’nin kayıpları art-
maktadır. Uygulamaya geçilirken tarifedeki rakamlarla Altın Frank’ın piyasa değeri 
arasındaki ilişki açıkça ortaya konulmalı, Altın Frank’ın gerçek değeri üzerinden 
belirlenen ücretleri tahsil etme yetkisi olduğu vurgulanmalıdır.

10- Altının gerçek değerine dayalı uygulamaya geçilirken kademeli ve yumuşak bir 
geçiş tercih edilmeli, Türkiye yapacağı uygulama hakkında makul bir süre önce 
dolaylı yollarla uluslararası camiayı bilgilendirmelidir. Türkiye, konuyu sürekli 
gündemde tutmalı, ancak, hiçbir şekilde bu yetkisini, Sözleşme’ye taraf olan 
devletlerle tartışma konusu yapmamalıdır. Bu yetki ve inisiyatif, tamamen Türk 
Hükümeti’ne aittir.(9)

11- Türkiye, bu uygulamayı yapabilecek güçtedir. Kanal İstanbul projesinin hayata 
geçirilmesi de bu anlamda Türkiye’nin gücünü artıracaktır. Uygulamaya geçilmesi 
hâlinde, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması veya feshi(10) ya da 

(9) Nitekim Türkiye, 23.11.1993 tarih ve 1993/5061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Boğazlar ve Marmara 
Bölgesi Deniz Trafik Düzeni HakkındaTüzük”ü tek taraflı hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur.
(10) Montrö Sözleşmesi, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 20 yıllık bir süre için akdedilmiştir (m. 20). Bu 
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tadilinin(11) gündeme gelmesi beklenmemektedir.
12- Altın Frank’ın gerçek değeri üzerinden yapılacak uygulamanın Boğazlardan geçen 

gemilerin sayısında bir azalmaya yol açması beklenmemektedir.
13- Altın Frank’ın yerine birçok uluslararası sözleşmede benimsendiği şekilde SDR 

(ÖÇH) uygulamasına geçilmesinin uygun olacağı değerlendirilebilir. Ancak, hesap 
birimi olarak ÖÇH’nin benimsenmesi, Sözleşme’nin revize edilmesini gerektirir. 
Bu amaçla, bir konferansın tertiplenmesini talep etmek, mantıklı ve gerçekçi 
değildir. Böyle bir konferanstan hem sonuç alınması ihtimali çok düşüktür, hem 
de Altın Frank’ın gerçek değerinin tespiti mümkün olduğu için buna gerek yoktur.

14- Montrö Sözleşmesi’nin açık hükümleri karşısında Boğazlardan uğraksız geçiş 
yapmak isteyen gemilerden geçiş ücretleri peşin olarak tahsil edilmeli, geçiş 
ücretlerini ödemeyen gemiler tutulmalıdır.

15- Mevcut tarifelerin uygulanması da dâhil olmak üzere Boğazlardaki bütün uygula-
malarımız teknik ve hukuki açılardan gözden geçirilmeli, kapsamlı bir inceleme 
yapılarak uygulamanın mevzuatla ne ölçüde örtüştüğü tespit edilmelidir.

sürenin bitiminden sonra herhangi bir fesih ihbarı yapılmadığı sürece Sözleşme yürürlükte kalacaktır. Fesih 
ihbarı yapılması durumunda ise Sözleşme iki yıl daha (yeni bir sözleşme hazırlanabilmesi için) yürürlükte 
olacaktır. Dolayısıyla, âkit devletlerden herhangi birisi dilediği zamanda fesih ihbarında bulunma hakkına 
sahiptir.
(11) Sözleşme’nin 29. maddesine göre âkit devletlerden herhangi birinin Sözleşme’nin yürürlüğe girmesini 
takiben her beş yıllık sürenin bitiminden en az üç ay önceden bildirmek kaydıyla, değişiklik önerisinde 
bulunmaya hakkı vardır. Eğer öneri, Sözleşmenin 14. ve 18. maddeleriyle ilgili ise en az bir âkit devlet tara-
fından; diğer maddelerle ilgili ise en az iki âkit devlet tarafından desteklenmelidir. 
Sözleşme’nin 14. maddesi, yabancı savaş gemilerinin Boğazlarda transit halde iken bulunabilecekleri aza-
mi tonaj ve sayıya ilişkin olduğu halde m. 18, Karadeniz sahildarı olmayan devletlerin barış zamanında bu 
denizde bulundurabilecekleri tonaj toplamı sınırlandırmasına ilişkindir. 
Konferansta kural olarak kararlar oy birliği ile alınacaktır. Ancak m. 14 ve 18’in tadili söz konusu olduğunda 
âkit devletlerin 3/4’ünün çoğunluğu gerekir. Bu çoğunluk hesaplanırken Türkiye dâhil olmak üzere Karade-
niz’de kıyısı bulunan âkit devletlerin 3/4’ünün aynı yönde oy kullanmaları gerekmektedir. 
Görüldüğü üzere, Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi bir hayli zorlaştırılmıştır. Boğazlardan geçişlerde 
alınan vergi ve harçlara dair m. 2 ve Ek I hükümleri, m. 14 ve 18 haricinde olduğundan değişiklik önerisinin 
kabulü için oybirliği şartı aranmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin herhangi bir değişiklik önerisini veto etme 
konusunda mutlak bir yetkisi bulunmaktadır.


