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BAKAN SUNUŞU Prof.Dr. Numan KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

İnsanoğflu ftarfih öncesfi zamanflarda, doğa ve 
fişfleyfişfi hakkında çok az bfiflgfiye sahfipftfi. Doğa-
yı kendfi fimkânfları fifle bfir öflçüde konftrofl eftme-
ye çaflışftı. Deprem, fırftına, heyeflan gfibfi doğafl 
afeftfler  finsanın  manftıksafl  anflama  öftesfinde 
bfir  oflguydu.  Zaman  geçftfikçe  zfihfinsefl  oflarak 
geflfişen finsan doğafl afeftflerfi ftanımayı, ondan 
korunmayı ve afeftfin zararflarını azaflftmayı öğ-
rendfi. Böyflece fteknoflojfiyfi üreften finsan kendfi-
sfinfin neden oflduğu finsan kaynakflı ve ftekno-
flojfik afeft kavramını orftaya çıkardı.

Son  50  yıflda  dünya  üzerfinde  2  mfiflyon  kfişfi 
doğafl  ve  finsan  kaynakflı  afeftflerfle  hayaftını 
kaybeftmfişftfir. Dünyada oflduğu gfibfi üflkemfizde 
de doğafl afeftflerfin sıkflıkfla yaşandığı bfir üflke 
oflması ve fteknoflojfiyfle bfirflfikfte geflfişen sanayfi 
fifle finsan kaynakflı, fteknoflojfik afeftflerfin ne de-
rece  üzerfine  düşünüflmesfi  gerekftfiğfi  konusu 
orftaya çıkmışftır. 

Devfleft  poflfiftfikası  oflarak  her  aflanda  oflduğu 
gfibfi üflkemfizfin afeft yöneftfimfindekfi eksfikflfikfle-
rfinfi ve aksakflıkflarını fiyfi eftüft ederek afeft yö-
neftfimfi aflanında başarıflı bfir modefl ve sfisftem 
geflfişftfirdfik. Kamudakfi acfifl eyflem pflanı çerçe-
vesfinde  afeft  yöneftfimfinfi  üflkemfizfin  yapısına 
ve çağımızın gerekflerfine göre yenfiden şekfifl-
flendfirdfik.  Afeftflerfin  daha  eftkfin  ve  ftek  eflden 

yöneftfiflmesfi  fiçfin  kurduğumuz  Başbakanflık 
AFAD,    afeft  ve  acfifl  durumflarfla  fiflgfiflfi  güncefl 
geflfişmeflerfi  ve  geflecek  eğfiflfimflerfi  değerflen-
dfirerek, kamu fimkânflarının daha profesyonefl 
kuflflanımı fiçfin çaflışmakftadır. Bu sebepfle afefte 
hazırflık ve mücadefle, çok yönflü koordfinasyon 
ve  büftün  kurumfların  akftfif  kaftıflımı  gerekftfir-
mekftedfir. 

Başbakanflık AFAD,  afeft ve acfifl durumflarfla 
poflfiftfikaflar  üreftmekfte,  afeft  yöneftfimfi  konu-
sunda  üflkemfizfin  uflusflararası  aflanda  öncü 
oflması  fiçfin  çaflışmaflar  yürüftmekftedfir.  AFAD, 
büftünfleşfik  afeft  yöneftfim  sfisftemfinfin  yerfleş-
ftfirfiflmesfi  ve  geflfişftfirfiflmesfi  çaflışmafları  kap-
samında, afeft ve acfifl durumflarfla fiflgfiflfi bfirçok 
yenfi  düzenfleme  yapmış,  çok  sayıda  proje 
üreftmfiş  ve  üreftmeye  de  devam  eftmekftedfir. 
“Krfiz Yöneftfimfi” anflayışından “Rfisk Yöneftfimfi” 
anflayışına  geçen,  afeft  öncesfi  hazırflık,  pflan-
flama  ve  rfisk  azaflftma  çaflışmafları,  eğfiftfim  ve 
bfiflfinçflendfirme  faaflfiyeftflerfi,  erken  uyarı  ve 
kesfinftfisfiz haberfleşme projeflerfi fifle afeftfin za-
rarflarını en aza findfirmeye çaflışan bfir üflkeyfiz 
arftık.  Türkfiye’dekfi  afeft  ve  acfifl  durumfla  fiflgfi-
flfi  koordfinasyon  bfirçok  üflkede  örnek  aflınan, 
bfirçok üflkeye desftek verdfiğfimfiz bfir sevfiyeye 
uflaşmışftır. 
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Bu  çerçevede,  Başbakanflık  AFAD’ın  koor-
dfinaftörflüğünde  üflke  düzeyfinde  2014-2023 
Teknoflojfik Afeftfler Yofl Harfiftası Beflgeflerfi ha-
zırflanarak yayımflamışftır.

Beflgeflerfin hazırflanmasında emeğfi geçen ve 
bu faaflfiyeftflerde görev aflan başfta AFAD çaflı-
şanfları oflmak üzere, desftekflerfiyfle ftüm kamu 

kurum  ve  kurufluşflarına  fiçftenflfikfle  fteşekkür 
eder, bugüne kadar oflduğu gfibfi bundan son-
rakfi  dönemflerde  de  başarıflı  çaflışmaflarının 
devam eftmesfinfi ftemennfi ederfim.

      
   

Prof.Dr. Numan KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
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ÖNSÖZ

Üflkemfizde afeft ve acfifl durumfların eftkfin bfir şe-
kfiflde yöneftfiflmesfi amacıyfla, 5902 sayıflı Kanun 
gereğfi  Başkanflığımızın  kuruflması  fifle  Büftünfle-
şfik  Afeft  Yöneftfim  Sfisftemfine  geçfiflmfiş,  bu  kap-
samda afeft ve acfifl durumflar fifle sfivfifl savunma 
hfizmeftflerfinfin ftek bfir merkezden düzenflenmesfi, 
koordfine edfiflmesfi, deneftflenmesfi ve bu hfizmeft-
flere fiflfişkfin eğfiftfimflerfin sftandarftflarının beflfirflen-
mesfi hedeflenmfişftfir. 

Dünya  geneflfinde  afeftflerfin  sayısı  ve  sıkflığı 
fifle  bfirflfikfte  verdfikflerfi  sosyafl  ve  ekonomfik  za-
rarflar  son  yıflflarda  kaftflanarak  arftmakftadır.  Bu 
kayıpflarfla  başa  çıkabfiflmek  müdahafle  odakflı 
bfir yöneftfim anflayışından zfiyade rfisk odakflı bfir 
yöneftfim anflayışıyfla mümkündür. AFAD oflarak, 
enerjfi ve mesafimfizfin çoğunu afeft öncesfi pflan-
flama,  hazırflık  ve  rfisk  azaflftma  çaflışmaflarına 
ayırmakfta ve uyguflamaya geçfirdfiğfimfiz enftegre 
afeft yöneftfim sfisftemfi fifle üflkemfizfin orftak gücü-
nü, orftak akflını ve orftak vficdanını harekefte ge-
çfirerek afeftflerfi ftek eflden yöneftmekfteyfiz.

Afeftflerfin ve afeft yöneftfimfinfin arftık sadece ye-
refl oflmadığı, uflusflararası boyuftunun da önemflfi 
oflduğundan  harekeftfle  fişbfirflfiğfi  çaflışmaflarına, 
bfiflgfi  ve  ftecrübe  payflaşımı  fifle  yardımflaşmaya 
ağırflık vermekfteyfiz.

Uyguflamaya  geçfirdfiğfimfiz  enftegre  afeft  yöne-
ftfim  sfisftemfi  fifle,  sadece  doğafl  afeftfler  fifle  değfifl 
aynı zamanda uflaşım, endüsftrfiyefl, maden, kfim-
yasafl,  radyoflojfik  ve  nükfleer  kazaflar,  bfiyoflojfik 
oflayflar,  fikflfim  değfişfikflfiğfi,  krfiftfik  aflftyapı  ve  sfiber 

ftehflfikefler,  denfiz  kfirflfiflfiğfine  neden  oflan  kazaflar 
gfibfi fteknoflojfik afeftfler konuflarında da çaflışma-
flar yürüftmekfte ve kapasfiftemfizfi her geçen gün 
geflfişftfirmekfteyfiz.

Üflkemfiz, kıftafların kesfişme nokftası oflması, üç 
ftarafının denfizflerfle çevrfiflfi oflması, denfiz yoflfları-
nın  merkezfinde  yer  aflması  gfibfi  coğraffi  fakftör-
flerfle yoğun bfir gemfi ve ftanker ftraffiğfine maruz 
kaflmakftadır. Bu ftraffik yoğunfluğu haflfiyfle bera-
berfinde kaza rfiskfinfi de arftırmakftadır. Özeflflfikfle, 
İsftanbufl Boğazımız dünyanın en dar su yoflfla-
rından  bfirfi  oflup,  kaza  rfiskfinfin  yüksek  oflduğu 
yerflerden bfirfidfir. İsftanbufl Boğazı’nda meydana 
geflmfiş oflan Indepenftenda ve Nassfia ftankerflerfi 
kazafları, bu kazaflar arasında yaşanmış en acı 
ftecrübeflerden  fiflk  akfla  geflenflerdfir.  Bu  kazaflar 
neftficesfinde  ftonflarca  peftroflün  Boğazflarımızı 
kfirfleftmesfinfin  yanısıra  can  kayıpfları  da  yaşan-
mışftır.  Boğazflarımızdakfi  bu  mevcuft  rfiske  ek 
oflarak Bakü-Tfiflfis-Ceyhan Peftrofl Boru Haftftının 
devreye gfirmesfi fifle bfinflerce ftonfluk peftrofl ftan-
kerflerfinfin  ofluşfturduğu  ftraffik  de  Akdenfiz’dekfi 
mevcuft rfiskfi daha da arftırmışftır. 

5312  sayıflı  Denfiz  Çevresfinfin  Peftrofl  ve  Dfiğer 
Zararflı Maddeflerfle Kfirflenmesfinde Acfifl Durum-
flarda Müdahafle ve Zararfların Tazmfinfi Esasfları-
na Dafir Kanun ve bu kanunun uyguflama yöneft-
meflfiğfi fifle bfirflfikfte hazırflanan uflusafl ve böflgesefl 
acfifl  müdahafle  pflanfları,  denfiz  kfirflfiflfiğfine  neden 
oflan kazaflara müdahafle fiçfin üflkemfizde önemflfi 
kfiflomeftre ftaşflarındandır. 

Dr. Fuaft OKTAY
AFAD Başkanı
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Dr. Fuaft OKTAY
AFAD Başkanı

Üflkemfizfin  orftak  fimkân  ve  gücünü,  orftak 
akflını  ve  orftak  vficdanını  harekefte  geçfire-
rek afeftflerfi ftek eflden yöneftmek adına denfiz 
kfirflfiflfiğfine  müdahafle  sfisftemfinfin  uflusafl  afeft 
yöneftfim  sfisftemfi  fifle  uyumflu  ve  büftünfleşfik 
çaflışması  önemflfidfir.  Denfizflerfimfizde  oflma-
sı  muhftemefl  denfiz  kazaflarına  karşı  gerekflfi 
ftedbfirflerfin  aflınarak  rfiskflerfin  azaflftıflması  ve 
oflay ofldukftan sonra yapıflacak müdahafle ve 
fiyfifleşftfirme  çaflışmaflarının  eftkfin  bfir  şekfiflde 
yürüftüflmesfi  fiçfin  denfiz  kfirflfiflfiğfine  müdahafle 
sfisftemfinfin  uflusafl  afeft  yöneftfim  sfisftemfi  fifle 
enftegrasyonu  Başkanflığımızın  önceflfikflerfi 
arasında yer aflmakftadır.

AFAD  çaflışanflarıyfla  bfirflfikfte,  yoğun  çaflış-
maflar sonucu hazırfladığımız ‘‘Denfiz  Kfirflfiflfi-
ğfine Neden Oflan Kazaflar Yofl Harfiftası Befl-
gesfi (2014-2023)’’,  üflkemfizfin  uzun  vadede 
uflaşmayı hedefledfiğfi nokftayı ve bu nokftaya 
uflaşmak  fiçfin  kısa,  orfta  ve  uzun  vadede  ya-
pıflması  gereken  faaflfiyeftflerfi  fiçermekftedfir. 
Bu  beflgenfin  ofluşfturuflmasında  emeğfi  geçen 
ftüm personeflfimfize ve bu konuda kaftkı veren 
kurum ve kurufluşflarımıza fteşekkür eder, bu 
süreçfte fiflgfiflerfinfi ve desftekflerfinfi esfirgemeyen 
Başbakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Numan 
KURTULMUŞ’a şükranflarımı sunarım.
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Teknoflojfik  afeftfler,  finsan  faaflfiyeftflerfi  ya  da 
doğafl  afeftflerfin  fteftfikflemesfi  sonucunda  oflu-
şan endüsftrfiyefl, maden, uflaşım ve ftaşımacı-
flık, nükfleer ve radyoflojfik, denfiz kfirflfiflfiğfine ne-
den oflan kazaflar, büyük yangınflar, bfiyoflojfik 
oflayflar, krfiftfik aflftyapıflar ve sfiber ftehdfiftfler fifle 
çevresefl ftehflfikefler gfibfi can kaybına, hasfta-
flıkflara, sosyafl, ekonomfik ve çevresefl bozufl-
maflara neden oflan afeft ya da acfifl durumflar 
oflarak ftanımflanmakftadır. 

Son  yıflflarda  fteknoflojfinfin  geflfişmesfi,  hızflı 
nüfus arftışı, geflfişmfişflfik düzeyfi, çevre kfirflfiflfi-
ğfi, çarpık kenftfleşmeye bağflı oflarak fteknoflo-
jfik afeftflerfin sayısı ve sıkflığı dünya geneflfinde 
oflduğu gfibfi üflkemfizde de arftış gösftermfişftfir. 
Uflusflar arası Afeft ve acfifl durumflar  verfiftaba-
nı  (EM-DAT – Emergency Evenft Daftabase) 
bfiflgfiflerfine göre  1900 fifle 2014 yıflfları ara-
sında dünya üzerfinde 7.825 adeft ftekno-
flojfik  afeft  veya  büyük  kaza  kaydedfiflmfiş 
ve bfirçok can ve mafl kaybı meydana gefl-
mfişftfir.

Özeflflfikfle  dünyanın  en  ftehflfikeflfi  su  yoflfla-
rından  oflan  boğazflarımızda  cfiddfi  bfir  ftan-
ker  ftraffiğfi  yaşanmakftadır.  Boğazflarımızdan 
yıflda  yakflaşık  50.000  gemfi/150  mfiflyon  fton 
ftehflfikeflfi  yük  geçfişfi  yapıflmakftadır.  Böyflesfi 
bfir  gemfi  ftraffiğfinfin  kaza  rfiskfinfi  arftırdığı  da 
muhakkakftır.  KEGM  verfiflerfine  göre  boğaz-
flarımızda son 50 yıflda 500’ün üzerfinde de-
nfiz kazası ya da kaza ftehflfikesfi yaşanmışftır. 

Bu  kazaflar  neftficesfinde  boğazflarımızın  ve 
kıyıflarımızın  ftonflarca  peftroflfle  kfirflenmesfi-
nfin yanı sıra can ve mafl kaybı da meydana 
geflmfişftfir.  1979  senesfinde  Romen  bandıraflı 
Independenfta ftankerfinfin Evrfiaflfi fisfimflfi Yunan 
ftankerfi  fifle  çarpışması  neftficesfinde  on  bfin-
flerce  fton  peftroflün  denfize  döküfldüğü  ve  43 
denfizcfinfin  hayaftını  kaybeftftfiğfi  hafla  hafıza-
flardadır. Büftün bu kazaflara müdahafle, fiflgfiflfi 
kurumflarca yapıflmasına rağmen; koordfinas-
yon sıkınftıfları yaşanmışftır.

5902  sayıflı  kanun  gereğfince;  afeft  ve  acfifl 
durumflar  fifle  sfivfifl  savunmaya  fiflfişkfin  hfiz-
meftflerfin  üflke  düzeyfinde  eftkfin  bfir  şekfiflde 
gerçekfleşftfirfiflmesfi  fiçfin  gerekflfi  önflemflerfin 
aflınması ve oflayfların meydana geflmesfinden 
önce hazırflık ve zarar azaflftma, oflay sırasın-
da  yapıflacak  müdahafle  ve  oflay  sonrasında 
gerçekfleşftfirfiflecek  fiyfifleşftfirme  çaflışmaflarını 
yürüften kurum ve kurufluşflar arasında koor-
dfinasyonun sağflanmasından ve bu konuflar-
da poflfiftfikafların üreftfiflmesfinden ve uyguflan-
masından AFAD sorumflu kıflınmışftır. 

AFAD’ın,  yukarıda  sayıflan  yeftkfi  ve  görev-
flerfi kapsamında, kurum ve kurufluşfların ko-
ordfinasyonu ve fteknoflojfik afeftflerfin eftkfin yö-
neftfimfi  amacıyfla  “Denfiz  Kfirflfiflfiğfine  Neden 
Oflan Kazaflar Yofl Harfiftası Beflgesfi” hazır-
flanması  fihftfiyacı  orftaya  çıkmış  ve  bu  beflge 
sadece AFAD ftarafından değfifl aynı zamanda 
dfiğer  sorumflu  ve  fiflgfiflfi  kurum  ve  kurufluşflar 

500’ün üzerfinde

Boğazflarımızda 
son 50 yıflda

denfiz kazası ya da kaza ftehflfikesfi yaşanmışftır.
YÖNETİCİ ÖZETİ
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ve  Türkfiye  çapındakfi  faydaflanıcı  grupfların 
yeftkfiflfiflerfinfin de kaftıflımıyfla hazırflanmışftır. 

‘‘Denfiz  Kfirflfiflfiğfine  Neden  Oflan  Kazaflar 
Yofl  Harfiftası  Beflgesfi’’  fifle  AFAD’ın  yasafl 
oflarak  ftanımflanmış  görevflerfi  göz  önünde 
buflunduruflarak,  denfiz  kfirflfiflfiğfine  neden  oflan 
kazaflara  fiflfişkfin  hfizmeftflerfin  yürüftüflmesfinde 
uflusafl  mevzuaft,  uflusflararası  ve  böflgesefl 
sözfleşmefler  ve  fiflgfiflfi  AB  mevzuaftı  dfikka-

fte  aflınarak  gereksfinfimflerfin  beflfirflenmesfi  ve 
bu  gereksfinfimflerfin  uyguflanması  fiçfin  eyflem 
pflanflarının hazırflanması ve uflusafl önceflfikfle-
rfin beflfirflenmesfi amaçflanmışftır.

5902 Sayıflı Kanun gereğfi;
uflusafl düzeyde afeft ve acfifl
durumfların koordfinasyonu ve eftkfin yöneftfimfinden 
AFAD sorumflu kıflınmışftır
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Avrupa  Konseyfi  Araflık  1999’da  Heflsfinkfi’de 
gerçekfleşen ftopflanftıda Türkfiye’nfin, dfiğer aday 
üflkeflere  uyguflanan  krfi fterfler  ftemefl  aflınarak 
Avrupa Bfirflfiğfi’ne (AB) kaftıflacağı öngö rüflen bfir 
aday üflke oflduğunu onayflamışftır. Aday üflke-
fler, AB’ye üyeflfiğfin bfir ön koşuflu oflarak kanun-
flarını, yöneftmeflfikflerfinfi ve prose dürflerfinfi, bfirflfik 
mükftesebaftı  ftarafından  fiçerfiflen  AB  kanunfla-
rının büftününü eftkfiflfi kıflmak fiçfin, AB’nfinkfiflere 
uygun şekfiflde düzenflemek zorundadırflar.

Uyumflaşftırma  Sürecfi  dfiye  adflandırıflan  bu 
süreç  sadece  fiflgfiflfi  ftüm  AB  gerekflerfinfin  uflu-
safl mevzuafta ftam oflarak yansıftıflmasını değfifl 
(yasafl  yansıftma),  ayrıca  uflusafl  mevzuaftı  yö-
neftmek  fiçfin  yefterflfi  büftçeye  sahfip  uygun  ku-
rumsafl  yapıfların  kuruflmasını  (eftkfin  ve  praftfik 
uyguflama), ve kanunflarfla ftam uyumu sağfla-
mak fiçfin gerekflfi konftrofl ve cezafların konuflma-
sını (yapftırım) gerekftfirmekftedfir. Ek oflarak, AB 
mevzuaftının ftam oflarak uyguflanması zorunflu 
fteknfik sftandarftfları karşıflayan yenfi veya gün-
ceflflenmfiş ftesfisfler fiçfin harcama yapıflmasını da 
gerekftfirebfiflfir (yaftırım).

Uyumflaşftırma  Sürecfi  mükftesebaftın  dfiğer 
böflümflerfine  oflduğu  gfibfi  çevre  başflığı  aflftında 
yer aflan sfivfifl korunma başflığı fiçfin de uyguflan-
makftadır.

1.1 AB Poflfiftfikası

1985’fte  Roma’da  düzenflenen  fiflk  bakanflar 
ftopflanftısı,  Topflufluğun  afeftflerden  korunma 
aflanındakfi  fişbfirflfiğfinfin  ftemeflflerfinfi  aftmış  ve 
1985-2002 ftarfihflerfi arasında sekfiz karar aflın-
mışftır.  Bu  kararfların  uyguflanması,  bfir  afeft 
meydana geflmesfi durumunda hem afeft yöne-
ftfimfinden  sorumflu  kurumfların  hazır  oflmasını 
hem  de  özefl  sekftörün  afefte  hazırflıkflı  oflma 
anflamında  çeşfiftflfi  önflemfler  aflınmasını  sağfla-
mışftır. 

ABD’de  2001  yıflında  meydana  geflen  fte-
rör  safldırıflarından  sonra,  rfiskfler,  uyarıflar  ve 
müdahaflenfin  değerflendfirfiflmesfi,  söz  konusu 
araçfların muhafaza edfiflmesfi ve araşftırma afla-
nında AB mevzuaftında  gerekflfi düzenflemefler 
yapıflmışftır.  Bu düzenflemefler;

• Topflufluğun  afeftflerden  korunma  aflanın-
dakfi  fişbfirflfiğfinfi  geflfişftfirmek,  doğafl  ve  ftek-
noflojfik afeftflerde, finsanfların, varflıkfların ve 
çevrenfin daha fiyfi korunmasını sağflamaya 
yardım eftmek,

• Afeftfin  engeflflenmesfi,  afeftflerden  korun-
madan sorumflu oflanfların hazırflığı ve afeft 
durumunda müdahafle konusunda uflusafl, 
böflgesefl  ve  yerefl  sevfiyedekfi  çaflışmafları 
desftekflemek, 

• Vaftandaşflar  arasında  kendfi  kendfinfi  ko-

1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 
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ruma  sevfiyesfinfi  arftftırmak  amacıyfla  haflkı 
bfiflgfiflendfirmeye kaftkıda buflunmak,  

• Desfteğe  fihftfiyaç  duyuflduğunda,  uflusafl 
afeftflerden  korunma  hfizmeftflerfi  arasında 
eftkfiflfi ve hızflı fişbfirflfiğfinfin çerçevesfinfi ofluş-
fturmak, 

• Teknoflojfik  afeftflerden  korunma  aflanında 
enftegre çaflışmafları desftekflemekftfir.

28  Üyesfinden  23’ünün  sahfiflflere  sahfip  oflduğu 
Avrupa’da  denfizyoflu  ftaşımacıflığı  büyük  önem 

ftaşımakftadır.  Ekonomfik  daraflmaflara  karşın, 
denfizcfiflfik  sekftörünün  Avrupa  Bfirflfiğfi’ne  gayrfi 
saffi kaftma değerfinfin sekftörde çaflışan 5 mfiflyon 
çaflışanfla 500 mfiflyar € oflduğu ftahmfin edfiflmek-
ftedfir. Avrupa Bfirflfiğfi’nfin dış ftficareftfinfin yüzde 90’ı 
denfiz yofluyfla gerçekfleşmekfte ve Avrupa Bfirflfiğfi 
flfimanflarında yıflda 3,7 mfiflyon ftondan fazfla yük 
yükflenmekfte  ve  boşaflftıflmakftadır.  Denfizyoflu 
ftaşımacıflığı, Avrupa Bfirflfiğfi ftficareftfinfin geflfişme-
sfinde geflecekfte de en önemflfi ftaşımacıflık bfiçfimfi 
oflmaya devam edecekftfir. 

Boğazflarımızdan yıflda 

yakflaşık 50.000 gemfi/150 mfiflyon fton 
ftehflfikeflfi yük geçfişfi yapıflmakftadır
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1.2 Türkfiye Poflfiftfikası 

Afeft  ve  Acfifl  Durum  Yöneftfimfi  Başkanflığının 
Teşkfiflaft ve Görevflerfi Hakkında Kanun (5902); 
afeft ve acfifl durumflar fifle sfivfifl savunmaya fiflfişkfin 
hfizmeftflerfin  üflke  düzeyfinde  eftkfin  bfir  şekfiflde 
gerçekfleşftfirfiflmesfi fiçfin gerekflfi önflemflerfin aflın-
ması ve oflayfların meydana geflmesfinden önce 
hazırflık ve zarar azaflftma, oflay sırasında yapı-
flacak  müdahafle  ve  oflay  sonrasında  gerçek-
fleşftfirfiflecek  fiyfifleşftfirme  çaflışmaflarını  yürüften 
kurum  ve  kurufluşflar  arasında  koordfinasyo-
nun sağflanması ve bu konuflarda poflfiftfikafların 
üreftfiflmesfi ve uyguflanması hususflarını kapsar. 
Afeftflerfin sınıflandırıflması ve araflarındakfi fiflfişkfi 
aşağıda yer aflan Şekfifl 1’de verfiflmfişftfir. 

Üflkemfizde afeft yöneftfimfinfin ftek eflden koordfi-
ne edfiflmesfi fiçfin kuruflan AFAD’ın ftemefl görev-
flerfinden bfirfi de büftünfleşfik afeft yöneftfimfi evre-
flerfine fiflfişkfin faaflfiyeftflerfin pflanflanmasını ve bu 
pflanfların  uyguflanmasını  sağflamakftır.  Uflusafl 
ve yerefl düzeydekfi çaflışmaflarda yaftay ve dü-
şey fiflfişkfiflerfin ftanımflanması, görüflen eksfikflfik-
flerfin  ftamamflanması  ve  uyguflamafların  geflfiş-
ftfirfiflmesfi fiçfin uflusafl afeft yöneftfimfi sftraftejfisfi ve 
eyflem pflanı fifle afeft yöneftfimfi evreflerfine fiflfişkfin 
dfiğer pflanfların ofluşfturuflması, eftkfin afeft yöne-
ftfimfinfin sağflanması fiçfin önceflfikflfi hedeflerdfir.

1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

Şekfifl-1 Afeftflerfin sınıflandırıflması ve araflarındakfi fiflfişkfi
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Onuncu Kaflkınma Pflanında (2014-2018) aşağıdakfi fifadefler dfikkaft çekmekftedfir:

Üflkemfizde başfta fikflfim değfişfikflfiğfi oflmak üzere, çevre sorunflarına duyarflı poflfiftfikaflar sürdürü-
flebfiflfir kaflkınma fiflkeflerfi çerçevesfinde yürüftüflmüş; kurumsafl yapı, mevzuaft ve sftandarftflar ge-
flfişftfirfiflmfişftfir.  Afeft  zararflarının  en  aza  findfirfiflmesfi  amacıyfla  kurumsafl  ve  yasafl  düzenflemeflerfle 
kamuoyunda farkındaflık ofluşfturuflmasına önem verfiflmfişftfir. Yerfleşfim yerflerfinfin ftemfiz ve sağflıkflı 
hafle geflmesfi açısından kenftsefl aflftyapı yaftırımflarına önceflfik verfiflmfiş, başfta fiçme suyu ve aftık 
su  fifle  kaftı  aftık  hfizmeftflerfi  oflmak  üzere,  nüfusun  bu  hfizmeftflere  erfişfimfinde  önemflfi  fiflerflemefler 
kaydedfiflmfişftfir. 

Denfiz kfirflfiflfiğfine neden oflan kazafların yöneftfimfinde kurum ve kurufluşfların rofl ve sorumfluflukfları 
aşağıda yer aflan Tabflo 1’de özeftfle verfiflmfişftfir. 

Denfiz kfirflfiflfiğfine neden oflan kazaflarda, 

denfizde  müda hafleden Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haberfleşme Bakanflığı
sorumflu fiken kıyıda müdahafle sorum flufluğu ve genefl koordfinasyon görevfi 

Çevre ve Şehfircfi flfik Bakanflığı’na afiftftfir.
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YETKİLİ 
KURUMLAR 

ROLLER VE 
SORUMLULUKLAR

• Afeft ve acfifl durumflarda  kurum  ve  kurufluşflar  arasında  fişbfirflfiğfi ve uflusafl koordfinas-
yonun sağflanması,
• Üflke düzeyfinde uyguflanacak afeft ve acfifl durum müdahafle, rfisk yöneftfimfi ve zarar azaflft-
ma pflanflarının yapıflması veya yapftırıflması,
• Muhftemefl  afeft  ve  acfifl  durum  böflgeflerfinfin  ftespfift  edfiflmesfi  ve  önfleyficfi  ftedbfirflerfin  fiflan 
edfiflmesfi,
• Aynfi, nakdfi ve finsanfi yardım esasflarının beflfirflenmesfi,
• Afeft ve acfifl durumflar hakkında haflkı bfiflgfiflendfirme, bfiflfinçflendfirme ve eğfiftfim çaflışmafları 
yapıflması,
• Yurftfiçfi ve yurftdışında meydana geflen afeft ve acfifl durumflarfla fiflgfiflfi bfiflgfiflerfin ftopflanması 
ve değerflendfirfiflmesfi,
• Sfigorfta hfizmeftflerfinfin geflfişftfirfiflmesfi ve yaygınflaşftırıflmasının sağflanması,
• Afeft ve acfifl durum sonrası hayaftın normafle dönmesfinfi sağflayıcı ftedbfirflerfin aflınması,
• Afeft ve acfifl durum böflgeflerfinde geçficfi yerfleşmenfin sağflanması, zarara uğramış kfişfiflerfin 
ftedavfi, fiaşe, fibafte, sosyafl ve psfikoflojfik desftek hfizmeftflerfinfin yürüftüflmesfi,
• Kfimyasafl,  bfiyoflojfik,  radyoflojfik  ve  nükfleer  maddeflerfin  meydana  geftfireceğfi  ftehflfikeflere 
karşı aflınacak önflemflerfin ve yapıflacak çaflışmafların ftespfift edfiflmesfi ve bunflarfla fiflgfiflfi ba-
kanflık, kamu ve özefl kurum ve kurufluşflar arasında koordfinasyonun sağflanması.

Denfiz kfirflfiflfiğfine neden oflan kazaflarda;
• Uyguflama fiçfin genefl koordfinasyon görevfinfin ficra edfiflmesfi,
• Acfifl müdahafle pflânflarının hazırflanması, 
• Kıyı aflanflarında acfifl müdahafle pflânflarının uyguflanması, 
• Kfirflenmenfin ftürü ve eftkfiflerfinfin beflfirflenmesfi,
• Çevreye oflan zararfların ftespfiftfi ve oflay sonrası kfirflfiflfikften eftkfiflenen aflanfların rehabfiflfi-
ftasyonu,
• Kıyı ftesfisfi kazaflarının finceflenmesfi,
• Kıyı ftesfisflerfinfin deneftflenmesfi.

Çevre aflanında;
• Türkfiye’dekfi çevre poflfiftfikaflarının geflfişftfirfiflmesfi ve uyguflanması fiçfin genefl koordfinasyon 
görevfinfin ficra edfiflmesfi.

Tabflo 1. Yeftkfiflfi Kurumfların Genefl Rofl ve Sorumfluflukfları Tabflosu

1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 
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Sahfifl Güvenflfik
Komuftanflığı

Denfiz kfirflfiflfiğfine neden oflan kazaflarda;
• Acfifl müdahafle pflânflarının uyguflanması, 
• Hazırflıkflı oflma, kfirflfiflfiğe müdahafle, zararfların ftazmfinfi ve maflî sorumflufluk garanftfiflerfinfin 
bfifldfirfimfi konuflarında ficraya fiflfişkfin görevflerfin ficra edfiflmesfi,
• Türkfiye’ye yabancı acfifl müdahafle unsurflarını daveft eftmeye veya yabancı üflkeflere Türk 
acfifl müdahafle ekfibfi göndermeye ve bunflara afift harcamafları ödemeye veya ftaflep eftme 
görevflerfinfin ficra edfiflmesfi,
• Gemfi kazaflarının finceflenmesfi,
• Gemfiflerfin deneftflenmesfi,
• Uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle merkezflerfinfin kuruflması ve fişfleftfiflmesfi.

Denfizcfiflfik aflanında;
• Türk ve yabancı bayrakflı gemfiflerfin seyfir güvenflfiğfine yardımcı oflunması,
• Seyfir emnfiyeftfi ve gemfi kurftarma fifle fiflgfiflfi hfizmeftflerfin ficra edfiflmesfi,
• Tekefl aflanı fiçerfisfinde can kurftarma (ftahflfisfiye) hfizmeftflerfi yapıflması,
• Türk  boğazflarında  ftekefl  şekflfinde  oflmak  üzere,  denfizflerfimfizde  ve  karasuflarımızda 
Gemfi Traffik Hfizmeftflerfi Sfisftemflerfi kuruflması ve fişfleftfiflmesfi,
• Türkfiye kıyıflarında güvenflfi seyre fiflfişkfin seyfir emnfiyeftfi fifle fiflgfiflfi her ftürflü cfihaz ve ftesfis-
flerfin kuruflması ve ftekefl şekflfinde fişfleftfiflmesfi,
• Gemfi kazaflarının finceflenmesfi,
• Gemfiflerfin deneftflenmesfi,
• Denfizcfiflfik İdaresfi oflarak denfizcfiflfik fifle fiflgfiflfi IMO ve dfiğer uflusafl ve böflgesefl kurufluşflar-
fla fiflfişkfiflerfi Türkfiye adına sürdürüflmesfi, gerekflfi bfifldfirfimflerfin yapıflması ve ftaraf oflunan 
sözfleşmefler kapsamında  ftavsfiye ve rehber kararfların fiç hukuka akftarıflması.

• Lfiman sınırfları dışında denfiz ve hava araçfları fifle denfizflerdekfi ftesfisflerden yapıflacak her 
ftürflü kfirfleftmeflerfle fiflgfiflfi hükümflere ve fiflfişkfiflfi uflusflararası andflaşmaflara, aykırı eyflem-
flerfin önflenmesfi, fizflenmesfi, suçflufların yakaflanması, yakaflanan kfişfi ve suç vasıftaflarının 
yeftkfiflfi makamflara ftesflfim edfiflmesfi.
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1.3. Denfiz Kfirflfiflfiğfine Neden Oflan 
Kazaflar Yofl Harfiftası Beflgesfinfin Amacı

Denfiz  Kfirflfiflfiğfine  Neden  Oflan  Kazaflar 
Yofl  Harfiftası  Beflgesfi  aşağıdakfi  amaçflar 
çerçevesfinde  sorumflu  ve  fiflgfiflfi  kurum  ve 
kurufluş ftemsfiflcfiflerfinfin kaftkı ve desftekflerfiyfle 
hazırflanmışftır.

• Denfiz  kfirflfiflfiğfine  neden  oflan  kazaflarda 
zararfların en aza findfirgenmesfi amacıyfla, 
doğafl ve fteknoflojfik afeftflerde büftünfleşfik 
bfir  yakflaşımfla  sfivfifl  korunmadan  sorum-
flu oflanfların hazırflığı ve kaza durumunda 
müdahafle konusunda uflusafl, böflgesefl ve 
yerefl  sevfiyedekfi  çaflışmafları  desftekfle-
mek, 

• Denfiz  kfirflfiflfiğfine  neden  oflan  kazaflar  ko-
nusunda  sfivfifl  korunmayfla  fiflgfiflfi  AB  mev-
zuaftına  göre  uyguflamaflar  yapabfiflecek 
şekfiflde  hukuksafl,  kurumsafl  ve  fteknfik 
çaflışmaflar  yapmayı  ve  bu  mevzuaftın 
özeflflfikfle yeftkfiflfi kurum ve kurufluşflar ara-
sındakfi  fişbfirflfiğfiyfle  fiflgfiflfi  oflarak  uyguflan-
masını koordfine eftmek,

• İnsanfların, çevrenfin ve maflın daha fiyfi ko-
runmasını sağflamak fiçfin, AB sfivfifl korun-
ma  mevzuaftı,  Topflufluğun  Sfivfifl  Korunma 
Müdahafleflerfi  Mekanfizması  ve  Sfivfifl  Ko-
runmanın Maflfi Araçfları fifle fiflgfiflfi çaflışma-
fları  başflaftarak,  müzakerefler  fiçfin  gerekflfi 
hazırflıkfları yapmak,

• Denfiz  kfirflfiflfiğfine  neden  oflan  kazaflar  fiçfin 
sfivfifl  korunma  araşftırması  aflanındakfi  fiş-
bfirflfiğfinfin güçflendfirfiflmesfi, rfiskflerfin ve za-
rarfların azaflftıflması konusunda araşftırma 
projeflerfinfin hazırflanmasını fteşvfik eftmek,

• Afeft  fizfleme  ve  bfiflgfiflendfirmesfi  amacıyfla, 
erken  uyarı  sfisftemflerfindekfi  roflflerfi  be-
flfirflemek,  sfivfifl  korunma  ve  finsanfi  yardım 
sağflama  becerfiflerfinfin  geflfişftfirfiflmesfinfi 
sağflamak, 

• Üflke düzeyfinde uyguflanacak afeft ve acfifl 
durum çaflışmaflarına yöneflfik rfisk yöneftfi-
mfi ve zarar azaflftma pflanflarını hazırflafta-
bfiflmek,  rfisk  değerflendfirme  sonucunda, 
zararın  orftaya  çıkma  oflasıflığını  azaflftma 
veya  orftadan  kafldırma  veya  şfiddeftfinfi 
azaflftmaya  yöneflfik  faaflfiyeftflerfin  uflusafl 
boyuftfta uyguflanmasını yönflendfirmek.

1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 
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1.4. Denfiz Kfirflfiflfiğfine Neden Oflan 
Kazaflar Yofl Harfiftası Beflgesfinfin 
Kapsamı

Denfizcfiflfik  sekftöründe  gerek  uflusflararası 
ve  AB  mevzuaftı  ve  gerekse  uflusafl  mevzu-
aft açısından son derece fazfla sayıda kanun, 
KHK,  yöneftmeflfik,  geneflge  ve  sözfleşmefler 
buflunmakftadır.  Denfiz  kazası  sonrası  denfiz 
çevresfinde  meydana  geflen  kfirflfiflfiğe  acfifl  du-
rum müdahaflesfinfi fiçermeyen denfizde can ve 
mafl güvenflfiğfi ve seyrüsefer gfibfi konuflar ça-
flışma kapsamı dışında ftuftuflmuş oflup, sadece 
peftrofl ve dfiğer zararflı maddeflerfle kfirflenmeye 
sebebfiyeft veren denfiz kazaflarının yöneftfimfine 
eğfiflfinmfişftfir.  Bu  sayede  çaflışmanın  daha  ve-
rfimflfi oflması hedeflenmfişftfir.

Denfiz kfirflfiflfiğfine neden oflan kazaflara fiflfişkfin 
üzerfinde  çaflışma  yapıflmış  fiflgfiflfi  uflusflararası 
ve böflgesefl sözfleşmefler fifle AB mükftesebaftı 
aşağıda yer aflan Tabflo 2’de verfiflmfişftfir.

1.5. Meftodoflojfi

AFAD’ın ftanımflanmış görevflerfi göz önünde 
buflunduruflarak,  denfiz  kfirflfiflfiğfine  neden  oflan 
kazaflara  fiflfişkfin  hfizmeftflerfin  yürüftüflmesfinde 
uflusafl  mevzuaft,  AB  Mükftesebaftı  ve 
uflusflararası  ve  böflgesefl  sözfleşmefler 
finceflenerek  Denfiz  Kfirflfiflfiğfine  Neden  Oflan 
Kazaflar Yofl Harfiftası Beflgesfi hazırflanmışftır.  

Denfiz Kfirflfiflfiğfine Neden Oflan Kazaflar Yofl Ha-
rfiftası Beflgesfi ofluşftururken bahsfi geçen Uflu-
safl  ve  Uflusflararası  mevzuaftflara  ek  oflarak, 
Avrupa  Komfisyonu  Çevre  Genefl  Müdürflüğü 
Doğafl  ve  Teknoflojfik  Afeftflerden  Korunmak 
İçfin  Topflufluk  Sftraftejfisfinfi  Değerflendfiren  Ra-
por  (European  Commfissfion  DG  Envfironmenft 
Assessfing fthe Poftenftfiafl for a Comprehensfi-
ve Communfifty Sftraftegy for fthe Prevenftfion of 
Nafturafl and Manmade Dfisasfters Ffinafl Reporft 
March 2008) da dfikkafte aflınmışftır.

Denfiz kfirflfiflfiğfine neden oflan kazafların yöne-
ftfimfi  aflanında  üflkemfizde  var  oflan  kurumsafl 
yapıflar, görev ve sorumfluflukflar fifle mevzuaft, 
pflanflar ve uyguflamaflar, uflusflararası mevzuaft 
özeflflfikfle  AB  mükftesebaftı  ışığında  finceflene-
rek boşfluk anaflfizfi yapıflmış ve eftkfin, koordfi-
neflfi yöneftfim fiçfin gereksfinfimfler orftaya kona-
rak uyguflanacak eyflemfler beflfirflenmfişftfir.

Denfiz Kfirflfiflfiğfine Neden Oflan Kazaflar Yofl Ha-
rfiftası Beflgesfi, Teknoflojfik Afeftfler Rfisk Azaflft-
ma  Çaflışma  Grubu  ftarafından  fiflgfiflfi  kamu 
kurum/kurufluşfları  fifle  yapıflan  ftopflanftıflarda 
deftayflı  oflarak  değerflendfirfiflerek  nfihafi  haflfinfi 
aflmışftır.  İflgfiflfi  kurumfların  Çaflışma  Grubu’na 
kaftıflım aşağıdakfi çerçevede oflmuşftur. 

• Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haber-
fleşme Bakanflığı 
• Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığı
• Sahfifl Güvenflfik Komuftanflığı
• Kıyı Emnfiyeftfi Genefl Müdürflüğü
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Uflusflararası 
ve Böflgesefl 
Sözfleşme ve 
Proftokoflfler

• Peftrofl  Kfirflfiflfiğfine  Karşı  Hazırflıkflı  Oflma,  Müdahafle  ve  İşbfirflfiğfi  Uflusflararası  Sözfleşmesfi 
(OPRC 1990)

• Tehflfikeflfi ve Zararflı Maddeflerfle Kfirflenme Oflayflarına Hazırflıkflı Oflma, Müdahafle ve İşbfirflfiğfi 
Hakkında Proftokofl (HNS 2000)

• Açık  Denfizde  Peftrofl  Kfirflenmesfi  Oflayflarına  Müdahafle  Hakkında  Uflusflararası  Sözfleşme             
(INTERVENTION 69)

• Denfizflerfin  Gemfifler  Tarafından  Kfirfleftfiflmesfinfin  Önflenmesfine  Afift  Uflusflararası  Sözfleşme 
(MARPOL 73/78)

• Akdenfiz’fin Kfirflfiflfiğe Karşı Korunması Sözfleşmesfi (Barseflona Sözfleşmesfi) ve Proftokoflü

• Karadenfiz’fin Kfirflenmeye Karşı Korunması Sözfleşmesfi (Bükreş Sözfleşmesfi) ve Proftokoflü

• Aftık ve Dfiğer Maddeflerfin Suya Baftırıflması Yofluyfla Denfiz Kfirflenmesfinfin Önflenmesfi Söz-
fleşmesfi ve 1996 Proftokoflü (LC 72- LC 96)

• Peftrofl Kfirflfiflfiğfinden Doğan Zararın Hukukfi Sorumflufluğu fifle İflgfiflfi Uflusflararası Sözfleşme ve 
1992 Proftokoflü (CLC 69- CLC 92)

• Peftrofl Kfirflfiflfiğfi Zararının Tazmfinfi İçfin Bfir Uflusflararası Fonun Kuruflması İfle İflgfiflfi Uflusflar 
arası Sözfleşme ve 1992 Proftokoflü (FUND 71- FUND 92)

• Peftrofl Kfirflfiflfiğfi Zararının Tazmfinfi İçfin Bfir Uflusflararası Fonun Kuruflması İfle İflgfiflfi Uflusflar 
arası Sözfleşmenfin (1992) 2003 Proftokoflü 

• Denfizde  Taflepfler  İçfin  Sorumflufluğun  Sınırflandırıflması  Hakkında  Sözfleşme  (LLMC  76- 
LLMC 96)

• Gemfi Yakıftflarından Kaynakflanan Peftrofl Kfirflfiflfiğfi Zararının Hukukfi Sorumflufluğu Hakkında 
Uflusflararası Sözfleşme (BUNKER 2001)

• Zararflı ve Tehflfikeflfi Maddeflerfin Denfizden Taşınmasında Zararfların Tazmfinfi ve Sorumflu-
flukHakkında Uflusflararası Sözfleşme ve Proftokoflü (HNS 2010)

Tabflo 2. Anaflfizfi Yapıflan Uflusflararası Sözfleşme, Proftokofl ve AB Mükftesebaftı Lfisftesfi

1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 
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AB Mükftesebaftı • Kazaen  ve  kasften  denfiz  kfirflfiflfiğfi  aflanında  fişbfirflfiğfi  fiçfin  bfir  ftopflufluk  çerçevesfi  ofluşfturan 
2850/2000/EC sayıflı Avrupa Parflamenftosu ve Konsey Kararı

• EMSA (Avrupa Denfiz Güvenflfiğfi Ajansı)nı kuran 1406/2002 sayıflı Avrupa Parflamenftosu 
ve Konsey Tüzüğü

• EMSA’nın görevflerfi arasına gemfi kaynakflı kfirflfiflfiğe müdahafleyfi de ekfleyerek 1406/2002 
sayıflı Avrupa Parflamenftosu ve Konsey Tüzüğünü değfişftfiren 724/2004 sayıflı Avrupa Par-
flamenftosu ve Konsey Tüzüğü

• EMSA’nın görevflerfi arasına peftrofl ve gaz fişfleftmeflerfinden kaynakflı denfiz kfirflfiflfiğfine mü-
dahafleyfi de ekfleyerek 1406/2002 sayıflı Avrupa Parflamenftosu ve Konsey Tüzüğünü de-
ğfişftfiren 100/2013 sayıflı Avrupa Parflamenftosu ve Konsey Tüzüğü

• Sfivfifl Korunma aflanında 2007/779/EC ve 2007/162/EC sayıflı Konsey Kararflarını kafldıran 
1313/2013/EU sayıflı Avrupa Parflamenftosu ve Konsey Kararı

• Sfivfifl  Korunma  aflanında  fişbfirflfiğfinfi  arftırıcı  bfir  Avrupa  Topflufluğu  mekanfizması  kuran 
2007/779/EC sayıflı Konsey Kararı

• Sfivfifl Korunma Ffinansafl Aracı’nı ofluşfturan 2007/162/EC sayıflı Konsey Kararı

• 2007/162/EC  sayıflı  Konsey  Kararı’ndakfi  uflaşıma  fiflfişkfin  hükmün  uyguflanmasına  fiflfişkfin 
2007/606/EC, Euraftom sayıflı Avrupa Komfisyonu Kararı

• Sfivfifl korunma aflanında ftopflufluk ve üye üflkefler arasında fişbfirflfiğfinfi arftırıcı ftopflufluk me-
kanfizması kuran ve 2007/779/EC sayıflı Konsey Kararı fifle fipftafl edfiflen 2001/792/EC sayıflı 
Konsey Kararı

• 2001/792/ EC Sayıflı Konsey Kararının Uyguflanması İçfin Kuraflflar Koyan 2004/277/EC Sa-
yıflı Komfisyon Kararı ve bu kararı değfişftfiren 2008/73/EC ve 2010/481/EU sayıflı Komfisyon 
Kararfları
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2.1. Uflusflararası Mevzuaft

Denfiz  ftaşımacıflığının  büyük  oranda  üflkefler 
arası  yapıflması,  denfiz  aflanflarının  sftaftüflerfi  ve 
denfizflerfin sahfifldar ftüm üflkeflerfin fişbfirflfiğfi fifle ko-
runma  fihftfiyacı  denfizcfiflfiğe  evrensefl  özeflflfik  ka-
zandırmışftır. Bunun sonucu oflarak gemfiflerfin ya-
pım, dfizayn, gemfiadamı fifle donaftım, ekfipman fifle 
donaftım, emnfiyeft, güvenflfik ve gemfi operasyon-
fları  açıflarından  uflusflar  arası  kuraflflara  ftabfi  ofl-
ması zorunflufluğu orftaya çıkmış BM kapsamında 
Uflusflararası  Denfizcfiflfik  Örgüftü  (IMO-Infternaftfio-
nafl Marfiftfime Organfizaftfion) kuruflarak denfizcfiflfik-
fle fiflgfiflfi evrensefl kuraflfların beflfirflenmesfi yeftkfi ve 
görevfi verfiflmfişftfir. IMO, gemfi kaynakflı kfirflenme-
nfin önflenmesfi ve gemfi kaynakflı kfirflenmeye karşı 
denfiz çevresfinfin korunması konusunda kuraflflar 
koymaya yeftkfiflfi ftek Bfirfleşmfiş Mfiflfleftfler uzmanflık 
kurufluşudur.  Uflusflararası  yoflcufluk  yapan  ge-
mfiflerfle  üflkeflerfin  flfimanfları  arasında  ftaşımacıflık 
yapan  gemfifler,  IMO  pflaftformunda  düzenflenmfiş 
ve  yürürflüğe  gfirmfiş  sözfleşmeflerfin  hükümflerfi-
ne,  kurafl  ve  ftavsfiyeflerfine  ftabfi  oflarak  denfizdekfi 
operasyonflarını yürüftmek zorundadırflar. (Baftftafl, 
M.  K.)  IMO  sözfleşmeflerfinfi  gemfi  kaynakflı  denfiz 
kfirflfiflfiğfinfi önfleme sözfleşmeflerfi fifle sorumflufluk ve 
ftazmfin sözfleşmeflerfi oflarak fikfi ana gurupfta de-
ğerflendfirfiflebfiflfirfiz. Tabflo 3 ve Tabflo 4’de çaflışma 
amacı  ve  kapsamı  fifle  fiflgfiflfi  önemflfi  uflusflararası 
sözfleşmefler kısaca açıkflanmışftır. 

2.1.a Gemfi Kaynakflı Denfiz Kfirflfiflfiğfinfi Önfleme 
Sözfleşmeflerfi

Gemfi  kaynakflı  kfirflfiflfiğfin  önflenmesfine  yöneflfik 
uflusflararası  sözfleşmefler  geneflflfikfle  gemfi  faa-
flfiyeftflerfinden  kaynakflanan  kfirflfiflfik  fifle  gemfi  ka-
zaflarından kaynakflanan kfirflfiflfiğfi bfirflfikfte efle afl-
mışflardır. Gemfi faaflfiyeftflerfi sonucu orftaya çıkan 
çeşfiftflfi  aftıkfların  denfiz  orftamına  bırakıflmasının 
önflenmesfi  ve  konftroflü  fiçfin  kuraflflar,  kazafların 
en  aza  findfirfiflmesfi  fiçfin  uyguflama  sftandarftfları 
ve kaza ofldukftan sonra uyguflanacak ftedbfirfler 
gemfi kaynakflı kfirflfiflfiğfin önflenmesfi fifle fiflgfiflfi söz-
fleşmeflerfin ana konuflarını ofluşfturmuşftur. (Baft-
ftafl, M. K.)

2.1.a.1 Peftrofl Kfirflfiflfiğfine Karşı Hazırflıkflı 
Oflma, Müdahafle ve İşbfirflfiğfi Uflusflararası 
Sözfleşmesfi (OPRC 1990- Infternaftfionafl 
Convenftfion on Ofifl Poflfluftfion Preparedness, 
Response and Co-operaftfion 1990)

Sözfleşmenfin amacı, oflası peftrofl kfirflfiflfiğfi oflay-
flarına hazırflıkflı oflmayı sağflamak ve uflusflarara-
sı fişbfirflfiğfinfi geflfişftfirmek oflup önemflfi hükümflerfi 
aşağıda özeftflenmfişftfir. (Baftftafl, M.K.) 

Sözfleşmenfin  bfirfincfi  maddesfi  ftaraf  devfleftfle-
re  münferfiden  veya  bfirflfikfte  peftrofl  kfirflenmesfi 
oflayflarına hazırflanmak ve müdahafle eftmek fiçfin 
ftüm gerekflfi ftedbfirflerfi aflma yükümflüflüğü geftfir-
mekftedfir. Bu hüküm aynı zamanda sözfleşme-
nfin amacını da fifade eftmekftedfir. 

2. U L U S L A R A R A S I   M E V Z U A T I N                                      
GEREKSİNİMLERİ
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Peftrofl Kfirflfiflfiğfi Acfifl Durum Pflanfları: Peft-
rofl kfirflfiflfiğfi acfifl durum pflanfları başflıkflı üçüncü 
madde fifle ftaraf devfleftflere kendfi bayrakflarını 
ftaşıyan  gemfiflerde  IMO’nun  beflfirfledfiğfi  esas-
flara  göre  peftrofl  acfifl  durum  pflanfları  buflun-
durmaflarını  sağflamafları  görevfi  verfiflmfişftfir. 
Ayrıca; ftaraf devfleftfler, peftrofl kfirflfiflfiğfi acfifl du-
rum pflanı ftaşıması gereken bfir gemfinfin kendfi 
flfimanflarında veya açık denfiz ftesfisflerfinde bu-
flunmafları esnasında fiflgfiflfi uflusflararası anflaş-
maflarda  veya  o  ftaraf  devfleftfin  mevzuaftında 
beflfirftfiflen usufl ve esasflara uygun oflarak peft-
rofl kfirflfiflfiğfi acfifl durum pflanflarını konftrofl eftme 
yeftkfisfine  sahfip  oflacakflardır.  Peftrofl  kfirflfiflfiğfi 
acfifl durum pflanı veya benzerfi düzenflemefler 
buflundurma  zorunflufluğu  sadece  gemfiflere 
değfifl,  fiflgfiflfi  ftaraf  devfleftfin  beflfirfleyeceğfi  usufl 
ve  esasflara  göre  o  devfleftfin  yeftkfisfi  aflftında 
buflunan denfiz aflanflarındakfi açık denfiz ftesfis-
flerfine, flfimanflara ve peftrofl fişfleme ftesfisflerfine 
de geftfirfiflmfişftfir. 

Peftrofl  Kfirflfiflfiğfinfin  Bfifldfirfimfi  ve  Bfifldfirfim 
Aflındığında  Yapıflacak  İşflemfler:  Peftrofl 
kfirflfiflfiğfinfin  fiflgfiflfi  devfleft  veya  makamflara  sü-
raftfle bfifldfirfimfi peftrofl kfirflfiflfiğfi fifle mücadeflenfin 
önemflfi  bfir  aşamasıdır.  Bu  nedenfle  Sözfleş-
me  bfifldfirfim  yükümflüflükflerfi  konusunda  sıkı 
ftedbfirfler  ve  sorumfluflukflar  geftfirmfişftfir.  Buna 
göre, ftaraf devfleftflere, gemfiflerfin kapftanfları-
nın  veya  gemfiflerden  sorumflu  dfiğer  şahısfla-
rın gecfikmeksfizfin gemfiflerfinde peftrofl sızınftısı 
veya sızınftı fihftfimaflfi orftaya çıkaran her oflayı 
en yakın kıyı devfleftfine, o devfleftfin yeftkfisfi afl-
ftında buflunan denfiz aflanflarındakfi açık denfiz 
ftesfisflerfinfin  sorumfluflarının  gecfikmeksfizfin 
ftesfisflerfinde peftrofl sızınftısı veya sızınftı fihftfi-
maflfi orftaya çıkaran her oflayı yeftkfisfi aflftında 
oflduğu kıyı devfleftfine rapor eftmeflerfinfi zorun-
flu kıflma görevfi vermfişftfir. Aynı yükümflüflükfler 
gemfi ve kıyı ftesfisfi kapftan ve sorumfluflarının 
denfizde  bfir  peftrofl  mevcudfiyeftfi  veya  peftrofl 
sızınftısı  görmeflerfi  durumunda  da  geçerflfidfir. 
Aynı şekfiflde flfiman ve peftrofl fişfleme ftesfisfle-

rfinfin  sorumflufları  da  bfir  peftrofl  sızınftısı  veya 
sızınftı fihftfimaflfi fifle karşıflaşftıkflarında fiflgfiflfi uflu-
safl  makamflara  durumu  bfifldfirecekflerdfir.  Bfir 
ftaraf  devfleft  Sözfleşmede  beflfirftfiflen  bfifldfirfim 
yükümflüflükflerfine göre bfir peftrofl kfirflfiflfiğfi veya 
kfirflfiflfik fihftfimaflfi raporu afldığında aşağıdakfi fa-
aflfiyeftflerfi yapacakftır;( madde 5.1)

• Oflayın  bfir  peftrofl  kfirflfiflfiğfi  oflayı  oflup  ofl-
madığını ftespfift eftmek fiçfin oflayı değer-
flendfirecek,

• Peftrofl kfirflfiflfiğfi oflayının nfifteflfiğfi, kapsamı ve 
muhftemefl sonuçflarını değerflendfirecek,

• Gecfikmeksfizfin  oflaydan  çıkarfları  eftkfifle-
nen  veya  eftkfiflenmesfi  muhftemefl  oflan 
ftüm devfleftflere, oflayfla fiflgfiflfi oflarak yapftı-
ğı değerflendfirmenfin ayrınftıfları ve oflayın 
gfiderfiflmesfi fiçfin uygufladığı ve uyguflamayı 
düşündüğü ftedbfirflerfi ve fiflave dfiğer bfiflgfi-
flerfi bfifldfirecekftfir.

Peftrofl  kfirflfiflfiğfinfin  derecesfi  gerekftfirdfiğfinde 
aynı bfiflgfifler IMO’ya da IMO ftarafından beflfir-
flenen usufl ve esasflara uygun oflarak fifleftfifle-
cekftfir. (madde 5.2) Görüfldüğü gfibfi Sözfleşme, 
oflay bfir devfleftfin denfiz yeftkfi aflanflarında oflsa 
dahfi peftrofl kfirflfiflfiğfi fifle mücadefleyfi kfirflenme-
den eftkfiflenebfiflecek dfiğer devfleftflerfle ve cfiddfi 
oflayflarda IMO fifle fiflfişkfiflendfirmekfte, evrensefl 
ve böflgesefl uflusflararası bfir sorun oflarak ka-
bufl  eftmekftedfir.  Bu  nedenfle  konu  hakkında 
uflusflararası fişbfirflfiğfi bfiflfincfinfin hazırflıkflı oflma 
aşamasından fiftfibaren yerfleşmesfi Sözfleşme-
nfin uyguflanması ve müdahaflede başarıyı ar-
ftıracakftır.
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Hazırflıkflı Oflma, Müdahafle ve Uflusflara-
rası  İşbfirflfiğfi: Sözfleşmenfin  aflftıncı  maddesfi 
fifle ftaraf devfleftflere, peftrofl kfirflfiflfiğfi oflayflarına 
çabuk  ve  eftkfin  oflarak  müdahafle  eftmek  fiçfin 
bfir uflusafl sfisftem beflfirfleme görevfi verfiflmfişftfir. 
Bu  sfisftemfin  ofluşfturuflması  fiçfin  peftrofl  kfirflfi-
flfiğfine  karşı  hazırflıkflı  oflma  ve  müdahafleden 
sorumflu  bfir  yeftkfiflfi  uflusafl  makam  veya  ma-
kamflar,  peftrofl  kfirflfiflfiğfi  raporflarının  aflınması 
ve gönderfiflmesfinden sorumflu oflacak uflusafl 
ftemas nokftası veya nokftafları ve yardım fta-
flebfinde  buflunma  veya  fisftenen  yardımı  sağ-
flama konusunda ftaraf devfleft adına harekeft 
eftme yeftkfisfine sahfip bfir makam beflfirflenecek 
ve fiflgfiflfi kamu ve özefl kurufluşflar arasında ha-
zırflıkflı oflma ve müdahafle fifle fiflgfiflfi görev, yeftkfi 
ve sorumfluflukfları beflfirften bfir uflusafl acfifl du-
rum pflanı hazırflanacakftır. 

Peftrofl  kfirflfiflfiğfine  hazırflıkflı  oflma  ve  müda-
hafle fiçfin gerekflfi faaflfiyeftflerfin başında fimkân 
kabfiflfiyeftflerfin kazanıflması ve fiflgfiflfi personeflfin 
eğfiftfimfi geflmekftedfir. Bu maksaftfla ftaraf dev-
fleftfler  münferfiden  veya  bfirflfikfte  fiflgfiflfi  peftrofl 
ve  gemficfiflfik  sekftörflerfi  fifle  fişbfirflfiğfi  fiçerfisfin-
de  rfisk  fifle  oranftıflı  oflarak  fihftfiyaç  duyuflacak 
fteçhfizaftın  asgarfi  sevfiyesfinfi  beflfirfleyecekfler, 
fiflgfiflfi personeflfin eğfiftfimfi fiçfin eğfiftfim program-
fları  hazırflayacakflar,  müdahafle  fiçfin  ayrınftıflı 
pflanflar  ve  fifleftfişfim  fimkânfları  ofluşfturacakflar 
ve müdahaflede eftkfinflfiğfi sağflamak üzere ko-
ordfinasyon  ve  gerekflfi  kaynakfların  harekefte 

geçfirfiflmesfi  fiçfin  bfir  mekanfizma  yaraftacak-
flardır.  Sözfleşmenfin  bu  yükümflüflükflerfi  fifade 
eden hükümflerfi üflkeflerfin Sözfleşmenfin uygu-
flanması, hazırflıkflı oflma, müdahafle ve fişbfirflfiğfi 
fiçfin  yapmafları  gereken  faaflfiyeftfler  hakkında 
bfir rehber nfifteflfiğfindedfir. 

Sözfleşmenfin  yedfincfi  maddesfi  fifle,  Taraf 
devfleftflere bfir peftrofl kfirflfiflfiğfi oflayının büyük-
flüğünün  gerekflfi  kıflması  haflfinde  kfirflfiflfikften 
eftkfiflenen  veya  eftkfiflenme  fihftfimaflfi  oflan  fta-
raf  devfleftflerfin  ftaflebfi  üzerfine  oflaya  müda-
hafle  amacıyfla  fişbfirflfiğfi,  danışmanflık  hfizmeftfi, 
fteknfik  desftek  ve  donanım  sağflamayı  kabufl 
eftme  yükümflüflüğü  verfiflmfişftfir.  Bu  yardım-
fların  maflfiyeftfinfin  karşıflanması  fiçfin  gerekflfi 
esasflar  Sözfleşmenfin  ekfinde  beflfirftfiflmfişftfir. 
Maflfiyeftflerfin karşıflanmasında ftemefl prensfip; 
ftaraflar arasında farkflı bfir anflaşma yapıflma-
dıkça yardım ftaflep eden ftaraf devfleftfin ftaflep 
eftftfiğfi yardımın bedeflfinfi ödemesfi, yardım fta-
flep edfiflmeksfizfin yardıma gfiden ftaraf devfleftfin 
bu yardımın maddfi küflfeftfine kaftflanması yö-
nündedfir.  Taraf  devfleftfler  uflusflararası  fişbfir-
flfiğfinfi  koflayflaşftırmak  üzere  peftrofl  kfirflfiflfiğfine 
müdahaflede  kuflflanıflan  gemfi,  hava  vasıftası 
ve dfiğer ftaşıma araçfları veya personefl, yük, 
maflzeme  ve  donanım  ftaşınması  fiçfin  gerekflfi 
ftaşıftfların üflkesfine gfirfişfi, kuflflanımı, geçfişfi ve 
fterk  eftmesfinfi  koflayflaşftırmak  üzere  gerek-
flfi  fidarfi  ve  yasafl  düzenflemeflerfi  yapacakftır 
(Madde 7.3). 

2. U L U S L A R A R A S I   M E V Z U A T I N                                      
GEREKSİNİMLERİ
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2.1.a.2 Tehflfikeflfi ve Zararflı Maddeflerfle 
Kfirflenme Oflayflarına Hazırflıkflı Oflma, 
Müdahafle ve İşbfirflfiğfi Hakkında Proftokofl 
(HNS 2000 Proftocofl- Proftocofl on 
Preparedness, Response and Co-operaftfion fto 
Poflfluftfion Incfidenfts by Hazardous and Noxfious 
Subsftances, 2000)

“Peftrofl Kfirflfiflfiğfine Karşı Hazırflıkflı Oflma, Mü-
dahafle  ve  İşbfirflfiğfi  Uflusflar  arası  Sözfleşme-
sfi  (OPRC  1990)”  nfi  hazırflayan  ve  fimzaflayan 
uflusflararası konferansın kararı fifle; IMO, Söz-
fleşmenfin amaçflarının peftrofl dışındakfi zararflı 
maddeflerfi  de  kapsayacak  şekfiflde  genfişfle-
ftfiflmesfi  konusunda  çaflışma  yapmaya  daveft 
edfiflmfişftfir. Bu kararın gereğfi oflarak hazırflanan 
“Tehflfikeflfi ve Zararflı Maddeflerfle Kfirflenme 
Oflayflarına  Hazırflıkflı  Oflma,  Müdahafle  ve 
İşbfirflfiğfi  Hakkında  Proftokofl”  9-15  Marft 
2000 ftarfihflerfi arasında ftopflanan uflusflararası 
konferans  ftarafından  fimzaflanmışftır.  Topflam 
18 madde ve bfir ekften ofluşmakfta oflup önem-
flfi  hükümflerfi  aşağıda  özeftflenmfişftfir.  (Baftftafl, 
M.K.) 

Proftokofl, konu hakkında ana sözfleşme oflan 
OPRC  90’a  paraflefl  hükümfler  fiçermekftedfir 
ve  ana  Sözfleşme  fifle  bfirflfikfte  peftrofl  ve  dfiğer 
ftehflfikeflfi  ve  zararflı  maddeflerfle  kfirflenmeye 
hazırflıkflı oflma, müdahafle ve fişbfirflfiğfi fiçfin mfifl-
flfi, böflgesefl ve küresefl sevfiyede bu aflandakfi 
bfiflfimsefl  ve  fteknoflojfik  anflayışın  ve  bfiflgfiflerfin 
geflfişftfirfiflmesfi,  müdahafle  usuflflerfinde  fteknfik 
fişbfirflfiğfinfin  sağflanması  ve  özefl  eğfiftfim  prog-
ramflarının geflfişftfirfiflmesfi konuflarında bfir  çer-
çeve ofluşfturmakftadır.

Proftokoflün bfirfincfi maddesfi ftaraf devfleftflere, 
münferfiden  veya  bfirflfikfte  ftehflfikeflfi  ve  zararflı 
madde kfirflenmesfi oflayflarına hazırflanmak ve 
müdahafle  eftmek  fiçfin  ftüm  gerekflfi  ftedbfirflerfi 
aflma  yükümflüflüğü  geftfirmekftedfir.  Proftokofl, 
herhangfi  bfir  savaş  gemfisfi,  yardımcı  savaş 
gemfisfi veya bfir devflefte afift veya devfleftçe fiş-
fleftfiflen  ve  ftficarfi  oflmayan  hükümeft  fişflerfinde 
kuflflanıflan dfiğer gemfiflere uyguflanmayacakftır. 

IMO, gemfi kaynakflı kfirflenmenfin 
önflenmesfi ve gemfi kaynakflı kfirflenmeye 
karşı denfiz çevresfinfin korunması 
konusunda kuraflflar koymaya yeftkfiflfi 
ftek BM uzmanflık kurufluşudur.
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Bununfla bfirflfikfte, ftaraf devfleftfler sahfip oflduk-
fları veya fişfleftftfikflerfi bu ftür gemfiflerfin fişfleftfim-
flerfinfi veya fişfleftfim kabfiflfiyeftflerfinfi bozmayacak 
uygun önflemflerfi aflarak, bu gemfiflerfin makufl 
ve  uyguflanabfiflfir  oflduğu  oranda  Proftokofle 
uygun harekeft eftmeflerfinfi sağflayacakflardır.

Acfifl  Durum  Pflanfları  ve  Bfifldfirfim: Profto-
koflun  üçüncü  maddesfi  fifle  ftaraf  devfleftflere, 
kendfi  bayrakflarını  ftaşıyan  gemfiflerde  IMO 
ftarafından  geflfişftfirfiflecek  uflusflar  arası  söz-
fleşmeflerde  beflfirflenen  esasflara  göre  acfifl 
durum  pflanfları  buflundurmaflarını  ve  bfifldfirfim 
prosedürflerfinfi  ftakfip  eftmeflerfinfi  sağflamafla-
rı  görevfi  verfiflmfişftfir.  Açık  denfiz  ftesfisflerfi  acfifl 
durum  pflanfları  buflundurma  konusunda  fta-
raf devfleftfin uflusafl hukukuna ftabfi kıflınmış ve 
madde kapsamına aflınmamışftır. Buna karşı-
flık,  ftaraf  devfleft  ftarafından  beflfirflenmfiş  fiflgfiflfi 
uflusafl  makamın  flfimanflardan  ve  ftehflfikeflfi  ve 
zararflı  madde  yükfleme  ve  boşaflftma  ftesfis-
flerfine  acfifl  durum  pflanı  veya  benzerfi  düzen-
fleme  buflundurma  zorunflufluğu  ftaflep  eftmesfi 
öngörüflmüşftür. Ayrıca, ftaraf devfleftfin görevflfi 
makamının  bfir  kfirflenme  oflayını  öğrenmesfi 
durumunda  bu  oflaydan  çıkarfları  eftkfiflenen 
veya eftkfiflenme fihftfimaflfi oflan dfiğer devfleftflere 
durumu bfifldfirmesfi zorunflufluğu geftfirfiflmfişftfir.

Hazırflıkflı Oflma, Müdahafle ve Uflusflara-
rası İşbfirflfiğfi: Proftokoflün dördüncü maddesfi 
fifle ftaraf devfleftflere, ftehflfikeflfi ve zararflı madde 
kfirflfiflfiğfi oflayflarına çabuk ve eftkfin oflarak mü-

dahafle eftmek fiçfin bfir uflusafl sfisftem beflfirfleme 
görevfi verfiflmfişftfir. Bu sfisftemfin ofluşfturuflması 
fiçfin ftehflfikeflfi ve zararflı madde kfirflfiflfiğfine karşı 
hazırflıkflı oflma ve müdahafleden sorumflu bfir 
yeftkfiflfi  uflusafl  makam  veya  makamflar,  fteh-
flfikeflfi  ve  zararflı  madde  kfirflfiflfiğfi  raporflarının 
aflınması  ve  gönderfiflmesfinden  sorumflu  ofla-
cak  uflusafl  ftemas  nokftası  veya  nokftafları  ve 
yardım ftaflebfinde buflunma veya fisftenen yar-
dımı  sağflama  konusunda  ftaraf  devfleft  adı-
na harekeft eftme yeftkfisfine sahfip bfir makam 
beflfirflenecek  ve  fiflgfiflfi  kamu  ve  özefl  kurufluş-
flar arasında hazırflıkflı oflma ve müdahafle fifle 
fiflgfiflfi  görev,  yeftkfi  ve  sorumfluflukfları  beflfirften 
bfir  uflusafl  acfifl  durum  pflanı  hazırflanacakftır. 
Tehflfikeflfi ve zararflı madde kfirflfiflfiğfine hazırflıkflı 
oflma  ve  müdahafle  fiçfin  gerekflfi  faaflfiyeftflerfin 
başında fimkan kabfiflfiyeftflerfin kazanıflması ve 
fiflgfiflfi personeflfin eğfiftfimfi geflmekftedfir. Bu mak-
saftfla ftaraf devfleftfler münferfiden veya bfirflfikfte 
fiflgfiflfi  ftehflfikeflfi  ve  zararflı  madde  ve  gemficfiflfik 
sekftörflerfi fifle fişbfirflfiğfi fiçerfisfinde rfisk fifle oran-
ftıflı oflarak fihftfiyaç duyuflacak fteçhfizaftın asgarfi 
sevfiyesfinfi  beflfirfleyecekfler,  fiflgfiflfi  personeflfin 
eğfiftfimfi fiçfin eğfiftfim programfları hazırflayacak-
flar, müdahafle fiçfin ayrınftıflı pflanflar ve fifleftfişfim 
fimkanfları ofluşfturacakflar ve müdahaflede eft-
kfinflfiğfi sağflamak üzere koordfinasyon ve ge-
rekflfi kaynakfların harekefte geçfirfiflmesfi fiçfin bfir 
mekanfizma yaraftacakflardır. (madde 4.2)

Taraf devfleftfler proftokoflün beşfincfi maddesfi 
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fifle bfir ftehflfikeflfi ve zararflı madde kfirflfiflfiğfi ofla-
yının  büyükflüğünün  gerekflfi  kıflması  haflfinde 
kfirflfiflfikften  eftkfiflenen  veya  eftkfiflenme  fihftfimaflfi 
oflan  ftaraf  devfleftflerfin  ftaflebfi  üzerfine  oflaya 
müdahafle amacıyfla fişbfirflfiğfi, danışmanflık hfiz-
meftfi,  fteknfik  desftek  ve  donanım  sağflamayı 
kabufl eftmfişflerdfir. Bu yardımfların maflfiyeftfinfin 
karşıflanması fiçfin gerekflfi esasflar Proftokoflün 
ekfinde beflfirftfiflmfişftfir. Maflfiyeftflerfin karşıflanma-
sında ftemefl prensfip; ftaraflar arasında farkflı 
bfir anflaşma yapıflmadıkça yardım ftaflep eden 
ftaraf  devfleftfin  ftaflep  eftftfiğfi  yardımın  bedeflfinfi 
ödemesfi, yardım ftaflep edfiflmeksfizfin yardıma 
gfiden ftaraf devfleftfin bu yardımın maddfi küfl-
feftfine kaftflanması yönündedfir. Taraf devfleftfler 
uflusflararası  fişbfirflfiğfinfi  koflayflaşftırmak  üzere 
ftehflfikeflfi ve zararflı madde kfirflfiflfiğfine müdaha-
flede kuflflanıflan gemfi, hava vasıftası ve dfiğer 
ftaşıma araçfları veya personefl, yük, maflzeme 
ve  donanım  ftaşınması  fiçfin  gerekflfi  ftaşıftfların 
üflkesfine  gfirfişfi,  kuflflanımı,  geçfişfi  ve  fterk  eft-
mesfinfi koflayflaşftırmak üzere gerekflfi fidarfi ve 
yasafl düzenflemeflerfi yapacakftır (Madde 5.3). 

 2.1.a.3 Açık Denfizde Peftrofl Kfirflenmesfi 
Oflayflarına Müdahafle Hakkında 
Uflusflararası Sözfleşme (INTERVENTION 
69-Infternaftfionafl Convenftfion Reflaftfing fto 
Inftervenftfion on fthe Hfigh Seas fin Cases of Ofifl 
Poflfluftfion Casuaflftfies 1969)

1967 yıflında meydana geflen Torrey Canyon 
kazası, açık denfizdekfi peftrofl kfirflenmesfi oflay-
flarına,  bu  kfirflenmeden  eftkfiflenebfiflecek  kıyı 
devfleftflerfinfin  müdahafle  yeftkfisfi  konusunda 
uflusflararası  hukukfta  boşflukfların  buflunduğu 
şüphe ve ftarftışmaflarını ftekrar dünya günde-
mfine geftfirmfiş ve devfleftflerfi bu konuda bfir mü-
dahafle rejfimfi beflfirflemek üzere münhasır bfir 
uflusflararası  anflaşma  hazırflanması  yönünde 
harekefte  geçfirmfişftfir.  1969  yıflında  bu  mak-
saftfla Brüksefl’de ftopflanan uflusflararası kon-
ferans  ftarafından  hazırflanan  ve  fimzaflanan 
“Açık  denfizde  Peftrofl  Kfirflenmesfi  Oflayflarına 

Müdahafle  Hakkında  Uflusflararası  Sözfleşme 
(INTERVENTION 69)” açık denfizde bfir peftrofl 
kfirflenmesfinfi müfteakfip kıyı devfleftflerfinfin ken-
dfi  kıyıflarına  yöneflfik  muhftemefl  kfirflfiflfiğfi  veya 
kfirflfiflfik  ftehflfikesfinfi  önflemek,  azaflftmak  veya 
orftadan kafldırmak üzere açık denfizde gerekflfi 
bazı ftedbfirfler aflma hak ve yeftkfisfinfi kabufl eft-
mekftedfir. 1973 yıflında bfir uflusflararası konfe-
rans ftarafından kabufl edfiflen proftokofl fifle bu 
hak ve yeftkfifler, Proftokoflün ekflerfinde flfisftefle-
nen peftroflden başka maddeflerfin de Sözfleş-
me kapsamına aflınması sureftfiyfle genfişfleftfifl-
mfişftfir. INTERVENTION 69 ftopflam 17 madde 
ve bfir ekften ofluşmakftadır. (Baftftafl,M.K.)

Sözfleşmenfin  bfirfincfi  maddesfi,  Sözfleşme-
ye ftaraf devfleftflerfin büyük zararflı eftkfiflerfinfin 
bekflenebfifleceğfi peftrofl kfirflenmesfi oflayflarında 
kıyıflarının ve dfiğer çıkarflarının peftrofl kfirflen-
mesfi nedenfiyfle cfiddfi ve yakın kfirflenme fteh-
flfikesfi  veya  ftehdfidfi  durumunda  ftehflfike  veya 
ftehdfidfin  azaflftıflması,  orftadan  kafldırıflması 
veya önflenmesfi fiçfin açık denfizde gerekflfi fted-
bfirflerfi aflabfiflecekflerfinfi öngörmekftedfir (Madde 
1.1).  Ancak,  herhangfi  bfir  savaş  gemfisfi  veya 
devfleft ftarafından ftficarfi oflmayan amaçflar fiçfin 
fişfleftfiflen veya devfleftfin sahfip oflduğu gemfiflere 
Sözfleşme kapsamında bfir ftedbfir uyguflanma-
yacakftır (Madde 1.2).

Kıyı devfleftflerfinfin açık denfizde yukarıda be-
flfirftfiflen yeftkfiflerfi kuflflanmafları muftflak bfir hak 
oflarak  öngörüflmemfiş  ve  bazı  şarftflara  bağ-
flanmışftır (Madde 3). Bu şarftflar;

(1)  Tedbfir  aflınmadan  önce,  kıyı  devfleftfi 
oflaydan  eftkfiflen  dfiğer  üflkeflerfle  ve  özeflflfikfle 
bayrak  devfleftfi  veya  devfleftflerfi  fifle  fisftfişarede 
buflunacakftır.

(2)  Kıyı  devfleftfi  oflaydan  eftkfiflenen  dfiğer 
kıyı  devfleftfine  aflacağı  ftedbfirflerfi  gecfikmeksfi-
zfin bfifldfirecek, varsa onun ftekflfiflerfinfi dfikkafte 
aflacakftır.

(3)  Bfir  ftedbfir  uyguflanmadan  önce  IMO’da 
bu  maksaftfla  flfisftesfi  buflunan  bağımsız  uz-
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manflarfla fisftfişarede buflunuflacakftır.

(4) Durumun acfiflfiyeftfine bağflı oflarak kıyı dev-
fleftfi  fisftfişare  ve  bfifldfirfimden  önce  acfifl  gördüğü 
ftedbfirflerfi aflabfiflecekftfir.

(5)  Kıyı  devfleftfi  ftedbfirflerfi  uyguflamadan  önce 
finsan hayaftına ve ftehflfike aflftındakfi dfiğer şahıs-
flara karşı rfiskflerfi önflemeyfi değerflendfirecekftfir.

(6) Bfirfincfi maddenfin uyguflanması kapsamın-
da gerekflfi bfifldfirfimfler fiflgfiflfi devfleftflere ve IMO’ya 
gecfikmeksfizfin gönderfiflecekftfir.

Kıyı devfleftflerfi ftarafından Sözfleşmenfin bfirfincfi 
maddesfine  göre  aflınacak  ftedbfirfler  gerçek  za-
rar  veya  zarar  ftehflfikesfi  fifle  uyumflu  oflacakftır. 
Bu  ftedbfirfler  makufl  öflçüde  oflacak  ve  bayrak 
devfleftflerfinfin, üçüncü üflkeflerfin ve dfiğer gerçek 
ve  ftüzefl  kfişfiflerfin  hak  ve  çıkarflarına  gereksfiz 
müdahafle nfifteflfiğfinde oflmayacakftır. Tedbfirflerfin 
uyumflufluğu değerflendfirfiflfirken aşağıdakfi krfifter-
fler dfikkafte aflınacakftır;

(1) Öngörüflen ftedbfirflerfin uyguflanmaması ha-
flfinde zararın boyuftu ve oflasıflığı,

(2) Öngörüflen ftedbfirflerfin eftkfinflfiğfi,

(3)  Öngörüflen  ftedbfirflerfin  neden  oflabfifleceğfi 
zararfların boyuftu (Madde5).

Sözfleşme hükümflerfinfin hfiflafına aflınan ftedbfir-
flerfi uyguflayan ftaraf devfleft bu nedenfle herhangfi 
bfir zarara sebep oflması durumunda makufl fted-
bfirflerfi aşan boyuftftakfi zararfları ftazmfin eftmekfle 
yükümflüdür (Madde 6).

1973 Müdahafle Proftokoflü

Proftokoflde, Sözfleşmede öngörüflen müda-
hafle  yeftkfiflerfi  Proftokoflün  ekfinde  flfisfteflenen 
peftrofl  dışındakfi  maddeflerfi  de  fiçfine  aflacak 
şekfiflde  genfişfleftmek  amacıyfla  ftekrarflanmış 
veya Sözfleşmenfin fiflgfiflfi hükümflerfine aftıf ya-
pıflmışftır.  Proftokoflde  dfikkaft  çeken  dfiğer  bfir 
konu  da,  Proftokoflün  ekfindekfi  peftrofl  dışın-
dakfi dfiğer maddefler flfisftesfinfin değfişftfirfiflmesfi 
yeftkfisfinfin bazı usufl ve esasflar çerçevesfinde 
IMO’ ya verfiflmfiş oflmasıdır.

Türkfiye  Sözfleşmeye  ve  Proftokofle  henüz 
ftaraf  değfifldfir.  Ancak,  ftaraf  oflma  çaflışmafları 
sürdürüflmekftedfir.  Açık  denfizfin  karasufları-
mıza  yakın  böflümflerfinde  orftaya  çıkabfiflecek 
bfir peftrofl veya dfiğer maddeflerfle kfirflenmenfin 
kıyıflarımızı  kfirfleftmesfi  ve  dfiğer  çıkarflarımızı 
oflumsuz  eftkfiflemesfi  kuvveftfle  muhftemefldfir. 
Bu  nedenfle  Sözfleşmeye  ve  Proftokofle  ftaraf 
oflunarak  açık  denfizde  peftrofl  ve  dfiğer  mad-
deflerfle  kfirflenme  oflayflarına  müdahafle  ve 
gerekflfi ftedbfirflerfin aflınması yeftkfiflerfi sağflan-
maflı  ve  gerekftfiğfinde  kuflflanıflmaflıdır.  Ayrıca, 
Sözfleşmenfin amacı ve hükümflerfi Türkfiye’nfin 
ftaraf  oflduğu  CLC  92,  FUND  92  gfibfi  ftazmfin 
sözfleşmeflerfinfin  münhasır  ekonomfik  böfl-
ge  fiflan  edfiflmeyen  denfizflerde  karasuflarının 
öftesfindekfi kfirflenmeflerfin ftazmfinfi esasfları fifle 
örftüşmekftedfir.  Baflıkçıflık  ve  dfiğer  canflı  kay-
nakflarımızın  korunması  açısından  da  kara-
suflarımıza yakın denfiz aflanflarında meydana 
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geflebfiflecek  oflayfların  yaraftacağı  kfirflenmeye 
müdahafle kaçınıflmaz oflabfiflecekftfir.

2.1.b Sorumflufluk ve Tazmfin Sözfleşmeflerfi

Peftrofl  kfirflfiflfiğfi  konusunda  CLC  92,  FUND  92 
ve 2003 FUND Proftokoflü, gemfide yük oflarak 
veya  gemfinfin  yakıft  ftankflarında  ftaşınmakfta 
oflan  dayanıkflı  (buharflaşma  derecesfi  yüksek) 
hfidrokarbonfları özeflflfikfle ham peftrofl, fuefl-ofifl, 
ağır  dfizefl  yağı  ve  gres  yağı  gfibfi  mfineraflflerfin 
neden  oflacağı  kfirflfiflfikflerden  kaynakflanan  za-
rarfların ftazmfinfine fiflfişkfin sözfleşmefler oflup üç 
aşamaflı bfir ftazmfin sfisftemfinfi ofluşfturmakftadır. 

Bfirfincfi aşama CLC 92 fifle gemfi donaftanının 
bu  Sözfleşmeflerdekfi  hukukfi  sorumflufluk  sı-
nırflarına göre gemfisfinfin neden oflduğu zarar-
flardan sorumflu oflduğu ve bu sorumflufluğunu 
uygun sfigorfta sfisftemflerfi fifle garanftfi aflftına afl-
dığı durumdur. Bu ftazmfin sfisftemfinfin zararfları 
karşıflamada  yeftersfiz  kaflması  durumunda 
fikfincfi  aşama  oflarak  FUND  92  fifle  peftrofl  aflı-
mı  yapan  şfirkeftflerfin  kaftkıfları  fifle  ofluşfturu-
flan  IOPC  Fund    (Uflusflararası  Peftrofl  Kfirflfiflfiğfi 
Fonu), sözfleşmeflerde beflfirftfiflen sınırflara ka-
dar ftazmfin edfiflemeyen zararfları karşıflamak-
ftadır. 16 Mayıs 2003 ftarfihfinde kabufl edfiflen ve 
2005 yıflında yürürflüğe gfiren 2003 FUND Pro-
ftokoflü fifle ofluşfturuflan ve peftrofl aflımı yapan 
şfirkeftflerfin  kaftkıflarını  kapsayan  Ek  Fon  fise, 
peftrofl  kfirflfiflfiğfinden  kaynakflanan  zararfların 
karşıflanmasında üçüncü aşama oflarak dev-
reye  gfirmekftedfir.  5312  sayıflı  Kanun  gereğfi, 
kara suflarında, münhasır ekonomfik böflgede 
ya da bfir kıyı ftesfisfinde meydana geflen kfirflen-
me oflayfları Türkfiye’nfin ftaraf oflduğu bfir uflus-
flararası  ftazmfin  sözfleşmesfinfin  kapsamına 
gfirfiyorsa, bu durumda o sözfleşme hükümflerfi 
uyguflanacakftır.  Kfirflenme  oflayflarında  zarar-
fların ftazmfinfi açısından aşağıdakfi durumflarfla 
karşıflaşıflabfiflfir.  Bu  durumflarda  uyguflanacak 
uflusflararası sözfleşmefler ve uflusafl mevzuaft 
konusunda  gerekflfi  açıkflamaflar  aşağıda  ya-
pıflmışftır. (Baftftafl, M. K. )

Ayrıca yağflama yağfları da dahfifl gemfinfin fiş-
fleftfimfi  ve  harekeftfi  fiçfin  kuflflanıflan  veya  kuflfla-
nıflması  amaçflanan  herhangfi  bfir  hfidrokarbon 
madenfi  yağı  ve  bu  yağfların  kaflınftıflarından 
kaynakflanan  gemfi  yakıftflarından  fiflerfi  geflen 
kfirflfiflfikflerfin ftazmfinfi fiçfin BUNKER 2001; CLC ve 
BUNKER  Sözfleşmeflerfi  aflanflarına  gfirmeyen  
ftehflfikeflfi  ve  zararflı  maddeflerfin  neden  oflacağı 
kfirflfiflfik zararflarının ftazmfinfi fiçfin fise, haflfihazırda 
yürürflüğe  gfirmemfiş  ancak  üflkemfizfin  fimzacı 
buflunduğu HNS 2010 Proftokoflü mevcuftftur.

Uflusflararası  Peftrofl  Kfirflfiflfiğfi  Sözfleş-
meflerfine  Tabfi  Gemfiflerfin  Karışftığı  Kfir-
flenme  Oflayfları:Türkfiye’nfin  kara  suflarında, 
münhasır  ekonomfik  böflgesfinde  ya  da  bfir 
kıyı  ftesfisfinde  meydana  geflen  peftrofl  kfirflfiflfiğfi 
oflayflarının büyük bfir kısmı uflusflar arası peft-
rofl  kfirflfiflfiğfi  sözfleşmeflerfinfin  uyguflanmasını 
gerekftfirmekftedfir. Böyfle durumflarda, CLC 92 
gereğfi gemfinfin gros ftonajına göre beflfirflene-
cek sınırflara kadar kfirflfiflfik zararflarını P&I ku-
flübü ya da banka ftemfinaftı aracıflığıyfla ftazmfin 
eftmek  durumundadır.  Kfirflenme  zararflarının 
CLC  92  flfimfiftflerfinfi  aşması  durumunda  FUND 
92 fifle kuruflan fon, FUND 92 flfimfiftflerfinfi de aş-
ması  durumunda  Ek  Fon  kfirflfiflfik  zararflarını 
ödemek durumundadır (üç aşamaflı sfisftem). 

Dfiğer Zararflı ve Tehflfikeflfi Maddeflerfin Ne-
den Oflacağı Kfirflenme Zararflarının Tazmfinfi 
Sözfleşmeflerfine  Tabfi  Gemfiflerfin  Karışftı-
ğı  Kfirflenme  Oflayfları: HNS  2010  Proftokoflü, 
peftrofl  kfirflfiflfiğfi  fiçfin  ofluşfturuflan  CLC92-FUND92 
sfisftemfine ftamamen paraflefl bfir sfisftem ofluşftur-
makfla bfirflfikfte, HNS 2010 Proftokoflü bu aşama-
da  henüz  yürürflüğe  gfirmemfişftfir.  Türkfiye  Söz-
fleşmeye ftaraf oflma çaflışmaflarını ftamamflamış 
ve  onayflanmak  üzere  TBMM  Genefl  Kurufluna 
görüşüflmek  üzere  gönderfiflmfişftfir.  HNS  2010 
Proftokoflü yürürflüğe gfirene kadar bu ftür zarar-
fların ftazmfinfinde Denfiz Aflacakfları İçfin Sorumflu-
fluğun  Sınırflandırıflması  Hakkında  Uflusflararası 
Sözfleşme  (LLMC-Infternaftfionafl  Convenftfion  on 
Lfimfiftaftfion  of  Lfiabfiflfifty  for  Marfiftfime)  LLMC  96 
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sınırflarına göre P&I kurufluşfları ftarafından ftaz-
mfin edfiflecekftfir. LLMC sınırflarını aşan zararfların 
ftazmfin edfiflmesfi söz konusu oflmayacakftır.

Gemfi  Yakıftflarından  Kfirflenme  Meydana 
Geflmesfi: Gemfi  yakıftflarından  kfirflenme  mey-
dana  geflmesfi  durumunda  uyguflanacak  uflus-
flararası  ftazmfin  sözfleşmesfi  Bunker  2001’dfir. 
Türkfiye  bu  sözfleşmeye  ftaraftır.  Sözfleşmeye 
göre zararflar LLMC 96 sınırflarına uygun oflarak 
P&I kurufluşfları ftarafından ya da banka ftemfi-
naftı yofluyfla ftazmfin edfiflecekftfir. 

Lflmc 96’ya Tabfi Gemfiflerfin Karışftığı Kfir-
flenme  Oflayfları:  Yukarıda  bahse  konu  uflus-
flararası  sözfleşmeflerfin  kapsamına  gfirmeyen 
kfirflenme oflayflarında, kfirflfiflfik zararfları ftarafı ofl-
duğumuz LLMC 96 sınırfları çerçevesfinde P&I 
kurufluşfları ftarafından ftazmfin edfiflecekftfir.

Dfiğer  Kfirflenme  Oflayfları: Gemfiflerfin  karış-
ftığı dfiğer kfirflenme oflayfları ve gemfiflerfin karış-
madığı, münhasıran kıyı ftesfisfi faaflfiyeftflerfinden 
kaynakflanan kfirflenme oflayflarında 5312 sayıflı 
Kanun  zararflara  karşı  maflfi  sorumflufluk  sfigor-
ftası  yapftırma  zorunflufluğu  kapsamında  ofluş-
fturuflan  Kıyı  Tesfisflerfi  Denfiz  Kfirflfiflfiğfi  Zorunflu 
Maflfi  Sorumflufluk  Sfigorftası  ve  onu  ftamamflar 
nfifteflfikfte  çerçevesfi  çfizfiflen  Çevre  Kfirflfiflfiğfi  Maflfi 
Sorumflufluk  Sfigorftası    ftarafından  ftazmfin  edfi-
flecekftfir.

2.1.b.1 Peftrofl Kfirflfiflfiğfinden Doğan Zararın 
Hukukfi Sorumflufluğu fifle İflgfiflfi Uflusflararası 
Sözfleşme ve 1992 Proftokoflü 
(CLC 69-Infternaftfionafl Convenftfion on Cfivfifl 
Lfiabfiflfifty for Ofifl Poflfluftfion Damage 1969 and 
1992 Proftocofl-CLC 92)

Peftrofl ftaşıyan ftankerflerfin karışftıkfları kaza-
flar  sonucu  orftaya  çıkan  peftrofl  kfirflenmesfin-
den  eftkfiflenenflerfin  zararflarının  ftazmfin  edfifl-
mesfinfi  sağflamak  üzere  hazırflanmışftır.  1969 
yıflında kabufl edfiflen ve 1975 yıflında yürürflüğe 
gfiren  1969  CLC  Sözfleşmesfine  1992  Profto-
koflü (CLC92) fifle kökflü değfişfikflfikfler yapıflarak 
yenfi ödeme sfisftemfi geftfirfiflmfişftfir. CLC 92, 1992 
yıflında  kabufl  edfiflmfiş  ve  1996  yıflında  yürür-
flüğe gfirmfişftfir. Günümüzde CLC 1969 Sözfleş-
mesfine ftaraf çok az sayıda devfleft kaflmışftır. 
Böyflece CLC 92, 1969 CLC Sözfleşmesfinfin ye-
rfinfi aflmışftır.

CLC 92, 1969 Sözfleşmesfinden farkflı oflarak; 
yürürflüğe gfirfiş şarftfları yumuşaftıflmış, ftazmfin 
flfimfiftflerfi  1984  değfişfikflfikflerfinde  oflduğu  gfibfi 
muhafaza  edfiflmfiş,  coğraffi  kapsama  aflanı 
münhasır ekonomfik böflgeflere veya karasufla-
rının öftesfindekfi benzerfi denfiz aflanflarına yay-
gınflaşftırıflmış, önfleyficfi ftedbfirflerfin maflfiyeftflerfi 
ftazmfin  kapsamına  aflınmış,  peftrofl  ftaşımak 
amacıyfla finşa edfiflmfiş ftankerflerfin yakıftfların-
dan  kaynakflanan  kfirflfiflfik  de  Sözfleşme  kap-
samına  aflınmış  ve  kfirflfiflfik  yaraftma  kasftıyfla 
fihmafl veya sonuçflarını bfiflerek yapıflan ffififlflerfin 
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neden  oflduğu  oflayflarda  sorumflufluğun  sınır-
flandırıflması fimkanı kafldırıflmışftır.(Baftftafl, M. K.)

CLC 92 ye göre; 2000 fton’dan fazfla peft-
rofl ftaşıyan gemfiflerfin donaftanfları mecburfi 
oflarak  CLC  Serftfiffikasını  gemfiflerfinde  bu-
flundurmak zorundadır. Örneğfin CLC 92 ye 
göre;  140.000  GT  ve  üzerfi  gemfifler  azamfi 
sınırı yakflaşık 139 mfiflyon USD’flık maflfi gü-
vence sağflamak zorundadır.

2.1.b.2 Peftrofl Kfirflfiflfiğfi Zararının Tazmfinfi İçfin 
Bfir Uflusflar arası Fonun Kuruflması İfle İflgfiflfi 
Uflusflar arası Sözfleşme ve 1992 Proftokoflü 
(FUND 71-Infternaftfionafl Convenftfion on fthe 
Esftabflfishmenft of an Infternaftfionafl Fund for 
Compensaftfion for Ofifl Poflfluftfion Damage 1971 
and 1992 Proftocofl-FUND 92)

CLC  69  Sözfleşmesfinfin  kurduğu  ftazmfin  sfis-
ftemfi, bazı üflkeflerce gemfi sahfipflerfine ağır yü-
kümflüflükfler  geftfirdfiğfi,  bazı  üflkeflerce  de  Söz-
fleşmenfin  düşük  ftazmfin  flfimfiftflerfi  öngörmesfi 
nedenfiyfle büyük ftankerflerfin neden oflabfifleceğfi 
ağır  zararfların  bu  sfisftem  ftarafından  karşı-
flanmasında  çok  yeftersfiz  kaflacağı  yönünde 
efleşftfirfiflmfişftfir.  Ancak,  özeflflfikfle  büyük  ftanker-
flerfin  neden  oflacağı  zararfların  Sözfleşmenfin 
öngördüğü  flfimfiftflerfin  çok  üzerfinde  oflacağı  bfir 
gerçekftfir.  Son  dönemde  meydana  geflen  ftan-
ker  kazaflarından  aflınan  dersfler  ışığında  bu 
oflumsuzfluğu gfidermek üzere flfimfiftflerfin öftesfin-
dekfi  zararfların  ve  gemfi  donaftanının  sorumflu 
ftuftuflamayacağı  zararfların  karşıflanması  fiçfin 
bfir  ftazmfin  fonu  ofluşfturuflması  kararflaşftırıfl-
mışftır. 18 Araflık 1971’de bfir uflusflararası kon-
ferans  ftarafından  kabufl  edfiflen  FUND  71,  16 
Ekfim 1978 ftarfihfinde yürürflüğe gfirmfişftfir. FUND 
71’de  27  Kasım  1992’de  kabufl  edfiflen  ve  30 
Mayıs 1996’da yürürflüğe gfiren 1992 Proftokoflü 
(FUND  92)  fifle  kökflü  değfişfikflfikfler  yapıflmışftır. 
FUND 92 fifle ofluşfturuflan ftazmfin fonu, 24 Ma-
yıs 2002 ftarfihfinde ftamamen 1971 FUND Söz-
fleşmesfi fifle ofluşfturuflan ftazmfin fonunun yerfinfi 
aflmışftır.  Topflam  45  maddeden  ofluşan  FUND 

92 fifle, FUND 71 Sözfleşmesfinfin; yürürflüğe gfirfiş 
şarftfları  yumuşaftıflmış,  ftazmfin  flfimfiftflerfi  arftırıfl-
mış,  coğraffi  kapsama  aflanı  CLC  92’ye  bağflı 
oflarak münhasır ekonomfik böflgeflere veya ka-
rasuflarının öftesfindekfi benzerfi denfiz aflanflarına 
kadar genfişfleftfiflmfişftfir.  (Baftftafl, M. K.)

2.1.b.3 Peftrofl Kfirflfiflfiğfi Zararının Tazmfinfi 
İçfin Bfir Uflusflar arası Fonun Kuruflması 
İfle İflgfiflfi Uflusflararası Sözfleşmenfin (FUND 
92) 2003 Proftokoflü (Proftocofl of 2003 
fto fthe Infternaftfionafl Convenftfion on fthe 
Esftabflfishmenft of an Infternaftfionafl Fund for 
Compensaftfion For Ofifl Poflfluftfion Damage, 
1992)

2003  Ek  Fon  Proftokoflü,  ana  sözfleşmesfi 
FUND 92’de oflduğu gfibfi; Proftokofle ftaraf dev-
fleftflerfin  karasufları  dahfifl  üflkesfinde  ve  uflus-
flararası  hukuka  göre  beflfirflenen  münhasır 
ekonomfik  böflgesfinde  meydana  geflen  peftrofl 
kfirflfiflfiğfi zararflarına ve bu zararfların önflenmesfi 
veya  asgarfiye  findfirfiflmesfi  fiçfin  aflınan  önfleyficfi 
ftedbfirflere uyguflanmakftadır. CLC 92 ve FUND 
92 sözfleşmeflerfinfin geftfirdfiğfi ftazmfinaft mfikftarı 
da  dahfifl  oflmak  üzere,  kaza  başına  yakflaşık 
1.151.000.000 USD (750 mfiflyon SDR) fifle sınır-
flı bfir üsft ftazmfinaft fifle Ek Fon ofluşfturuflmuşftur. 

Ek Fona kaftkıflar: 2003 Proftokoflü fifle ofluş-
fturuflan Ek Fona kaftkıflar, proftokoflde beflfirftfi-
flen esasflara ve ftespfift ve ödeme yönftemflerfine 
göre her ftakvfim yıflı fiçerfisfinde 150.000 ftondan 
fazfla  peftrofl  aflanflardan  aflınacak  payflardan 
ofluşmakftadır. Taraf devfleftfler üflkeflerfinde aflı-
nan kaftkı peftroflü fiçfin ödenmesfi gereken kaft-
kı payının yerfine geftfirfiflmesfinfi sağflayacak ve 
bu maksaftfla fiç hukukflarına yapftırımflar koy-
mak dahfifl her ftürflü ftedbfirfi aflacakflardır.
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2.1.b.4 Denfizde Taflepfler İçfin Sorumflufluğun 
Sınırflandırıflması Hakkında Sözfleşme  
(LLMC 76-Convenftfion on Lfimfiftaftfion of 
Lfiabfiflfifty for Marfiftfime Cflafims 1976) ve 96 
Proftokoflü (LLMC 96)

LLMC  sözfleşmesfi  gemfi  kaynakflı  zararflar-
da  gemfi  donaftanının  maflfi  sorumfluflukflarının 
sınırflandırmasını  sağflar;  ancak  bu  sorum-
flufluğa  fiflfişkfin  zorunflu  sfigorfta  yükümflüflüğü 
geftfirmemekftedfir. Bu sebepfle AB üflkeflerfinde 
2009/20/EC sayıflı dfirekftfif fifle 300 GT ve üzerfi 
ftüm gemfiflerfin LLMC sorumflufluk sınırflarında 
bfir  sfigorftaya  sahfip  oflmafları  zorunflu  kıflın-
mışftır.  Üflkemfiz  bu  dfirekftfiffi  14.11.2010  ftarfih 
ve 27759 sayıflı Resmfi Gazefte’de yayımflanan 
‘‘Denfiz  Aflacakflarına  İflfişkfin  Gemfiflerfin  Sfigor-
ftaflandırıflması  ve  Deneftflenmesfi  Hakkında 
Yöneftmeflfik’’  fifle  fiç  hukukuna  akftarmışftır. 
Buna göre; 300 GT ve üzerfi Türk bayrakflı ftüm 
gemfifler  fifle  bayrağına  bakıflmaksızın  Türk  flfi-
man/  ftesfisflerfine  uğrayan  gemfifler,  üzerfinde 
vuku buflan öflüm ve yaraflanma; flfiman ve rıh-
ftım donanımflarına verfiflen zararflar; baftan bfir 
gemfi enkazının çıkarıflması; yük ve yoflcunun 
ftaşınırken  gecfikmesfinden  fiflerfi  geflen  zarar-
flar, yakıft ve ftankerflerde ftaşınan peftrofl yükü 
nedenfiyfle  meydana  geflen  zararflar  dışındakfi 
çevre  zararfları  karşıflayacak  şekfiflde  anıflan 
sözfleşmede  flfimfiftflerfi  beflfirflenen  mfikftarflarda 
P&I Sfigorftası yapmakfla yükümflüdür.

2.1.b.5 Zararflı ve Tehflfikeflfi Maddeflerfin 
Denfizden Taşınmasında Zararfların Tazmfinfi 
ve Sorumflufluk Hakkında Uflusflararası 
Sözfleşme ve 2010 Proftokoflü (HNS 
2010-Proftocofl of 2010 To The Infternaftfionafl 
Convenftfion on Lfiabfiflfifty and Compensaftfion for 
Damage fin Connecftfion wfifth fthe Carrfiage of 
Hazardous and Noxfious Subsftances by Sea 
1996)

Sözfleşmenfin  amacı  denfiz  yofluyfla  ftaşınan 
ftehflfikeflfi  ve  zararflı  maddeflerfin  döküflmesfin-
den kaynakflanan zararflardan eftkfiflenen kfişfi-
flerfin  zararflarının  yefterflfi  ve  eftkfiflfi  bfir  şekfiflde 
ve zamanında ftazmfin edfiflmesfinfi sağflamakftır. 
HNS  2010  fifle  Türkfiye  kıyıflarında  (karasufları 
ve münhasır ekonomfik böflgesfi) LNG, LPG ve 
dfiğer sıvı peftrofl ürünflerfinfin ve IMDG Kod ve 
IMSBC  Kod  kapsamına  gfiren  yükflerfin,  denfiz 
yoflu fifle ftaşınmasından doflayı kaynakflanacak 
oflayflarda, orftaya çıkabfiflecek zararfların uflus-
flararası  sfisftem  ftarafından  ftazmfin  edfiflebfifl-
mesfi sağflanmış oflacakftır.

HNS 2010 da dfiğer maflfi mesuflfiyeftflere fiflfiş-
kfin  IMO  sözfleşmeflerfi  gfibfi,  gemfi  donaftanının 
bu sözfleşmede beflfirflenen sorumflufluğunu bfir 
ftemfinaft, maflfi güvence veya sfigorfta fifle sağfla-
masını zorunflu kıflmakftadır. Gemfi donaftanının 
sağfladığı  ftazmfinaftın  yeftmedfiğfi  durumflarda 
fon  devreye  gfirecekftfir.  HNS  2010  yürürflüğe 
gfirdfikften sonra bfir fon ofluşfturuflacak, bu fona 
da  HNS  sınıfında  yer  aflan  maddeflerfin  denfiz 
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yoflu kuflflanıflarak sevk edfiflen aflıcıfları afldıkfları 
madde mfikftarı nfispeftfinde kaftkı yapacakftır.

HNS 2010, aşağıdakfi zararfları kapsamakftadır:

• Gemfinfin  üzerfinde  veya  dışında  kfişfiflerfin 
öflümü veya yaraflanmafları,

• Gemfi dışında mafla geflen zararflar ve kayıpflar,

• Çevre  kfirflfiflfiğfinfin  gfiderfiflmesfi  ve  çevrenfin 
fiflk haflfine geftfirfiflmesfi çaflışmafları,

• Ekonomfik kayıpflar (Baflıkçıflık, fturfizm, ba-
flık çfiftflfikflerfi),

• Kfirflfiflfiğfin ofluşması ya da arftmasına engefl 
oflacak önfleyficfi ftedbfirfler.

Aşağıdakfi durumflar fise kapsam dışında yer 
aflmakftadır:

• CLC  ve  FUND  Sözfleşmeflerfinde  yer  aflan 
peftrofl kfirflfiflfiğfi zararfları,

• Radyoakftfif  maddeflerden  fiflerfi  geflen  za-
rarflar,

• BUNKER  Sözfleşmesfinde  yer  aflan  gemfi 
yakıftı kaynakflı zararflar.

2.1.b.6 Gemfi Yakıftflarından Kaynakflanan 
Kfirflenme Zararfları İçfin Hukukfi Sorumflufluk 
Hakkında Uflusflararası Sözfleşme (BUNKER 
2001-Infternaftfionafl Convenftfion on Cfivfifl 
Lfiabfiflfifty for Bunker Ofifl Poflfluftfion Damage 
2001)

Gemfi  yakıftflarından  kaynakflan  zararfların 
ftazmfinfi  konusunu  düzenfleyen  bfir  uflusflara-
rası sözfleşmedfir.1000 GT (gros fton) ve üzerfi 
ftüm  gemfiflerfin  zorunflu  sfigorfta  yapftırmafları 
gerekmekftedfir. Bu zorunflu sfigorfta karşıflığın-
da gemfiflere Bunker Serftfiffikası verfiflfir. 

Kfirflenme neftficesfinde orftaya çıkan zararfların 
ftazmfinfi fiçfin gemfi GT fifle beflfirflenen sınırflarda 
gemfi donaftana sorumflufluk yükflenmekftedfir. 

HNS 2010 Proftokoflü yürürflüğe gfirdfikften sonra ofluşfturuflan fona 
HNS sınıfında yer aflan maddeflerfin denfiz yoflu kuflflanıflarak 
sevk edfiflen aflıcıfları afldıkfları madde mfikftarı nfispeftfinde kaftkı yapacakftır.
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Tabflo 3. Gemfi Kaynakflı Denfiz Kfirflfiflfiğfinfi Önfleme Sözfleşmeflerfi

Sözfleşme Açıkflama Türkfiye’nfin Taraf Oflma 
Durumu

Denfizflerfin  Gemfifler  Tarafından  Kfirfleftfiflmesfinfin 
Önflenmesfine Afift Uflusflararası Sözfleşme (MAR-
POL  73/78-  Infternaftfionafl  Convenftfion  for  fthe 
Prevenftfion  of  Poflfluftfion  from  Shfips  1973,  as 
Modfifi ed by fthe Proftocofl of 1978 ftherefto)

MARPOL 73/78 haflen gemfi faaflfiyeftflerfinden ve 
gemfi kazaflarından meydana geflen kfirflenmenfin 
önflenmesfinfi  düzenfleyen  uflusflararası  ana  sö-
zfleşmedfir.  MARPOL  73/78  ftopflam  20  madde 
fiçeren  bfir  ana  meftfin  ve  fisfimflerfi  aşağıda  beflfir-
ftfiflen aflftı Ekften ofluşmakftadır. 
(1)  Ek  I Ham  Peftroflden  Kaynakflanan  Kfirflen-
menfin Önflenmesfi İçfin Kuraflflar,
(2) Ek II Dökme Zehfirflfi Sıvı Maddeflerfle Kfirflen-
menfin Konftroflüne Dafir Kuraflflar,
(3) Ek III Ambaflajflanmış Şekfiflde Denfiz Yofluyfla 
Taşınan Zararflı Maddeflerden Kaynakflanan
Kfirflenmenfin Önflenmesfine Dafir Kuraflflar,
(4) Ek IV Gemfiflerden Aftık Suflardan Kaynakfla-
nan Kfirflfiflfiğfin Önflenmesfine Dafir Kuraflflar
(5) Ek V Gemfiflerden Kaftı Aftıkflardan Kaynakfla-
nan Kfirflfiflfiğfin Önflenmesfine Dafir Kuraflflar
(6)  Ek  VI  Gemfiflerden  Hava  Kfirflfiflfiğfinfin  Önflen-
mesfine Dafir Kuraflflar.

Türkfiye,  MARPOL  73/78  Sö-
zfleşmesfinfin  I,  II  ve  V.  Ekfler-
fine,    24.06.1990  ftarfih  ve 
20558  sayıflı  Resmfi  Gazeftede 
yayımflanan  3.5.1990  Tarfih  ve 
90/442  sayıflı  Bakanflar  Kuru-
flu  Kararı  fifle  ftaraf  oflmuşftur. 
MARPOL 73/78 Sözfleşmesfinfin 
VI.  Ekfine(1997  Proftokoflü),  
15.03.2013  ftarfih  ve  28588 
sayıflı  Resmfi  Gazeftede  yayım-
flanan 26.02.2013 Tarfih ve 6438 
sayıflı Kanun fifle ftaraf oflmuşftur 
MARPOL 73/78 Sözfleşmesfinfin 
III  ve  IV  Ekflerfine,    29.05.2013 
ftarfih  ve  28661  sayıflı  Re-
smfi  Gazeftede  yayımflanan 
14.05.2013 Tarfih ve 6477 sayıflı 
Kanun fifle ftaraf oflmuşftur

Açık  denfizde  Peftrofl  Kfirflenmesfi  Oflayflarına 
Müdahafle  Hakkında  Uflusflararası  Sözfleşme 
(INTERVENTION  69 -  Infternaftfionafl  Conven-
ftfion Reflaftfing fto Inftervenftfion on fthe Hfigh Seas 
fin Cases of Ofifl Poflfluftfion Casuaflftfies 1969),

Sözfleşme,  açık  denfizde  bfir  peftrofl  kfirflenmesfinfi 
müfteakfip kıyı devfleftflerfinfin kendfi kıyıflarına yöne-
flfik muhftemefl kfirflfiflfiğfi veya kfirflfiflfik ftehflfikesfinfi ön-
flemek, azaflftmak veya orftadan kafldırmak üzere 
açık  denfizde  gerekflfi  bazı  ftedbfirfler  aflma  hak  ve 
yeftkfisfinfi kabufl eftmekftedfir.

Türkfiye  Sözfleşmeye  ve  Pro-
ftokofle  henüz  ftaraf  değfifldfir. 
Ancak,  ftaraf  oflma  çaflışmafları 
sürdürüflmekftedfir.

Aftık  ve  Dfiğer  Maddeflerfin  Suya  Baftırıflması 
Yofluyfla  Denfiz  Kfirflenmesfinfin  Önflenmesfi  Sö-
zfleşmesfi  ve  1996  Proftokoflü  (LC  72-Conven-
ftfion  on  fthe  Prevenftfion  of  Marfine  Poflfluftfion  by 
Dumpfing of Wasftes and Ofther Maftfter 1972 and 
1996 Proftocofl- LC 96)

Sözfleşme,  denfizflerfin  aftık  ve  dfiğer  maddefler-
fin  gemfiflerden  ve  uçakflardan  suya  baftırıflması 
yofluyfla  kfirflenmesfinfin  önflenmesfi  konuflu  ve 
genefl  oflarak  denfiz  kfirflenmesfinfin  önflenmesfi 
gayreftflerfine kaftkı sağflayan küresefl karakfterde 
bfir  uflusflararası  sözfleşmedfir.  Bu  amaçfla,  bazı 
maddeflerfin  suya  baftırıflmasını  yasakflamakfta, 
bazıflarının  suya  baftırıflmasını  da  genefl  veya 
özefl fizfinflere ftabfi ftuftmakftadır.

Türkfiye  henüz  Sözfleşmeye  ve 
Proftokofle  ftaraf  değfifldfir,  ftaraf 
oflma  yönünde  çaflışmaflar 
sürdürüflmekftedfir.
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Peftrofl  Kfirflfiflfiğfine  Karşı  Hazırflıkflı  Oflma,  Müda-
hafle  ve  İşbfirflfiğfi  Uflusflararası  Sözfleşmesfi 
(OPRC1990-Infternaftfionafl  Convenftfion  on  Ofifl 
Poflfluftfion Preparedness, Response and Co-op-
eraftfion 1990),

Sözfleşme ftaraf devfleftflere münferfiden veya bfir-
flfikfte  peftrofl  kfirflenmesfi  oflayflarına  hazırflanmak 
ve  müdahafle  eftmek  fiçfin  ftüm  gerekflfi  ftedbfirflerfi 
aflma  yükümflüflüğü  geftfirmekftedfir.  Bu  hüküm 
aynı  zamanda  sözfleşmenfin  amacını  da  fifade 
eftmekftedfir. 
5312  sayıflı  Kanun  fifle  uflusafl  mevzuaftımıza 
akftarıflmışftır.  Bu  kanun  hükümflerfine  göre  fise; 
sözfleşmede beflfirftfiflen yeftkfiflfi mercfifler, UDHB fifle 
ÇŞB  oflarak  ftanımflanmışftır.  Kanun  kapsamın-
da  denfizde  müdahafleden  UDHB  sorumflu  fiken 
kıyıda müdahafle sorumflufluğu ve genefl koordfi-
nasyon  görevfi  Çevre  ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığı’na 
afiftftfir.

Türkfiye’nfin  Sözfleşmeye  ftaraf 
oflmasına  fiflfişkfin  Bakanflar  Ku-
ruflu  Kararı  18  Eyflüfl  2003  ve 
25233  sayıflı  Resmfi  Gazeftede 
yayımflanmışftır.

Tehflfikeflfi ve Zararflı Maddeflerfle Kfirflenme Oflay-
flarına  Hazırflıkflı  Oflma,  Müdahafle  ve  İşbfirflfiğfi 
Hakkında  Proftokofl  (HNS  2000-  Proftocofl  on 
Preparedness,  Response  and  Co-operaftfion  fto 
Poflfluftfion Incfidenfts by Hazardous and Noxfious 
Subsftances, 2000)

Proftokofl  ftaraf  devfleftflere,  münferfiden  veya 
bfirflfikfte  ftehflfikeflfi  ve  zararflı  madde  kfirflenmesfi 
oflayflarına hazırflanmak ve müdahafle eftmek fiçfin 
ftüm  gerekflfi  ftedbfirflerfi  aflma  yükümflüflüğü  geft-
firmekftedfir. Bu hüküm aynı zamanda Proftokoflün 
amacını da fifade eftmekftedfir.

Türkfiye’nfin  Sözfleşmeye  ftaraf 
oflmasına  fiflfişkfin  Bakanflar  Ku-
ruflu Kararı 27 Hazfiran 2013 ve 
28690 (mükerrer) sayıflı Resmfi 
Gazeftede yayımflanmışftır.

Sözfleşme Açıkflama Türkfiye’nfin Taraf Oflma 
Durumu
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Tabflo 4. Sorumflufluk ve Tazmfin Sözfleşmeflerfi

Sözfleşme Açıkflama Türkfiye’nfin Taraf Oflma 
Durumu

Peftrofl  Kfirflfiflfiğfinden  Doğan  Zararın  Hukukfi 
Sorumflufluğu  fifle  İflgfiflfi  Uflusflararası  Sözfleşme 
ve 1992 Proftokoflü (CLC 69-Infternaftfionafl Con-
venftfion on Cfivfifl Lfiabfiflfifty for Ofifl Poflfluftfion Dam-
age 1969 and 1992 Proftocofl-CLC 92)

Peftrofl ftaşıyan ftankerflerfin karışftıkfları kazaflar 
sonucu  orftaya  çıkan  peftrofl  kfirflenmesfinden 
eftkfiflenenflerfin  zararflarının  ftazmfin  edfiflmesfinfi 
sağflamak  üzere  hazırflanmışftır.  1969  yıflında 
kabufl  edfiflen  ve  1975  yıflında  yürürflüğe  gfiren 
1969  CLC  Sözfleşmesfine  1992  Proftokoflü 
(CLC92)  fifle  kökflü  değfişfikflfikfler  yapıflarak  yenfi 
ödeme sfisftemfi geftfirfiflmfişftfir.

Türkfiye’nfin  Sözfleşmeye  ftaraf 
oflmasına fiflfişkfin uygun buflma 
kanunu  24  Temmuz  2001  ve 
24472  sayıflı  Resmfi  Gazeftede 
yayımflanmışftır.

Peftrofl  Kfirflfiflfiğfi  Zararının  Tazmfinfi  İçfin  Bfir  Ufl-
usflar  arası  Fonun  Kuruflması  İfle  İflgfiflfi  Uflusflar 
arası Sözfleşme ve 1992 Proftokoflü (FUND 71- 
FUND 92)

FUND  71  Sözfleşmesfine  geftfirfiflen  92  Pro-
ftokoflü fifle ftankerfler ve sıvı dökme haflde peft-
rofl  yükflerfiyfle  bfirflfikfte  dfiğer  yükflerfi  ftaşıyan 
gemfiflerfin neden oflacağı kfirflfiflfik zararfları, gemfi 
donaftanının sorumflufluğunu aşftığı durumflarda 
uflusflararası  bfir  fon  ftarafından  ftazmfin  edfifl-
mekftedfir.  Bu  fona  kaftkıflar  ftaraf  üflkeflerdekfi 
peftrofl aflıcıfları ftarafından sağflanır

Türkfiye’nfin  Sözfleşmeye  ftaraf 
oflmasına fiflfişkfin uygun buflma 
kanunu  18  Temmuz  2001  ve 
24472  sayıflı  Resmfi  Gazeftede 
yayımflanmışftır.

Peftrofl  Kfirflfiflfiğfi  Zararının  Tazmfinfi  İçfin  Bfir  Ufl-
usflararası Fonun Kuruflması İfle İflgfiflfi Uflusflara-
rasıSözfleşmenfin (1992) 2003 Proftokoflü (Pro-
ftocofl of 2003 fto fthe Infternaftfionafl Convenftfion 
on fthe Esftabflfishmenft of an Infternaftfionafl Fund 
for  Compensaftfion  For  Ofifl  Poflfluftfion  Damage, 
1992)

2003 Ek Fon Proftokoflü, ana sözfleşmesfi FUND 
92’de  oflduğu  gfibfi;  Proftokofle  ftaraf  devfleftfler-
fin  karasufları  dahfifl  üflkesfinde  ve  uflusflararası 
hukuka  göre  beflfirflenen  münhasır  ekonomfik 
böflgesfinde  meydana  geflen  peftrofl  kfirflfiflfiğfi 
zararflarına  ve  bu  zararfların  önflenmesfi  veya 
asgarfiye  findfirfiflmesfi  fiçfin  aflınan  önfleyficfi  fted-
bfirflere uyguflanmakftadır.

Türkfiye’nfin  Proftokofle  ftaraf 
oflmasına  fiflfişkfin  uygun  bufl-
ma  kanunu  10  Ekfim  2012  ve 
28437  sayıflı  Resmfi  Gazeftede 
yayımflanmışftır

Denfizde  Taflepfler  İçfin  Sorumflufluğun  Sınır-
flandırıflması  Hakkında  Sözfleşme  (LLMC 
76-Convenftfion  on  Lfimfiftaftfion  of  Lfiabfiflfifty  for 
Marfiftfime Cflafims 1976) ve 96 Proftokoflü (LLMC 
96)

LLMC  sözfleşmesfi,  gemfi  kaynakflı  zararflar-
da  gemfi  donaftanının  maflfi  sorumfluflukflarının 
sınırflandırmasını  sağflar;  ancak  bu  sorumflu-
fluğa fiflfişkfin zorunflu sfigorfta yükümflüflüğü geft-
firmemekftedfir. Bu sebepfle AB üflkeflerfinde uy-
guflanmak üzere 2009/20/EC sayıflı dfirekftfif fifle 
300 GT ve üzerfi ftüm gemfiflerfin LLMC sorum-
flufluk sınırflarında bfir sfigorftaya sahfip oflmafları 
zorunflu kıflınmışftır.

Türkfiye  76  sözfleşmesfi  (4  Haz-
firan 1980 ftarfih 17007 sayıflı re-
smfi gazefte) ve 96 proftokoflüne 
(13/03/2010  Tarfih  ve  27520 
sayıflı  resmfi  gazefte)  ftaraftır. 
2009/20/EC  sayıflı  dfirekftfif  fise 
14.11.2010 ftarfih ve 27759 sayıflı 
Resmfi  Gazefte’de  yayımflanan 
‘‘Denfiz  Aflacakflarına  İflfişkfin 
Gemfiflerfin  Sfigorftaflandırıflması 
ve  Deneftflenmesfi  Hakkında 
Yöneftmeflfik’’  fifle  fiç  hukuka  ak-
ftarıflmışftır.
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Zararflı  ve  Tehflfikeflfi  Maddeflerfin  Denfizden 
Taşınmasında Zararfların Tazmfinfi ve Sorumflu-
fluk Hakkında Uflusflararası Sözfleşme ve 2010 
Proftokoflü  (HNS  2010-Proftocofl  of  2010  To 
The Infternaftfionafl Convenftfion on Lfiabfiflfifty and 
Compensaftfion for Damage fin Connecftfion wfifth 
fthe Carrfiage of Hazardous and Noxfious Sub-
sftances by Sea 1996)

Sözfleşmenfin amacı denfiz yofluyfla ftaşınan fteh-
flfikeflfi ve zararflı maddeflerfin döküflmesfinden kay-
nakflanan zararflardan eftkfiflenen kfişfiflerfin zarar-
flarının yefterflfi ve eftkfiflfi bfir şekfiflde ve zamanında 
ftazmfin edfiflmesfinfi sağflamakftır.

HNS 2010 fifle Türkfiye kıyıflarında (karasufları ve 
münhasır ekonomfik böflgesfi) LNG, LPG ve dfiğer 
sıvı  peftrofl  ürünflerfinfin  ve  IMDG  Kod  ve  IMSBC 
Kod  kapsamına  gfiren  yükflerfin,  denfiz  yoflu  fifle 
ftaşınmasından  doflayı  kaynakflanacak  oflayflar-
da,  orftaya  çıkabfiflecek  zararfların  uflusflararası 
sfisftem ftarafından ftazmfin edfiflebfiflmesfi sağflan-
mış oflacakftır.

Türkfiye  HNS  2010’a  ftaraf 
değfifldfir.
Mecflfis  onay  sürecfine  geçfiflm-
fişftfir.

Gemfi  Yakıftflarından  Kaynakflanan  Kfirflenme 
Zararfları İçfin Hukukfi Sorumflufluk Hakkında Ufl-
usflararası Sözfleşme (BUNKER 2001-Infterna-
ftfionafl Convenftfion on Cfivfifl Lfiabfiflfifty for Bunker 
Ofifl Poflfluftfion Damage 2001)

Gemfi  yakıftflarından  kaynakflan  zararfların  ftaz-
mfinfi  konusunu  düzenfleyen  bfir  uflusflararası 
sözfleşmedfir.1000  GT  (gros  fton)  ve  üzerfi  ftüm 
gemfiflerfin zorunflu sfigorfta yapftırmafları gerek-
mekftedfir.  Bu  zorunflu  sfigorfta  karşıflığında 
gemfiflere Bunker Serftfifikası verfiflfir.

Kfirflenme  neftficesfinde  orftaya  çıkan  zararfların 
ftazmfinfi  fiçfin  gemfi  GT  fifle  beflfirflenen  sınırflarda 
gemfi donaftana sorumflufluk yükflenmekftedfir.

Türkfiye’nfin  Sözfleşmeye  ftaraf 
oflmasına  fiflfişkfin  uygun  bufl-
ma  kanunu  15  Marft  2013  ve 
28588  sayıflı  Resmfi  Gazeftede 
yayımflanmışftır

Sözfleşme Açıkflama Türkfiye’nfin Taraf Oflma 
Durumu
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2.2 Avrupa Bfirflfiğfi Mevzuaftı

Denfizyoflu  ftaşımacıflığı  Avrupa  fiçfin  büyük 
önem ftaşımakftadır. Avrupa Bfirflfiğfi’nfin dış ftfica-
reftfinfin yüzde 90’ı denfiz yofluyfla gerçekfleşmek-
fte ve Avrupa Bfirflfiğfi flfimanflarında yıflda 3,7 mfifl-
yon  ftondan  fazfla  yük  yükflenmekfte  ve  boşafl-
ftıflmakftadır.  Ayrıca,  coğrafyasının,  ftarfihfinfin  ve 
küreseflfleşmenfin  eftkfiflerfinfin  bfir  sonucu  oflarak, 
denfiz ftaşımacıflığı Avrupa Bfirflfiğfi ftficareftfinfin ge-
flfişmesfinde geflecekfte de en önemflfi ftaşımacıflık 
bfiçfimfi oflmaya devam edecekftfir. (REC Türkfiye)

Denfiz kfirflfiflfiğfine müdahafle konusunda doğru-
dan  veya  doflayflı  eftkfiflere  sahfip  oflan  bfirftakım 
ftüzük  ve  kararflar  mevcuftftur.  Bunflar  aşağıda 
beflfirftfiflmfiş oflup, fiflerfikfi sayfaflarda deftayflı şekfifl-
de açıkflanacakftır. 

• Kazaen  ve  kasften  denfiz  kfirflfiflfiğfi  aflanında 
fişbfirflfiğfi  fiçfin  1  Ocak  2000-  31  Araflık  2006 
ftarfihflerfinfi kapsayacak şekfiflde bfir ftopflufluk 
çerçevesfi  ofluşfturan 2850/2000/EC  sayıflı 
Avrupa Parflamenftosu ve Konsey Kararı

• Denfiz  güvenflfiğfi  ve  gemfi  kaynakflı  kfirflfiflfiğfin 
önflenmesfinde ftopflufluk mevzuaftının uygu-
flanmasına  yardım  eftmek  fiçfin  üye  üflkefler 
ve  komfisyona  fteknfik  ve  bfiflfimsefl  desftek 
vermek,  mevzuaft  uyguflamafları  fizflemek 
ve sahada aflınan önflemflerfin eftkfinflfiğfinfi de-
ğerflendfirmek  amacıyfla EMSA’yı  (Avrupa 

Denfiz  Güvenflfiğfi  Ajansı)  kuran  1406/2002 
sayıflı  Avrupa  Parflamenftosu  ve  Konsey 
Tüzüğü

• EMSA’nın  görevflerfi  arasına  gemfi  kay-
nakflı  kfirflfiflfiğe  müdahafleyfi  de  ekfleyerek 
1406/2002 sayıflı Avrupa Parflamenftosu ve 
Konsey  Tüzüğünü  değfişftfiren 724/2004 
sayıflı  Avrupa  Parflamenftosu  ve  Konsey 
Tüzüğü

• EMSA’nın  görevflerfi  arasına  peftrofl  ve  gaz 
fişfleftmeflerfinden  kaynakflı  denfiz  kfirflfiflfiğfine 
müdahafleyfi de ekfleyerek 1406/2002 sayıflı 
Avrupa  Parflamenftosu  ve  Konsey  Tüzü-
ğünü  değfişftfiren 100/2013  sayıflı  Avrupa 
Parflamenftosu ve Konsey Tüzüğü

• Sfivfifl  korunma  aflanında  ftopflufluk  ve  üye 
üflkefler  arasında  fişbfirflfiğfinfi  arftırıcı  ftopflufluk 
mekanfizması kuran ve 2007/779/EC sayıflı 
Konsey Kararı fifle fipftafl edfiflen 2001/792/EC 
sayıflı Konsey Kararı

• 2001/792/ EC Sayıflı Konsey Kararının Uy-
guflanması  İçfin  Kuraflflar  Koyan 2004/277/
EC  Sayıflı  Komfisyon  Kararı ve  bu  kararı 
değfişftfiren 2008/73/EC  ve  2010/481/EU 
sayıflı Komfisyon Kararfları

• Sfivfifl  Korunma  aflanında  fişbfirflfiğfinfi  arftırıcı 
bfir  Avrupa  Topflufluğu  mekanfizması  kuran 
2007/779/EC sayıflı Konsey Kararı

• Sfivfifl  Korunma  Ffinansafl  Aracı’nı  ofluşfturan 
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2007/162/EC sayıflı Konsey Kararı

• 2007/162/EC  sayıflı  Konsey  Kararı’ndakfi 
uflaşıma  fiflfişkfin  hükmün  uyguflanmasına 
fiflfişkfin 2007/606/EC,  Euraftom  sayıflı  Av-
rupa Komfisyonu Kararı

• Sfivfifl  Korunma  aflanında  2007/779/EC    ve 
2007/162/EC sayıflı Konsey Kararflarını kafl-
dıran 1313/2013/EU sayıflı Avrupa Parfla-
menftosu ve Konsey Kararı

2.2.a Mevzuaftın Geflfişfimfi

Avrupa  Topflufluğu,  “denfize  saflınan  hfidrokar-
bonfların  neden  oflduğu  kfirflfiflfiğfin  azaflftıflması  ve 
konftroflüne fiflfişkfin bfir Avrupa Topfluflukfları eyflem 
programı”  ofluşfturan  26  Hazfiran  1978  ftarfihflfi 
Konsey İflke Kararından bu yana denfiz kfirflfiflfiğfine 
müdahaflede  önemflfi  bfir  rofl  oynamakftadır.  Bu 
İflke  kararı  daha  sonra,  dfiğer  yabancı  madde-

flerfi de efle aflacak bfiçfimde genfişfleftfiflmfişftfir. Kaza 
sonucu  ofluşan  denfiz  kfirflfiflfiğfiyfle  fiflgfiflfi  Avrupa 
Topflufluğu eyflemfinfin ftemefl amaçfları şunflardır: 
(REC Türkfiye)

• Üye  devfleftflerfin  peftrofl  ve  dfiğer  zararflı 
maddeflerfi fiçeren büyük denfiz kazaflarına 
müdahafle kapasfifteflerfinfi geflfişftfirme çaba-
flarını desftekflemek.

• Karşıflıkflı eftkfin yardım ve fişbfirflfiğfi fiçfin koşufl-
fları ofluşfturmak.

20  Araflık  2000  ftarfihfinde,  Avrupa  Parfla-
menftosu ve Konsey kaza sonucu veya kasftfi 
ofluşfturuflan  denfiz  kfirflfiflfiğfi  konusunda  Avrupa 
Topflufluğu fişbfirflfiğfi çerçevesfi ofluşfturmayı he-
defleyen 2000/2850/EC  sayıflı  Kararı afldı. 
Karar,  2000’den  2006’ya  kadar  oflan  süreç 
fiçfin  bfir  eyflem  pflanını  fiçermekftedfir  ve  peftrofl 
veya dfiğer zararflı maddeflerfin yofl açftığı kfirflfiflfik 
rfiskflerfinfi kapsamakftadır. Avrupa Komfisyonu, 
üye  devfleftflerfin  deflegeflerfinden  ofluşan  Denfiz 
Kfirflfiflfiğfi  Yöneftfim  Komfiftesfi  (MCMP)’nfin  yardı-
mıyfla programı şu yoflflarfla uyguflamışftır: (REC 
Türkfiye)

• Denfiz kfirflfiflfiğfi konusunda hazırflıkflı oflmaya 
ve müdahafle eftmeye fiflfişkfin verfiflerfin kar-
şıflıkflı  değfişfimfinfi  amaçflayan  bfir  Avrupa 
Topflufluğu bfiflgfi sfisftemfi

• Eğfiftfim,  karşıflıkflı  uzman  değfişfimfi,  ftaftbfi-
kaftflar, pfifloft projefler ve kaza sonrası çev-
resefl  eft-kfiflerfin  fteftkfikflerfi  gfibfi  eyflemflerfi 
fiçeren üç yıflflık bfir uyguflama pflanı

Nfiftekfim,  2006’ya  kadar  denfiz  kfirflfiflfiğfi  fiçfin 
ftemefl  beflge,  zararflı  maddeflerden  kaynakflı 
denfiz kfirflfiflfiğfine fiflfişkfin Avrupa Topflufluğu bfiflgfi 
sfisftemfi hakkındakfi 2000/2850/EC sayıflı Kon-
sey Kararı’dır. Bu Karar, peftrofl ve dfiğer zararflı 
maddeflerfin neden oflduğu kfirflfiflfiğfin konftroflüne 
ve  azaflftıflmasına  yöneflfik  uflusafl  kaynakflara 
fiflfişkfin bfiflgfiflerfin ftopflanmasını ve yayınflanma-
sını  gerekftfirmfişftfir.  2006’dan  önce  üsftflenfiflen 
ftemefl görevfler şunflardır: (REC Türkfiye)
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• Üflkenfin kaza sonucu ofluşan denfiz kaza-
fları üzerfine poflfiftfikaflarının ve özeflflfikfle dfi-
ğer üye devfleftflere yardım sunma koşufl-
flarının gözden geçfirfiflmesfi,

• Yeftkfiflfi makamın (veya makamfların) beflfir-
flenmesfi,

• Denfiz kfirflfiflfiğfi aflanına dâhfifl oflan kurumfla-
rın  roflflerfi  ve  araflarındakfi  sorumflufluk  ve 
fifleftfişfim düzeyfinfin beflfirflenmesfi,

• Topflum kaynakflarından oflduğu gfibfi özefl 
kaynakflardan  da  gerekflfi  bfiflgfiflerfin  sağ-
flanması yoflflarının ftespfift edfiflmesfi,

• Bfiflgfiye erfişfimfin, sakflamanın ve günceflfle-
menfin  yoflflarının  ftespfift  edfiflmesfi,  gerekflfi 
haflflerde Avrupa Topflufluğu bfiflgfi sfisftemfi-
nfin  gözden  geçfirfiflmesfinfin  koflayflaşftırıfl-
ması,

• Komfisyonun bfiflgfi sfisftemfi fiçfin ofluşfturaca-
ğı web sayfasıyfla bağflanftıflı oflacak uflusafl 
websayfa(fları)sının ofluşfturuflması.

15.12.2001  ftarfihfinde  Avrupa  Konseyfi,  sfivfifl 
korunma  aflanında  ftopflufluk  ve  üye  üflkefler 
arasında  fişbfirflfiğfinfi  arftırıcı  ftopflufluk  sfivfifl  ko-
runma  mekanfizmasını  kuran  2001/792/EC 
sayıflı  kararı afldı.  Denfiz  kfirflfiflfiğfi  acfifl  durum-
flarındakfi  müdahafleflerde  Avrupa  Topflufluğu 
eyflemfi, 2001/792/EC sayıflı Karar’ı yürürflük-
ften kafldırıflıp, yerfine yenfiden düzenflenfip bfir-
fleşftfirfiflmfiş  Avrupa  Topflufluğu  Sfivfifl  Korunma 

Mekanfizması ofluşfturan 2007/779/EC sayıflı 
Konsey  Kararı’yfla  güçflendfirfifldfi.  Bu  beflge, 
denfiz  kfirflfiflfiğfiyfle  oflduğu  kadar  sfivfifl  korun-
mayfla da fiflgfiflfidfir. Bunun yanı sıra, Konsey ay-
rıca Avrupa Topflufluğu Sfivfifl Korunma Meka-
nfizması  aracıflığıyfla  kaza  sonucu  oflan  denfiz 
kfirflfiflfiğfi acfifl durumflarına müdahafleyfi de kap-
sayan, Sfivfifl Korunma Ffinansafl Aracı’nı ofluş-
fturan  2007/162/EC  sayıflı  Karar’ı  5  Marft 
2007’de kabufl eftftfi. 17 Araflık 2013 ftarfihfinde 
fise Sfivfifl Korunma aflanında 2007/779/EC  ve 
2007/162/EC sayıflı Konsey Kararflarını kafldı-
ran 1313/2013/EU sayıflı Kararı kabufl eftftfi.
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2.2.b Avrupa Denfiz Güvenflfiğfi Ajansı (EMSA)

1406/2002  sayıflı  Avrupa  Parflamenftosu  ve 
Konsey  Tüzüğü  fifle  EMSA’nın  kuruflması;  de-
nfizde yoflcu ve yük ftaşımacıflığının güven, em-
nfiyeft ve ftemfizflfiğfi bağflamında geflfişftfirfiflmesfinfi 
amaçflayan  Avrupa  Bfirflfiğfi  düzeyfindekfi  ftemefl 
gfirfişfimflerdendfir.  EMSA’nın  kurufluş  amacı, 
Avrupa Komfisyonu’na ve üye devfleftflere de-
nfiz  güvenflfiğfi  ve  gemfiflerfin  yofl  açftığı  kfirflfiflfiğe 
fiflfişkfin  AB  mevzuaftının  ftam  oflarak  uyguflan-
masıyfla  fiflgfiflfi  konuflarda  fteknfik  ve  bfiflfimsefl 
yardım  sağflamak,  mevzuaft  uyguflamaflarını 
fizflemek  ve  sahada  aflınan  önflemflerfin  eftkfin-
flfiğfinfi  değerflendfirmekftfir.  Topflufluk  suflarında 
yaşanan  kazaflar  (özeflflfikfle  Presftfij  ve  Erfika 
kazafları)  sadece  kfirflfiflfiğfi  önfleme  değfifl  aynı 
zamanda kfirflfiflfiğe müdahafle aflanında da ftop-
flufluk  eyflemfine  fihftfiyaç  oflduğunu  gösfterdfi. 
Böyflece1406/2002 sayıflı Tüzükfle beflfirflenmfiş 
görevflerfinfin yanı sıra EMSA’ya 724/2004 sa-
yıflı ftüzükfle peftrofl kfirflfiflfiğfine müdahafleyfle fifl-
gfiflfi, 100/2013 sayıflı ftüzükfle de peftrofl ve gaz 
fişfleftmeflerfinden kaynakflı denfiz kfirflfiflfiğfine mü-
dahafleyfle fiflgfiflfi de ek görevfler verfiflmfişftfir. Son 
düzenflemeflerfle  ajansın  ana  görevflerfi  şöyfle 
özeftflenebfiflfir:

• Komfisyona  denfiz  güvenflfiğfi  ve  gemfi  kay-
nakflı kfirflfiflfiğfin önflenmesfinde yardım eftmek

a) Mevzuaftın günceflflenmesfi ve geflfişftfi-
rfiflmesfinde konuflarında

b) Üye üflkeflere zfiyareft ve fteftfişflerfi ger-
çekfleşftfirerek  bfirflfiğfin  fiflgfiflfi  yasaflarının 
eftkfiflfi uyguflanması konuflarında

• Üye üflkeflerfle bfirflfikfte çaflışmak

a) İflgfiflfi eğfiftfim akftfivfifteflerfi organfize edfiflmesfi

b)  Mevzuaftın  uyguflanması  fiçfin  gerekflfi 
uflusafl kapasfiftenfin finşasına fteknfik desftek 
sağflanması ve fiflgfiflfi operasyonefl hfizmeftfle-
rfin  koşuflflarını  fiçeren  fteknfik  çözümfler  ge-
flfişftfirfiflmesfi

c) Üye üflkeflerden ftaflep geflfirse gemfifler ve 
peftrofl ve gaz ftesfisflerfinden kaynakflı denfiz 
kfirflfiflfiğfine müdahaflede ek araç sağflayarak 
operasyonefl desftek verfiflmesfi

d)  Kazaen  ve  kasften  kfirflfiflfik  aflanında  üye 
üflkefler  ve  komfisyona  fteknfik  ve  bfiflfimsefl 
desftek sağflanması

• Üye üflkefler ve komfisyon arasındakfi fişbfir-
flfiğfinfi koflayflaşftırmak

a)  2002/59/EC  sayıflı  Dfirekftfif  fifle  kap-
sanan  ftraffik  fizfleme  aflanında,  özeflflfikfle 
kıyıdaş  üflkefler  arasındakfi  fişbfirflfiğfinfin 
arftırıflması,  bu  dfirekftfifte  refere  edfiflen 
Avrupa  Bfirflfiğfi  uzun  dönemflfi  ftanıma  ve 
fizfleme  verfi  merkezfi  ve  Safe  Sea  Neftfin 
geflfişftfirfiflmesfi ve fişfleftfiflmesfi

b)  Denfiz  ftaşımacıflığı  sekftöründekfi  ka-
zafların  finceflenmesfinfi  yöneften  ftemefl 
prensfipflerfi  kuran  2009/18/EC  sayıflı  dfi-
rekftfifle  uyum  fiçfinde  denfiz  oflayflarının 
finceflenmesfi  aflanında,  kazafların  fince-
flenmesfinde  üye  üflkeflere  operasyonefl 
desftek sağflanması

c) Komfisyon ve üye üflkeflere bfiflgfi ve verfi 
sağflanması

d)  2005/35/EC  sayıflı  dfirekftfifle  uyum 
fiçerfisfinde fiflflegafl deşarj yapan gemfiflerfin 
sapftanması ve ftakfibfinfin geflfişftfirfiflmesfin-
de görev yapıflması

e)  CfleanSeaNeft  kuflflanarak  kfirflfiflfiğfin 
boyuftunu ve çevresefl eftkfisfinfi fizflemede 
görev yapıflması

f) IMO, ILO ve Parfis MoU ve fiflgfiflfi böflge-
sefl  organfizasyonfların  fteknfik  yapıfların-
dakfi  fişflere  kaftkıda  buflunmak  fiçfin  üye 
üflkefler  ve  komfisyon  fiçfin  gerekflfi  fteknfik 
desfteğfin sağflanması



2014-2023 
Denfiz Kfirflfiflfiğfine Neden Oflan Kazaflar
Yofl Harfiftası Beflgesfi46

g)  2010/65/EU  dfirekftfiffinfin  uyguflanma-
sına  fiflfişkfin;  özeflflfikfle  Safe  Sea  Neft  fifle 
verfinfin  eflekftronfik  fifleftfimfinfi  koflayflaşftı-
rarak üye üflkeflerfin flfimanflarına geflen ve 
flfimanflarından  ayrıflan  gemfiflerfin  rapor-
flanmasında görev yapıflması

AB’nfin  bfir  güvenflfik  ajansı  kurması  ve  ken-
dfi  suflarında  IMO  Konvansfiyonflarından  daha 
fiflerfi  güvenflfik  uyguflamafları  yapması  eğfiflfimfi; 
IMO’yu  da  harekefte  geçfirmfiş  ve  IMO;  denfiz 
güvenflfiğfi  fifle  fiflgfiflfi  kararfları  hızflandırmışftır.
Tek cfidarflı ftankerflerfin devre dışı bırakıflması 
konusunda  IMO’nun  afldığı  AB  benzerfi  karar 
buna örnekftfir. 
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2.2.c AB Sfivfifl Korunma Mekanfizması

Sfivfifl  Korunma  aflanında  bfirfleşftfirficfi  nfihafi 
karar  oflan 1313/2013/EU  sayıflı  Avrupa 
Parflamenftosu  ve  Konsey  Kararı  fifle  bfirflfik 
mekanfizması üç önemflfi ftemefl üzerfinde yük-
seflmekftedfir:

• Acfifl Durum Müdahafle Koordfinasyon Mer-
kezfi (Emergency Response Coordfinaftfion 
Cenftre, ERCC)

• Orftak  Acfifl  Durum  Haberfleşme  ve  Bfiflgfi 
Sfisftemfi (Common Emergency Communfi-
caftfion and Informaftfion Sysftem, CECIS)

• Avrupa Acfifl Durum Müdahafle Kapasfiftesfi 
(European  Emergency  Response  Capa-
cfifty, EERC)

2.2.c.1 Mekanfizmanın Akftfivasyonu

Mekanfizma, kaftıflımcı bfir üye üflkenfin yardım 
çağrısı fifle akftfive oflur. Bfirflfik fiçfinde bfir afeft ofl-
duğunda (veya eflfi kuflağındaysa); eftkfiflenecek 
üye  üflke  ERCC  fifle  yardım  ftaflep  edebfiflfir.  Ta-
flepfler mümkün oflduğunca spesfiffik oflmaflıdır. 
Yardım  ftaflebfi  gefldfiğfinde  komfisyon  gecfik-
meksfizfin,  ftaflebfi  üye  üflkeflerfin  konftak  nok-
ftaflarına  fifleftecek,  durumfla  fiflgfiflfi  bfiflgfiyfi  eftkfi-
flenen üye üflkeyfle bfirflfikfte ftopflayacak ve üye 
üflkeflere  yayacakftır.Yardım  çağrısı  kaftıflımcı 
dfiğer üflkefler ftarafından CECIS vasıftasıyfla de 
görünebfiflfir. Kaftıflımcı üflkeflerfin uflusafl konftak 
nokftafları  mevcuft  kaynakflarını  değerflendfire-
cek ve ERCC’fi yardım eftmek fiçfin hazır oflup ofl-
madıkfları hususunda bfiflgfiflendfirecekftfir. ERCC, 
daha sonra yardımın hemen ftedarfikfinfi ftemfin 
fiçfin yardım fisfteyen fifle yardım ftekflfif eden üfl-
kefler  arasındakfi  fifleftfişfimfi  sağflayacakftır.  Tüm 
bfifldfirfimfler CECIS fifle yapıflacakftır.(Bkz. Şekfifl 2) 
Bfirflfik dışında bfir afeft oflduğunda da eftkfiflenen 
üflke  ERCC  fifle  yardım  fisfteyebfiflfir.  Yardım  BM 
ve ajansfları veya fiflgfiflfi uflusflararası organfizas-
yonflarfla da fisftenebfiflfir. 

Mekanfizma aynı zamanda acfifl denfiz kfirflfiflfiğfi 
durumflarında Avrupa Denfiz  Güvenflfiğfi  Ajansı 
(EMSA) fifle de fişbfirflfiğfi haflfinde çaflışmakftadır. 
Üye  üflkefler  büyük  çapflı  peftrofl  ve  kfimyasafl 
madde kfirflfiflfikflerfinde yardım ftaflepflerfinfi ERCC 
üzerfinden yapmakftadır. Türkfiye AB Sfivfifl Ko-
runma  Mekanfizması’na  üye  oflmadığı  fiçfin  bu 
sfisftemfi kuflflanamamakftadır. (Bkz. Şekfifl 2)

Şekfifl 2. AB Sfivfifl Korunma Mekanfizmasının Akftfivasyonu

ERCC

Afeftften 
Eftkfiflenen Üflke

Üye üflkefler büyük çapflı peftrofl ve kfimyasafl 
madde kfirflfiflfikflerfinde yardım ftaflepflerfinfi 
ERCC üzerfinden yapmakftadır

 32 Sfivfifl Korunma 

Konftak Nokftafları

32 Denfiz Kfirflfiflfiğfi 

Konftak Nokftafları
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2.2.c.2 Acfifl Durum Müdahafle Koordfinasyon 
Merkezfi (Emergency Response Coordfinaftfion 
Cenftre, ERCC)

ERCC, finsanfi krfizflere yöneflfik DG ECHO mev-
cuft Krfiz Odası fifle sfivfifl korunmaya yöneflfik İzfle-
me  ve  Enformasyon  Merkezfinfin  (MIC)  ftemefl-
flerfi  üzerfine  kuruflmuşftur.  ERCC,  sfivfifl  korunma 
mekanfizmasının  operasyonefl  kaflbfi  oflarak  fta-
nımflanmakfta  ve  24/7  esasıyfla  çaflışmakftadır. 
ERCC, mekanfizmaya kaftıflan 32 üflkenfin (28 AB 
üyesfi  üflke,  Makedonya,  İzflanda,  Lfihftenşftayn 
ve Norveç) uflusafl krfiz merkezflerfi fifle yakın fişbfir-
flfiğfi fiçfinde çaflışmakftadır. ERCC, bfirflfik mekanfiz-
masının  hedeflerfi  doğruflftusunda  üye  üflkeflere 
ve  komfisyona  hfizmeft  vermekftedfir.  Nerede  ve 
ne  zaman  bfir  afeft  yaşanırsa  yasansın  oraya 
daha eftkfin AB yardımı uflasftırmak esas hedef-
ftfir. ERCC, afeftfler hakkında gerçek zamanflı bfifl-
gfiyfi ftoparflayacak, rfiskflerfi fizfleyecek, farkflı afeft 
ftürflerfi  fiçfin  senaryoflar  hazırflayacak,  üye  üflke-
fler  fifle  bfirflfikfte  harekeft  ederek  sahfip  ofldukfları 
kaynakfların harfiftasını çıkaracak ve AB’nfin afeft 
müdahafle çaflısmaflarını koordfine edecekftfir. En 
önemflfisfi,  üye  üflkeflerdekfi  sfivfifl  savunma  ve  fin-
sanfi yardım sorumflufları fifle doğrudan ftemasfta 
oflarak, afeft müdahaflesfinde ftam anflamı fifle bfir-
flfikfte  harekeft  edfiflmesfinfi  sağflayacakftır.  Büyük 
bfir  feflakefte  maruz  kaflan  Bfirflfiğfin  fiçfindekfi  ya 
da dışındakfi her üflke ERCC merkezfinden des-
ftek aflmak fiçfin başvurabfiflmekftedfir. Öfte yandan 
ERCC,  devam  eden  acfifl  durum  fifle  fiflgfiflfi  güncefl 

bfiflgfi ftemfin eftmekfte, bu bfiflgfifler ışığında feflake-
fte maruz kaflan üflkeflere kaftıflımcı üflkefler ftara-
fından yapıflan desftek ftekflfiflerfinfi koordfine edficfi 
bfir görevfi de üsftflenmekftedfir. Acfifl durumflar bo-
yunca ERCC üç önemflfi rofl oynar:

İfleftfişfim  merkezfi:  ERCC,  yardım  ftaflep  ve 
ftekflfiflerfi fiçfin odak nokftası rofl oynar. Bu, afeftften 
eftkfiflenen üflke fifle  firftfibaftı sağflamak fiçfin kaftıflım-
cı üflkeflerfin yükünü haffifleftmede yardımcı oflur. 
ERCC, ftekflfif edfiflen yardım ve mevcuft kaynakflar 
fifle  fiflgfiflfi  bfiflgfiye  erfişfim  ve  payflaşımda  kaftıflımcı 
üflkeflere merkezfi bfir pflaftform sağflar.

Bfiflgfi  sağflama: ERCC, afeftfler hakkında ger-
çek  zamanflı  bfiflgfiflerfi  kaftıflımcı  üflkeflere  sağfla-
makftadır.  Erken  uyarıflar  da  bu  bfiflgfifler  kapsa-
mındadır.

Koordfinasyon: ERCC, yardımın ftedarfikfinfi ko-
flayflaşftırıcı  rofl  oynamakftadır.  Şöyfle  kfi;  yardım 
fiçfin  geflen  ftekflfiflerfi  karşıflaşftırarak,  yardımdakfi 
eksfikflfikflerfi ftanımflayarak ve çözümfler arayarak 
ve nfihayeftfinde değerflendfirme ve koordfinasyon 
fiçfin AB sfivfifl korunma uzmanflarını afeft böflgesfi-
ne göndererek bunu sağflar.

2.2.c.3 Orftak Acfifl Durum Haberfleşme 
ve Bfiflgfi Sfisftemfi (Common Emergency 
Communficaftfion and Informaftfion Sysftem, CECIS)

CECIS,  kaftıflımcı  üflkefler  arasında  acfifl  durum 
fifleftfişfimfinfi sağflama amacıyfla ofluşfturuflmuş gü-
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venfiflfir  web  ftabanflı  bfir  aflarm  ve  bfiflgfiflendfirme 
uyguflamasıdır.  CECIS,  ERCC  fifle  uflusafl  konftak 
nokftafları  arasındakfi  fifleftfişfimfi  koflayflaşftırarak 
afeftflere  daha  eftkfin  ve  hızflı  müdahafle  eftmeyfi 
sağflar. CECIS’ın son kuflflanıcıfları ERCC ve uflu-
safl konftak nokftaflardır.

CECIS aşağıdakfi bfifleşenflerfi fiçermekftedfir.

• Kaftıflımcı  üflkefler,    ERCC  konftak  nokftafla-
rı  ve  yeftkfiflfi  kfişfiflerfi  bfirbfirfine  bağflayan  bfir 
neftwork kaftmanı,

• Sfivfifl korunma yardım müdahafleflerfinfin ça-
flışması fiçfin verfiftabanfları ve dfiğer bfiflgfi sfis-
ftemflerfinden ofluşan bfir uyguflama kaftmanı,

• CECIS  fifle  depoflanan  ve  aflışverfişfi  yapıflan 
bfiflgfinfin gfizflfiflfiğfinfi sağflamak fiçfin gerekflfi pro-
sedürfler,  sfisftemfler  ve  kuraflflar  seftfinden 
ofluşan bfir güvenflfik kaftmanı.

2.2.c.4 Avrupa Acfifl Durum Müdahafle 
Kapasfiftesfi (European Emergency Response 
Capacfifty (EERC)

Üye üflkeflerfin kaynakflarından ofluşan gönüflflü 
bfir  havuz  ofluşfturuflması  ve  Avrupa  geneflfinde 
afeftflere her an acfifl müdahafle fiçfin hazır oflması 
hedeflenmekftedfir.  EERC,  üye  üflkeflerfin  müda-
hafle kapasfifteflerfi, ekfipflerfi ve uzmanflarını fiçeren 
bfir  gönüflflü  havuzu  oflup  1313/2013/EU  sayıflı 
Avrupa Parflamenftosu ve Konsey Kararınca;

• Beflfirflenen  rfiskfler  ftemeflfinde,  komfisyon 
EERC fiçfin gerekflfi anahftar müdahafle ka-
pasfifteflerfin ftür ve sayısını beflfirfleyecekftfir. 
(“kapasfifte açıkfları”)

• Komfisyon,  üye  üflkeflerfin  EERC’e  önere-
ceğfi müdahafle kapasfifteflerfi fiçfin kaflfifte ge-
reksfinfimflerfi  beflfirfleyecekftfir.  Üye  üflkefler, 
müdahafle kapasfifteflerfinfin kaflfifteyfi sağfla-
dıkflarından sorumflu oflacakftır. Komfisyon 
müdahafle kapasfifteflerfinfin serftfiffikasyonu 
fiçfin bfir süreç sfisftemfi kuracakftır.

• Üye üflkefler, EERC’ye önerecekflerfi müda-
hafle kapasfifteflerfinfi gönüflflüflük ftemeflfinde 

beflfirfleyecek ve kaydedecekftfir.

• Üye  üflkeflerfin  EERC  fiçfin  beflfirfledfikflerfi  mü-
dahafle  kapasfifteflerfi,  ERCC  fifle  fifleftfiflen  bfir 
yardım ftekflfiffinfi ftakfiben bfirflfik mekanfizması 
aflftında  müdahafle  operasyonfları  fiçfin  hazır 
oflacakftır.  Kapasfifteflerfin  görevflendfirfiflmesfi 
fiçfin  nfihafi  karar  üye  üflkefler  ftarafından  aflı-
nacak  ve  kendfi  emfir  komuftafları  aflftında 
görev  yapacakflardır  ve  üflkesfi  fiçfinde  acfifl 
durumflar oflduğunda gerfi çekfiflebfiflecekftfir.

2.2.c.5 AB Sfivfifl Korunma Mekanfizması 
Temefl Yükümflüflükflerfi

Sfivfifl  Korunma  Mekanfizması’na  kaftıflan  üflke-
flerfin,  Sfivfifl  Korunma  aflanında  bfirfleşftfirficfi  nfihafi 
karar oflan 1313/2013/EU sayıflı Avrupa Par-
flamenftosu  ve  Konsey  Kararı uyarınca  göz 
önünde  buflundurması  gereken  ftemefl  yüküm-
flüflükflerfi şunflardır: 

• Yeftkfiflfi oftorfiftefler fifle fifleftfişfim nokftaflarını be-
flfirflemek ve Avrupa Komfisyonu’nu  bfiflgfiflen-
dfirmek ,

• Bfir  yardım  ftaflebfinfin  ardından,  uflaşıflabfi-
flfir  müdahafle  kapasfifteflerfinfi,  ekfipflerfinfi  ve 
uzmanfları  yeftkfiflfi  servfisflerfinde  önceden 
beflfirflemek  ve  komfisyonu  bfiflgfiflendfirmek, 
(Müdahafle  kapasfifteflerfi  fifle  ekfipflerfin  kom-
pozfisyonflarında  acfifl  durumun  ftfipfi  ve  acfifl 
durumdakfi özefl fihftfiyaçflar dfikkafte aflınma-
flıdır. Ekfipfler, müdahafle sahasında önceden 
beflfirflenmfiş  görevflerfinfi  ficra  edecekflerdfir 
ve  ERCC  fifle  yardım  ftaflebfinfin  ftakfiben  kısa 
sürede sevke hazır oflacak ve beflflfi bfir süre 
boyunca kendfi kendfine yeftecek şekfiflde ça-
flışacakftır.)

• Uflusafl  veya  aflft  uflusafl  sevfiyede  afeft  rfisk 
değerflendfirmeflerfi  geflfişftfirmek  ve  fiflgfiflfi  un-
surflarının bfir özeftfinfi 22 araflık 2015 ftarfihfine 
kadar  komfisyona  uflaşıflabfiflfir  yapmak  ve 
bunu 3 yıflda bfir ftekrarflamak,



2014-2023 
Denfiz Kfirflfiflfiğfine Neden Oflan Kazaflar
Yofl Harfiftası Beflgesfi50

• Uflusafl  veya  aflft  uflusafl  sevfiyede  afeft  rfisk 
yöneftfim  pflanflamasını  geflfişftfirmek  ve  gün-
ceflflemek,

• Komfisyon  ftarafından  fiflgfiflfi  kıflavuzflar  ha-
zırflandıkftan  sonra  uflusafl  veya  aflft  uflusafl 
sevfiyede  rfisk  yöneftfimfi  yeftkfinflfiğfinfin  de-
ğerflendfirmesfinfi komfisyona her üç yıflda bfir 
sunmak,

• ERCC, EERC ve CECIS fifle koordfinasyon fiçfin-
de çaflışmak.

1313/2013/EU sayıflı Avrupa Parflamenftosu 
ve  Konsey  Kararı uyarınca  Komfisyonun  ya-
pacağı  fiş  ve  eyflemflerfin  önemflfi  kısmı  aşağıda 
özeftflenmekftedfir:

• Rfisk değerflendfirme ve harfiftaflama konufla-
rında  üye  üflkeflerfi  fiyfi  uyguflamaflar,  bfiflgfi  ve 
uzmanflığın payflaşımı fifle desftekflemek,

• Bfirflfiğfin  karşıflaşabfifleceğfi  doğafl  ve  finsan 
kaynakflı  afeft  rfiskflerfi  harfiftasını  fikflfim  değfi-
şfikflfiğfinfin muhftemefl eftkfiflerfinfi de göz önün-
de ftuftarak orftaya koymak ve günceflflemek,

• İkflfim değfişfikflfiğfi fifle başa çıkmak fiçfin uflusafl 
sfivfifl korunma sfisftemflerfi hazırflamada fiyfi uy-
guflamafların payflaşımını fteşvfik eftmek,

• ERCC’fi yöneftmek,

• Orftak Acfifl Durum Haberfleşme ve Bfiflgfi Sfis-
ftemfinfi (CECIS)  yöneftmek,

• Erken  uyarı  ve  ftespfift  sfisftemflerfinfin  enfteg-
rasyonu ve geflfişfimfine kaftkıda buflunmak,

• Üye üflkeflerfin deneyfimflfi uzmanflarının ağını 
geflfişftfirmek ve sürdürmek,

• Üye  üflkeflerfin  müdahafle  kapasfifteflerfinfi  ge-
flfişftfirmeye  yöneflfik  çaflışmaflarını  desftekfle-
mek,

• Eğfiftfim, ftaftbfikaft, öğrenfiflen dersfler ve bfiflgfi-
nfin  yayıflması  aflanflarında  çaflışmaflar  yap-
mak.  Bunun  fiçfin  sfivfifl  korunma  ve  acfifl  du-
rum  personeflflerfi  fiçfin  afeft  önfleme,  hazırflık 
ve müdahafleye yöneflfik eğfiftfim programfları 
fterftfip eftmek.

2.2.d Böflgesefl Sözfleşmefler-AB İflfişkfisfi

Avrupa  Topflufluğu  aynı  zamanda  uflusflarara-
sı  fişbfirflfiğfi  çaflışmaflarına  da  akftfif  oflarak  kaftıfl-
makftadır.  Avrupa  Topflufluğu,  Baflftık  Denfizfi’nfin 
korunması  fiçfin  1992’de  fimzaflanan Heflsfinkfi 
Anflaşması;  Kuzey  Denfizfi’nfin  korunması  fiçfin 
1983’fte  fimzaflanan  Bonn  Sözfleşmesfi;  Akde-
nfiz’fin  korunması  fiçfin  1976’da  fimzaflanan Bar-
seflona Sözfleşmesfi, ve Kuzey Doğu Aftflanftfik’fin 
korunması fiçfin düzenflenen (henüz onayflanma-
yan) Lfizbon Anflaşması gfibfi ftüm önemflfi böflge-
sefl anflaşmaflara ve Avrupa’nın eftrafındakfi böflge 
denfizflerfinfi kapsayan sözfleşmeflere ftaraf oflarak 
kaftıflan ftüm üye devfleftfler arasında merkezfi bfir 
rofl oynamakftadır. 

2. U L U S L A R A R A S I   M E V Z U A T I N                                      
GEREKSİNİMLERİ
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2.3. Böflgesefl Sözfleşmefler

2.3.a. Akdenfiz’fin Kfirflfiflfiğe Karşı Korunması 
Sözfleşmesfi (Barseflona Sözfleşmesfi)

1972 yıflında Bfirfleşmfiş Mfiflfleftfler Çevre Prog-
ramı  (UNEP)’fin  kuruflmasının  ardından  ftopfla-
nan Yöneftfim Konseyfi, Akdenfiz’fin korunmasını 
önceflfikflfi  hedefler  arasına  dahfifl  eftmfiş  ve  bu 
amaçfla  1974  yıflında  söz  konusu  örgüft  ftara-
fından  “Böflgesefl  Denfizfler  Programı  Faaflfi-
yeft  Merkezfi”  kuruflarak  Akdenfiz  Eyflem  Pflanı 
(MAP)  ftasarısı  hazırflanmışftır.  MAP  ftasarısı, 
Akdenfiz’e  kıyısı  oflan  16  üflke  ftarafından  28 
Ocak-4  Şubaft  1975  ftarfihflerfi  arasında  Barse-
flona’da  yapıflan  hükümeftfler  arası  ftopflanftıda 
kabufl edfiflmfişftfir. MAP, bugün 21 Akdenfiz üflkesfi 
ve Avrupa Bfirflfiğfi ftarafından yürüftüflmekftedfir. 

MAP  çerçevesfinde  yürüftüflecek  oflan  fa-
aflfiyeftflerfin  hukukfi  dayanağını  ofluşfturmak 
üzere  hazırflanan  “Akdenfiz’fin  Kfirflfiflfiğe  Karşı 
Korunması  Sözfleşmesfi”  (Barseflona  Sözfleş-
mesfi)  16  Şubaft  1976’da  Barseflona’da  fim-
zaya  açıflmışftır.  Akdenfiz’fin  Kfirflenmeye  Karşı 
Korunması (Barseflona) Sözfleşmesfinfin ama-
cı;  Akdenfiz  Böflgesfinde  denfiz  çevresfinfin  ko-
runmasını  ve  daha  fiyfi  duruma  geftfirfiflmesfinfi 
sağflamak  üzere  kfirflfiflfikften  koruma,  kfirflfiflfiğfi 
haffifleftme  ve  kfirflfiflfikfle  mücadefle  fiçfin  büftün 
ftedbfirflerfi aflmakftır. 

1992 yıflında Rfio de Janefiro’da yapıflan BM 
Çevre  ve  Kaflkınma  Zfirvesfinde  aflınan  karar-
fların  ruhuna  uygun  oflarak,  Barseflona  Söz-
fleşmesfi,  1995  yıflında,  denfiz  çevresfinfin  yanı 
sıra,  kıyı  aflanflarını  da  kapsayacak  bfiçfimde 
genfişfleftfiflmfiş,  ayrıca,  sürdürüflebfiflfir  kaflkın-
ma hedeffi, haflkın kaftıflımı, çevresefl eftkfi de-
ğerflendfirmesfi  gfibfi  unsurflar  geftfirfiflmfişftfir.  Bu 
çerçevede, yenfiflenen Sözfleşme’nfin adı “Ak-
denfiz’fin Denfiz Çevresfinfin ve Kıyı Aflanflarının 
Korunması  Sözfleşmesfi”  oflarak  değfişftfirfiflmfiş 
oflup, 9 Hazfiran 2004 ftarfihfinde yürürflüğe gfir-

mfişftfir.  Üflkemfiz  yenfiden  düzenflenen  Barse-
flona  Sözfleşmesfi’ne  2002  yıflı  fiftfibarfiyfle  ftaraf 
oflmuşftur.

Barseflona  Sözfleşmesfi’nfin  Proftokoflflerfi’nfin 
başflıkfları aşağıda sunuflmuşftur:

• Akdenfiz’de  Gemfiflerden  ve  Uçakflardan 
Boşaflftma veya Denfizde Yakmadan Kay-
nakflanan Kfirflfiflfiğfin Önflenmesfi ve Orftadan 
Kafldırıflması Proftokoflü,

• Akdenfiz’fin  Kara  Kökenflfi  Kfirfleftficfi  Kay-
nakflara ve Faaflfiyeftflere Karşı Korunması 
Proftokoflü,

• Akdenfiz’de  Özefl  Koruma  Aflanfları  ve  Bfi-
yoflojfik Çeşfiftflfiflfiğe İflfişkfin Proftokofl,

• Akdenfiz’de  Acfifl  Durumflarda  Kfirflenmeye 
Müdahafle ve Gemfi Kaynakflı Kfirflenmenfin 
Önflenmesfi fifle fiflgfiflfi Proftokofl (Acfifl Durum 
Proftokoflü),

• Akdenfiz’fin Tehflfikeflfi Aftıkfların Sınır öftesfi Ta-
şınması ve Berftaraf Edfiflmesfinden Kaynak-
flanan Kfirflfiflfiğe Karşı Korunması Proftokoflü,

• Akdenfiz’fin  Kıfta  Sahanflığı,  Denfiz  Tabanı 
ve Toprakaflftının Araşftırıflması ve İşfleftfifl-
mesfinden Kaynakflanan Kfirflenmeye Karşı 
Korunması Hakkında Proftokofl,

• Büftünfleşftfirfiflmfiş Kıyı Aflanfları Yöneftfimfi Hak-
kında Proftokofl.

MAP  çerçevesfinde  yapıflan  çaflışmafların 
sekreftaryası ve koordfinasyonu Aftfina’da yer-
fleşfik  MAP  Koordfinasyon  Bfirfimfine  (MED-U-
NIT) verfiflmfişftfir. MAP’ın çeşfiftflfi çaflışmafları, bu 
koordfinasyon bfirfimfine bağflı oflarak görev ya-
pan Böflgesefl Faaflfiyeft Merkezflerfi ftarafından 
yürüftüflmekftedfir. 
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2.3.a.1 Akdenfiz’de Acfifl Durumflarda 
Kfirflenmeye Müdahafle ve Gemfi Kaynakflı 
Kfirflenmenfin Önflenmesfi fifle fiflgfiflfi Proftokofl 
(Acfifl Durum Proftokoflü)

Akdenfiz’fin  kfirflenmeye  karşı  korunması 
hakkında Barseflona Sözfleşmesfine ek oflarak 
hazırflanan  Akdenfiz’de  Acfifl  Durumflarda  Kfir-
flenmeye Müdahafle ve Gemfi Kaynakflı Kfirflen-
menfin Önflenmesfi fifle fiflgfiflfi Proftokofl bu aflanda 
böflgesefl  uflusflararası  hukuku  ofluşfturmak-
ftadır. Bu proftokofl müdahafle sfisftem ve yön-
ftemflerfine  fiflfişkfin  fteknfik  deftayflardan  zfiyade 
genefl uflusflararası fişbfirflfiğfinfin çerçevesfinfi çfiz-
mekfte ve üflkeflerfin kfirflfiflfiğe bfirflfikfte müdahafle 
eftmesfi veya bfir üflkenfin dfiğer üflkeden yardım 
fisftemesfi durumunda uyguflanacak prensfipfle-
rfi beflfirflemekftedfir. (Baftftafl, M. K.) 

REMPEC:  Barseflona  Sözfleşmesfi  ekfi  oflan 
Acfifl Durum Proftokoflü ve bu proftokofl çerçe-
vesfinde 11 Araflık 1976 yıflında Maflfta’da Ak-
denfiz’de Denfiz Kfirflfiflfiğfi Acfifl Müdahafle Merkezfi 
(REMPEC)  kuruflmuş  oflup,  faaflfiyeftflerfinfi  IMO 
ve  proftokofle  üye  üflkeflerfle  fişbfirflfiğfi  haflfinde 
sürdürmekftedfir. 

REMPEC’fin  görevflerfi;  ftaraf  üflkeflere  peftrofl 
ve dfiğer zararflı maddeflerfin yofl açftığı kfirflfiflfikfle 
mücadefle  konusunda  gerekflfi  bfiflgfiflerfi  akftar-
mak,  Akdenfiz’e  kıyısı  oflan  üflkeflerfin  önemflfi 
denfiz kfirflenmeflerfi oflayflarında kapasfifteflerfinfi 
güçflendfirmek  ve  bu  üflkefler  fifle  fişbfirflfiğfi  yap-

mak,  ftaraf  üflkeflerfin  hazırflamafları  gereken 
uflusafl acfifl durum pflanflarının hazırflanmasına 
yardımcı oflmak, flfiman kabufl ftesfisflerfi kurufl-
ması  ve  kuflflanımı  konuflarında  ftaraf  üflkefle-
re  gerekflfi  desfteğfi  sağflamak  ve  fiflgfiflfi  uflusflar 
arası  kurufluşflar  fifle  kuruflacak  fiflfişkfiflere  ara-
cıflık  eftmek,  denfiz  kazası  sonucu  meydana 
geflecek  peftrofl  ve  ftehflfikeflfi  madde  kfirflfiflfiğfine 
hazırflıkflı oflma ve bu kfirflfiflfiğe müdahafle konu-
sunda eğfiftfim kursfları düzenflemek, fteknoflojfik 
fişbfirflfiğfi ve eğfiftfim konuflarında bfiflgfi aflışverfişfi-
nfi  sağflamak,  operasyonefl,  fteknfik,  bfiflfimsefl, 
yasafl  ve  ffinansafl  konuflarda  bfiflgfi  akftarımını 
sağflamak oflarak beflfirflenmfişftfir. 

2. U L U S L A R A R A S I   M E V Z U A T I N                                      
GEREKSİNİMLERİ
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2.3.b.Karadenfiz’fin Kfirflenmeye Karşı 
Korunması Sözfleşmesfi (Bükreş Sözfleşmesfi)

Karadenfiz’de  çevrenfin  korunmasına  yöneflfik 
Uflusflararası  ve  böflgesefl  düzeyde  çaflışmaflar 
1980’flfi  yıflfların  fiflk  yarısında  Buflgarfisftan, 
Romanya  ve  eskfi  SSCB  ftarafından 
başflaftıflmışftır.  1988  yıflında  Türkfiye’de  bu 
çaflışmaflara  kaftıflmışftır.    Karadenfiz’de  denfiz 
çevresfinfin  korunması  amacıyfla  bu  denfize 
kıyısı  oflan  6  devfleft  (Buflgarfisftan,  Gürcfisftan, 
Romanya,  Türkfiye,  Rusya  Federasyonu 
ve  Ukrayna)  ftarafından  Karadenfiz’fin 
Kfirflenmeye  Karşı  Korunması  Sözfleşmesfi 
ve  ekfi  proftokoflflerfi  21  Nfisan  1992  ftarfihfinde 
fimzaflanmışftır. 36 maddeflfik bfir sözfleşme oflup, 
ayrıca 10 maddeflfik bfir ekfi vardır. Yürürflüğe 15 
Ocak  1994  de  gfirmfişftfir.  Bükreş  Sözfleşmesfi 
ve  Ekfi  proftokoflfler  üflkemfiz  açısından  6  Marft 
1994  ftarfih  ve  21869  sayıflı  Resmfi  Gazefte’de 
yayımflanarak yürürflüğe gfirmfişftfir. 

Sözfleşme proftokoflflerfi:

• Karadenfiz  Denfiz  Çevresfinfin  Kara  Kökenflfi 
Kaynakflardan  Kfirflenmeye  Karşı  Korunması-
na Dafir Proftokofl,

• Karadenfiz  Denfiz  Çevresfinfin  Peftrofl  ve  Dfiğer 
Zararflı  Maddeflerfle  Kfirflenmesfine  Karşı  Acfifl 
Durumflarda Yapıflacak İşbfirflfiğfine Dafir Profto-
kofl ( bu proftokofl kapsamında Karadenfiz Acfifl 
Müdahafle Pflanı kabufl edfiflmfişftfir), 

• Karadenfiz  Denfiz  Çevresfinfin  boşaflftmaflardan 
kaynakflanan  kfirflenmeye  karşı  korunması 
Proftokoflü,

• Karadenfiz  Böflgesfinde  Bfiyoçeşfiftflfiflfik  ve  Pey-
zajın Korunması Proftokoflü.

2.3.b.1 Karadenfiz Denfiz Çevresfinfin Peftrofl 
ve Dfiğer Zararflı Maddeflerfle Kfirflenmesfinde 
Acfifl Durumflarda Kfirflfiflfiğe Müdahaflede İşbfirflfiğfi 
Hakkında Proftokofl (Acfifl Müdahafle Proftokoflü)

Karadenfiz’fin kfirflenmeye karşı korunması Söz-
fleşmesfine ek oflarak hazırflanan bu Proftokofl, bu 
aflanda  böflgesefl  uflusflararası  hukuku  ofluşftur-
makftadır.  Aşağıda  proftokoflün  fiflgfiflfi  hükümflerfi 
hakkında bfiflgfi verfiflmekftedfir.

• Taraflar  denfizflerfin  peftrofl  ve  dfiğer  zarar-
flı  maddeflerfle  kfirflenmesfine  müdahafle  fiçfin 
münferfiden veya fikfiflfi veya çok ftaraflı fişbfirflfiğfi 
yofluyfla acfifl müdahafle pflanfları geflfişftfirmeyfi 
ve muhafaza eftmeyfi değerflendfirecekflerdfir. 

• Taraflar  bu  proftokoflün  uyguflanmasında 
bfiflgfi değfişfimfinfi geflfişftfirecekfler ve kendfi bay-
rakflarını ftaşıyan gemfiflerfin proftokofl hüküm-
flerfine  uymaflarını  sağflayacakflar  ve  kendfi 
yeftkfiflerfi aflftındakfi aflanflarda fihflaflflerfin beflfir-
flenmesfi fiçfin gerekflfi ftedbfirflerfi aflacakflardır. 

• Karadenfiz’de denfiz çevresfine bfir zarar fteh-
flfikesfinfin veya zararın farkında oflan bfir ftaraf 
derhafl dfiğer ftaraflara ve Komfisyona bfifldfire-
cekftfir. 

• Proftokoflün uyguflanması amaçfları fiçfin yeft-
kfiflfi  makamflar  beflfirflenecek,  odak  nokftafları 
ofluşfturuflacak ve bfifldfirfiflecekftfir. 

• Her ftaraf devfleft kendfi bayrağını ftaşıyan gemfiflerfin 
kapftanflarına  ve  uçakfların  pfifloftflarına  aşağıdakfi 
hususfları ftaflep eden bfir ftaflfimaft yayınflayacakftır:

Denfizde gözflenen ve denfiz çevresfine veya 
kıyıflara ftehflfike ofluşfturabfiflecek peftrofl ve dfi-
ğer zararflı madde kfirflfiflfiğfinfin mevcudfiyeftfinfi, 
özeflflfikflerfinfi  ve  boyuftunu  fiflgfiflfi  ftaraflara  ve 
Komfisyona bfifldfirmek, 

Bu kfirflfiflfikfle fiflgfiflfi ftopflanan bfiflgfiflerfi kfirflfiflfikften 
eftkfiflenebfiflecek dfiğer ftaraflara bfifldfirmek. 



2014-2023 
Denfiz Kfirflfiflfiğfine Neden Oflan Kazaflar
Yofl Harfiftası Beflgesfi54

Karadenfiz Acfifl Müdahafle Pflanı: Karadenfiz 
Denfiz  Çevresfinfin  Peftrofl  ve  Dfiğer  Zararflı  Mad-
deflerfle Kfirflenmesfinde Acfifl Durumflarda Kfirflfiflfiğe 
Müdahaflede İşbfirflfiğfi Hakkında Proftokofl kapsa-
mında hazırflanmışftır. Proftokoflün eftkfin uyguflan-
masını amaçflamakftadır. Ana hedeffi Karadenfiz’e 
sahfifldar üflkeflerfin münhasır ekonomfik böflgefle-
rfinfi, denfiz aflanflarını ve kıyıflarını eftkfifleyebfiflecek 
kfirflenmeflere  müdahaflede  böflgesefl  fişbfirflfiğfi  ve 
karşıflıkflı yardım fiçfin bfir mekanfizma ofluşfturmak, 
bu  fişbfirflfiğfi  ve  yardımı  koflayflaşftırmakftır.  Pflanın 
coğraffi  kapsamı  İsftanbufl  Boğazının  Karadenfiz 
çıkışındakfi Keflağra ve Daflyan burunflarını bfirfleş-
ftfiren çfizgfiye kadar ftüm Karadenfiz aflanıdır. Pflan 

ftaraf  devfleftflerfin  sorumflu  uflusafl  makamflarının 
faaflfiyeftflerfinfi düzenflemekfte, bfir müdahafle yapı-
sı beflfirflemekfte ve bfir oflaya müdahafle eden per-
sonefl  fiçfin  operasyon  meftodu  ofluşfturmakftadır. 
Pflan  aynı  zamanda,  Karadenfiz’e  sahfifldar  dev-
fleftflerden bfirfinfi eftkfifleyen kfirflfiflfiğe müdahafle fiçfin 
böflgesefl yardım çerçevesfinde dfiğer devfleftflerfin 
yardım  prensfipflerfinfi  ve  usuflflerfinfi  beflfirflemeyfi 
amaçflamakftadır.

Barseflona 
Sözfleşmesfine 
21 Akdenfiz Üflkesfi 
ve Avrupa Bfirflfiğfi 
Taraftır.

2. U L U S L A R A R A S I   M E V Z U A T I N                                      
GEREKSİNİMLERİ
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Bükreş Sözfleşmesfine 
Karadenfize kıyıdaş  6 üflke ftaraftır.

Türkfiye

Bufl
gar
fisft
an

Romanya

Ukrayna

Rusya

Gürcfisftan
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3.1. Uflusafl Mevzuaft

Uflusafl mevzuaftımız fiçerfisfinde çok sayıda kanun, ftüzük, yöneftmeflfik ve dfiğer fikfincfifl mevzuaft 
denfiz  kazafları  sonucu  meydana  geflecek  kfirflenme  oflayflarına  müdahafle  fifle  fiflgfiflfi  hükümfler 
fiçermekfle  bfirflfikfte,  münhasıran  bu  konuyu  düzenfleyen  ftemefl  mevzuaft,  5312  sayıflı  Denfiz 
Çevresfinfin Peftrofl ve Dfiğer Zararflı Maddeflerfle Kfirflenmesfinde Acfifl Durumflarda Müdahafle ve 
Zararfların Tazmfinfi Esasflarına Dafir Kanun ve Kanunun Uyguflama Yöneftmeflfiğfidfir. 2872 sayıflı 
Çevre Kanunu da denfiz çevresfi dahfifl çevrenfin korunması ve kfirflfiflfiğfin önflenmesfi konuflarında 
genefl çerçeveyfi çfizmesfi açısından önemflfi hükümfler fiçermekftedfir.  (Baftftafl, M. K.)

Tabflo 5. Yürürflükftekfi Uflusafl Mevzuaft fifle İflgfiflfi Lfisfte

Sıra 
No

Sayısı ve
Kabufl Tarfihfi Adı (Başflığı) Yayınflandığı Resmfi 

Gazefte

1 5312
03.03.2005

Denfiz Çevresfinfin Peftrofl ve Dfiğer Zararflı Maddeflerfle Kfirflenmesfinde Acfifl 
Durumflarda Müdahafle ve Zararfların Tazmfinfi Esasflarına Dafir Kanun

11.03.2005
Sayı: 25752

2 -
Denfiz Çevresfinfin Peftrofl ve Dfiğer Zararflı Maddeflerfle Kfirflenmesfinde Acfifl 
Durumflarda Müdahafle ve Zararfların Tazmfinfi Esasflarına Dafir Kanun 
Uyguflama Yöneftmeflfiğfi

21.10.2006
Sayı: 26326

3 2872
09.08.1983 Çevre Kanunu 11.08.1983

Sayı:18132

4 Karar Sayısı: 
KHK/655

Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haberfleşme Bakanflığının Teşkfiflaft ve Görevflerfi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

01.11.2011
Sayı: 28102 (Mükerrer)

5 5902
29.05.2009

Afeft ve Acfifl Durum Yöneftfimfi Başkanflığının Teşkfiflaft ve Görevflerfi 
Hakkında Kanun

17.06.2009 
Sayı: 27261

6 644
29.06.2011

Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığının Teşkfiflaft ve Görevflerfi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

04.07.2011
Sayı: 27984 (Mükerrer)

7 2692
09.07.1982 Sahfifl Güvenflfik Komuftanflığı Kanunu 13.07.1982 

Sayı: 17753

8

12.05.1997 ftarfih 
ve 97/9466 Sayıflı 
Bakanflar Kuruflu 
Kararı

Kıyı Emnfiyeftfi Genefl Müdürflüğü Ana Sftaftüsü

30.09.1998
Sayı: 23479 

(Değfişfik:27 Marft 2007 
ftarfih ve 26475 sayıflı 

R.G.)

9 Tebflfiğ No: 2009/4

Denfiz Çevresfinfin Peftrofl ve Dfiğer Zararflı Maddeflerfle Kfirflenmesfinde Acfifl 
Durumflarda Müdahafle Görevfi Verfiflebfiflecek Şfirkeft/Kurum/Kurufluşfların 
Seçfimfine ve Yeftkfi Beflgesfi Buflunan Şfirkeft/Kurum/Kurufluşflar fifle Kıyı 
Tesfisflerfinfin Çaflışma Usuflflerfine İflfişkfin Tebflfiğ

30.10.2009 
Sayı: 27391

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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3.1.a. 5312 sayıflı Denfiz Çevresfinfin Peftrofl 
ve Dfiğer Zararflı Maddeflerfle Kfirflenmesfinde 
Acfifl Durumflarda Müdahafle ve Zararfların 
Tazmfinfi Esasflarına Dafir Kanun

5312  sayıflı  Denfiz  Çevresfinfin  Peftrofl  ve  Dfi-
ğer  Zararflı  Maddeflerfle  Kfirflenmesfinde  Acfifl 
Durumflarda Müdahafle ve Zararfların Tazmfinfi 
Esasflarına  Dafir  Kanun  11.03.2005  ftarfih  ve 
25752  sayıflı  Resmfi  Gazeftede  yayınflanarak 
yürürflüğe  gfirmfişftfir.  Kanun,  Türk  mevzuaftın-
da acfifl müdahafle sfisftemfinfin ve bu konudakfi 
yeftkfi,  görev  ve  sorumfluflukfların  genefl  çer-
çevesfinfi çfizen bfirfincfifl mevzuaftftır. Uflusafl acfifl 
müdahafle  sfisftemfi  hakkında  deftayflı  hüküm-
fler  yer  aflmamakfla  bfirflfikfte  fiflgfiflfi  kurufluşfların 
yeftkfi, görev ve sorumfluflukfları beflfirflenmfişftfir. 
Peftrofl ve dfiğer zararflı maddeflerfle kfirflenme-
ye müdahafleyfi fiflgfiflendfiren önemflfi hükümflerfi 
aşağıda açıkflanmışftır; 

• Uyguflama fiçfin genefl koordfinasyon yeftkfi-
sfi Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığındadır.

• Acfifl  müdahafle  pflânflarının  hazırflanması, 
kıyı aflanflarında acfifl müdahafle pflânflarının 
uyguflanması, kfirflenmenfin ftürü ve eftkfifle-

rfinfin beflfirflenmesfi, çevreye oflan zararfların 
ftespfiftfi  ve  oflay  sonrası  kfirflfiflfikften  eftkfifle-
nen  aflanfların  rehabfiflfiftasyonuna  fiflfişkfin 
yeftkfi,  görev  ve  sorumfluflukflar  Çevre  ve 
Şehfircfiflfik Bakanflığındadır.

• Denfiz  araçflarından  kaynakflanan  denfiz 
kfirflfiflfiğfinfin  önflenmesfine  yöneflfik  acfifl  mü-
dahafle  pflânflarının  uyguflanması,  hazır-
flıkflı  oflma,  kfirflfiflfiğe  müdahafle,  zararfların 
ftazmfinfi ve maflî sorumflufluk garanftfiflerfinfin 
bfifldfirfimfi  konuflarında  ficraya  fiflfişkfin  yeftkfi, 
görev ve sorumfluflukflar Uflaşftırma, Denfiz-
cfiflfik ve Haberfleşme Bakanflığındadır.

• Asayfiş  ve  koflfluk  görevflerfine  fiflfişkfin  yeft-
kfi, görev ve sorumfluflukflar Sahfifl Güvenflfik 
Komuftanflığındadır.

• Zarardan doflayı sorumflufluk: Bu Kanun 
kapsamına gfiren gemfi ve kıyı ftesfisflerfinfin 
sorumflu ftarafları, oflay sonucu orftaya çı-
kan kfirflenmenfin veya kfirflenme ftehflfikesfi-
nfin neden oflduğu; ftemfizfleme masrafları-
nı, koruyucu önflemflere fiflfişkfin masrafları, 
canflı  kaynakflar  ve  denfiz  yaşamına  verfi-
flen  zararfları,  bozuflan  çevrenfin  yenfiden 

10 Geneflge No: 
2006/7

5312 Sayıflı Kanun ve Uyguflama Yöneftmeflfiğfi Kapsamında Gemfiflerfin 
Bfifldfirfimde Buflunacağı Yerfler Hakkında Geneflge -

11 Geneflge No: 
2009/6

Kıyı Tesfisfi Acfifl Müdahafle Pflanflarının Hazırflaması ve Uyguflama Esasfları 
Hakkında Geneflge -

12 Geneflge No: 
2010/4

Peftrofl ve Dfiğer Zararflı Maddeflerden Kaynakflanan Kfirflfiflfiğe Hazırflıkflı 
Oflma ve Müdahafle fifle İflgfiflfi Eğfiftfim Semfinerflerfinfin ve Taftbfikaft 
Programflarının Usufl ve Esasfları

-

13 Geneflge No: 
2013/4

Uflusflararası Denfizcfiflfik Örgüftü (IMO) Sözfleşmeflerfi Gereğfi Yapıflacak 
Zorunflu Bfifldfirfimfler ve Raporflar -

14 Geneflge No: 
2010/23 Uflusflararası Denfizcfiflfik Örgüftü Başbakanflık Geneflgesfi 11.11.2010 

Sayı: 27756

15 - Denfizcfiflfik Koordfinasyon Komfisyonu Yöneftmeflfiğfi 02.08.2013
Sayı: 28726

16 Geneflge No: 
2013/1 Uflusflararası Denfizcfiflfik Örgüftü (IMO) Sftraftejfisfi Geneflgesfi -

17 -
Denfiz  Çevresfinfin Peftrofl ve Dfiğer Zararflı Maddeflerfle Kfirflenmesfinde Acfifl 
Durumflarda Müdahafle ve Zararfların Tazmfinfi Esasflarına Dafir Kanun 
Kapsamında Mafl ve Hfizmeft Aflımına İflfişkfin Yöneftmeflfik

26.04.2006
Sayı: 26150

18 Tebflfiğ No: 2007/3 Rfisk Değerflendfirmesfi ve Acfifl Müdahafle Pflanflarını Hazırflayacak Kurum/Kurufluşfların Asgarfi Özeflflfikflerfine Dafir Tebflfiğ
10.02.2007
Sayı: 26430

19 - Kıyı Tesfisflerfi Denfiz Kfirflfiflfiğfi Zorunflu Maflfi Sorumflufluk Sfigorftası Tarfife ve 
Taflfimaftı

06.11.2009
Sayı: 27398
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ofluşfturuflması,  ftopflanan  aftıkfların  ftaşın-
ması  ve  berftarafı  fiçfin  yapıflacak  masraf-
fları,  geçfim  fiçfin  kuflflanıflan  doğafl  ve  canflı 
kaynakflarda  meydana  geflen  zararfları, 
özefl  maflflardakfi  zararfları,  şahısfların  ya-
raflanması  ve  öflümünden  kaynakflanan 
zararfları, geflfir kayıpflarını, geflfir ve kazanç 
kapasfifteflerfine  verfiflen  zararfları  ve  dfiğer 
kamu  zararflarını  ftazmfin  eftmekfle  müfte-
seflsfiflen sorumfludur.

• Maflî Sorumflufluk Garanftfiflerfi: Uygufla-
ma  aflanflarına  gfirmek  fisfteyen  peftrofl  ve/
veya dfiğer zararflı maddeflerfi ftaşıyan ge-
mfifler,  Türkfiye’nfin  ftaraf  oflduğu  uflusflara-
rası  sözfleşmefler  uyarınca  kendfiflerfinden 
fisftenen maflî sorumflufluk beflgeflerfine sa-
hfip  oflmak,  bunfları  fiflgfiflfi  makamflara  bfifl-
dfirmek  ve  ftaflep  edfifldfiğfinde  gösftermek 
zorundadırflar.  Türkfiye’nfin  ftaraf  oflduğu 
uflusflararası  sözfleşmeflerde  öngörüflen 
maflî  sorumflufluk  garanftfiflerfine  sahfip  ofl-
madıkfları  beflfirflenen  bu  Kanun  kapsa-
mındakfi  yabancı  bayrakflı  gemfiflerfin,  can 
kurftarma  hfizmeftflerfinden  kaynakflanacak 
mücbfir sebepfler dışında, Türk fiç suflarına 
veya fiç suflar dışındakfi bfir demfir yerfi veya 
flfiman ftesfisflerfine uğramak amacıyfla Türk 
karasuflarına ve fiç suflarına gfirmesfine fizfin 
verfiflmez; gfirmfiş oflan gemfifler derhafl bu-
raflardan çıkarftıflır veya şarftfları sağflaması 
fiçfin en fazfla oftuz gün süre verfiflfir. Bu süre 

sonunda şarftfları sağflamadığı ftespfift edfi-
flen gemfifler derhafl karasufları dışına çıkar-
ftıflır. Şarftflara uymayan bu Kanun kapsa-
mındakfi Türk bayrakflı gemfifler fise şarftfları 
sağflayıncaya kadar bağflanarak seferden 
yasakflanır. Bu durumdakfi gemfiflerfin yükü, 
gemfi  veya  yük  sahfibfince  şarftflara  uygun 
başka  bfir  gemfiye  nakfledfiflfir  ve  mevzuaft 
uyarınca berftaraf edfiflmesfi gereken yük-
flerfin uygun bfir şekfiflde berftarafı sağflanır. 
Kıyı ftesfisflerfi de, bu Kanun kapsamındakfi 
zararflara karşı maflî sorumflufluk sfigorftası 
yapftırmak  zorundadır.  Sfigorfta  yapftırma 
zorunflufluğuna  uymayan  kıyı  ftesfisflerfinfin 
faaflfiyeftfine fizfin verfiflmez.

• Türkfiye’nfin ftaraf oflduğu uflusflararası söz-
fleşmefler  ve  bu  çerçevede  hazırflanmış 
acfifl müdahafle pflânflarında beflfirftfiflen uflus-
flararası fişbfirflfiğfi hükümflerfine göre, Türkfi-
ye’ye  yabancı  acfifl  müdahafle  unsurflarını 
daveft eftmeye veya yabancı üflkeflere Türk 
acfifl müdahafle ekfibfi göndermeye ve bun-
flara afift harcamafları ödemeye veya ftaflep 

Tesfisfi Acfifl 

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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eftmeye,  Çevre  ve  Şehfircfiflfik  ve  Dışfişflerfi 
Bakanflığının  görüşflerfinfi  aflarak,  Uflaşftır-
ma,  Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme  Bakanflığı 
yeftkfiflfidfir. 

• Acfifl Müdahafle Pflânfları: Denfiz çevresfi-
nfin  peftrofl  ve  dfiğer  zararflı  maddeflerden 
kfirflenmesfinde  acfifl  durumflarda  müdaha-
fleye fiflfişkfin faaflfiyeftflerfi ve uflusflararası fiş-
bfirflfiğfine fiflfişkfin esasfları fiçeren uflusafl acfifl 
müdahafle pflânı, AFAD ve fiflgfiflfi kurufluşfla-
rın  görüşü  aflınmak  sureftfiyfle  Uflaşftırma, 
Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme  Bakanflığıyfla 
koordfinasyon  sağflanarak  Çevre  ve  Şe-
hfircfiflfik  Bakanflığınca  hazırflanır.  Uflusafl 
acfifl müdahafle pflânı fifle böflgesefl ve yerefl 
düzeydekfi acfifl müdahafle pflânflarının ha-
zırflanmasına  fiflfişkfin  usûfl  ve  esasflar  yö-
neftmeflfikfle beflfirflenfir.

• Acfifl Durum Yöneftfimfine Geçfiflmesfi Ha-
flfinde  Koordfinasyon: Bu  Kanun  kapsa-
mındakfi bfir oflay nedenfiyfle 10.10.1984 fta-
rfihflfi ve 3056 sayıflı Kanunun 11/A maddesfi 
uyarınca  Bakanflığın  ftaflebfi  üzerfine  acfifl 
durum yöneftfimfine geçfiflmesfi durumunda, 
bu  Kanun  kapsamında  yeftkfiflendfirfiflecek 
acfifl müdahafle bfirfimfi, ofluşfturuflacak  mer-
kezflerfin bfirer unsuru oflarak görev yapar.           

3.1.b. 5312 sayıflı Denfiz Çevresfinfin Peftrofl 
ve Dfiğer Zararflı Maddeflerfle Kfirflenmesfinde 
Acfifl Durumflarda Müdahafle ve Zararfların 
Tazmfinfi Esasflarına Dafir Kanun Uyguflama 
Yöneftmeflfiğfi

5312  sayıflı  Denfiz  Çevresfinfin  Peftrofl  ve  Dfi-
ğer  Zararflı  Maddeflerfle  Kfirflenmesfinde  Acfifl 
Durumflarda Müdahafle ve Zararfların Tazmfinfi 
Esasflarına  Dafir  Kanunun  Uyguflama  Yöneft-
meflfiğfi  21  Ekfim  2006  ftarfih  ve  26326  sayıflı 
Resfim Gazeftede yayınflanarak yürürflüğe gfir-
mfişftfir.  Kanunda,  yöneftmeflfikfle  beflfirfleneceğfi 
beflfirftfiflen  hususflar  fifle  kademeflfi  acfifl  müda-

hafle  sfisftemfi  ve  her  kademede  uyguflanacak 
esas ve usuflflerfi ve görev, yeftkfi ve sorumflu-
flukfları  beflfirflemekftedfir.  Acfifl  müdahafle  sfisfte-
mfinfi ofluşfturan ve uflusflararası fişbfirflfiğfi esas-
flarını  beflfirfleyen  fteknfik  bfir  fikfincfifl  mevzuaftftır. 
Görev  ve  sorumfluflukfları  fiflgfiflendfiren  önemflfi 
hükümflerfi aşağıda açıkflanmışftır.

• Hazırflıkflı oflma ve müdahafle konusunda-
kfi  Türk  uflusafl  sfisftemfinfin  ana  unsurfları; 
Çevre  ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığı,  Uflaşftırma, 
Denfizcfiflfik ve Haberfleşme Bakanflığı, uflu-
safl acfifl müdahafle merkezfi, böflgesefl acfifl 
müdahafle merkezflerfi, uflusafl ve böflgesefl 
acfifl  müdahafle  pflanflarında  görev  verfiflen 
fiflgfiflfi kurum ve kurufluşflardır.

• Müdahafle  faaflfiyeftflerfinfin  ficrası  ve  mü-
dahafle  unsurfları  arasındakfi  görev  or-
ganfizasyonu,  bu  Yöneftmeflfik  hükümflerfi 
doğruflftusunda hazırflanan acfifl müdahafle 
pflanfları kapsamında yapıflır.

• Hazırflıkflı  oflma  faaflfiyeftflerfi  Uflaşftırma, 
Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme  Bakanflığı  fta-
rafından uflusafl acfifl müdahafle merkezfi ve 
böflgesefl acfifl müdahafle merkezflerfi aracı-
flığıyfla yürüftüflür ve koordfine edfiflfir.

• Acfifl  müdahafle  pflanflamasında  kademeflfi 
müdahafle yakflaşımı esas aflınır. Bu kap-
samda  aşağıdakfi  müdahafle  sevfiyeflerfi 
uyguflanır:

Sevfiye  1:  Bfir  kıyı  ftesfisfinde  veya  gemfi-
de  operasyonefl  faaflfiyeftfler  sonucu  oflu-
şabfiflecek  ve  küçük  öflçekflfi  kfirflenmeflere 
neden oflabfiflecek oflayfları kapsar. Bfir kıyı 
ftesfisfi  veya  Kanun  kapsamında  yer  aflan 
bfir  gemfinfin  kendfi  fimkan  ve  kabfiflfiyeftflerfi 
fifle  konftrofl  aflftına  aflabfifleceğfi  oflayflardır. 
Bfirfincfi  sevfiyedekfi  bfir  oflaya  müdahafle, 
kıyı  ftesfisfi  veya  gemfi  acfifl  müdahafle  pfla-
nında yer aflan organfizasyon ve müdaha-
fle esasflarına göre yapıflır.
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Sevfiye 2: Bfir kıyı ftesfisfi veya Kanun kap-
samındakfi bfir gemfinfin kendfi fimkan ve ka-
bfiflfiyeftflerfinfin yeftersfiz kafldığı durumflarda 
böflgesefl  fimkan  ve  kabfiflfiyeftfler  fifle  mü-
dahafle  edfiflfip  konftrofl  aflftına  aflınabfiflecek 
orfta öflçekflfi oflayflardır.İkfincfi sevfiyedekfi bfir 
oflaya müdahafle, böflgesefl acfifl müdahafle 
pflanında yer aflan organfizasyon ve müda-
hafle esasflarına göre yapıflır.

Sevfiye 3: Denfizde ve/veya kıyı ftesfisfinde 
meydana geflen cfiddfi kazaflardan kaynak-
flanan büyük öflçekflfi oflayfları kapsar.Üçün-
cü sevfiyedekfi bfir oflayda, oflaya müdahafle 
uflusafl  acfifl  müdahafle  pflanı  çerçevesfinde 
yapıflır  ve  genefl  koordfinasyondan  Çevre 
ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığı  sorumfludur.Çevre 
ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığı  bu  görevfi  uflusafl 
acfifl müdahafle merkezfi aracıflığı fifle yerfine 
geftfirfir.  Uflusafl  koordfinasyon  komfiftesfi  bu 
görevfin ficrasında fteknfik desftek sağflar.

• Uflusafl  Acfifl  Müdahafle  Merkezfi: Çevre 
ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığı  genefl  koordfinas-
yon  görevfinfi  uflusafl  acfifl  müdahafle  mer-
kezfi aracıflığı fifle yerfine geftfirfir. Uflusafl acfifl 
müdahafle  merkezfi  aynı  zamanda  uflusafl 
boyuftfta  karada  ve  denfizde  müdahafle 
operasyonflarını  koordfine  eden  uflusafl 
operasyon komfiftesfinfin çaflışma yerfi oflur. 
Uflusafl  acfifl  müdahafle  merkezfi  ofluşfturu-
fluncaya kadar haflen Uflaşftırma, Denfizcfi-
flfik ve Haberfleşme Bakanflığı bünyesfinde 
kuruflu buflunan Ana Arama ve Kurftarma 

Koordfinasyon Merkezfi aynı zamanda uflu-
safl acfifl müdahafle merkezfi oflarak görev-
flendfirfiflfir. 

• Böflgesefl  Acfifl  Müdahafle  Merkezflerfi: 
Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme 
Bakanflığı,  uflusafl  acfifl  müdahafle  pflanın-
da  beflfirftfiflen  uflusafl  acfifl  müdahafle  mer-
kezfi  fifle  firftfibaftflı  böflgesefl  acfifl  müdahafle 
merkezflerfi  ağını  ofluşfturur.  Böflgesefl  acfifl 
müdahafle  merkezflerfi,    fikfincfi  sevfiyede-
kfi  bfir  oflay  sırasında  karada  ve  denfizde 
böflgesefl  acfifl  müdahafle  pflanflarının  uy-
guflanması  fiçfin  bfir  müdahafle,  operasyon 
ve  koordfinasyon  merkezfi  oflarak  hfizmeft 
verfirfler.

• Acfifl Müdahafle Pflanfları: Kfirflfiflfik oflayfla-
rına hazırflıkflı oflma ve müdahaflenfin pflan-
flanması, acfifl müdahafle pflanfları fifle yapıflır.
Acfifl müdahafle pflanı ftürflerfi şunflardır.

a) Gemfi Acfifl Müdahafle Pflanı: MARPOL 
73/78  I  fincfi  ekfinfin  26  ncı  kuraflı  fifle  II  ncfi 
ekfinfin 16 ncı kuraflı kapsamına gfiren ftüm 
gemfifler, bu maddeflerde beflfirftfiflen esasfla-
ra uygun oflarak peftrofl veya dfiğer zararflı 
madde kfirflfiflfiğfi gemfi acfifl müdahafle pflan-
flarını, Uflusflararası Denfizcfiflfik Örgüftü-IMO 
kurafl  ve  ftavsfiyeflerfi  fifle  Denfiz  Çevresfinfin 
Korunması Komfiftesfi-MEPC 54 (32) No’flu 
sfirküflerfine uygun oflarak hazırflarflar.

b) Kıyı Tesfisfi Acfifl Müdahafle Pflanı: Açık 
denfiz ftesfisflerfi ve boru haftfları da dahfifl, kı-

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM



2014-2023 
Denfiz Kfirflfiflfiğfine Neden Oflan Kazaflar

Yofl Harfiftası Beflgesfi 61

yıda veya kıyıya yakın böflgeflerde denfiz-
flerfin MARPOL 73/78 II ncfi ekfinfin II ncfi ve 
III  üncü  ekflenftfiflerfinde  flfisfteflenmfiş  mad-
deflerfle kfirflenmesfine yofl açabfiflecek faaflfi-
yeftflerfi ficra eden kıyı ftesfisflerfi, yöneftmeflfik 
ekfinde verfiflen formafta uygun oflarak kıyı 
ftesfisfi  acfifl  müdahafle  pflanflarını  hazırflar-
flar.  Pflanflar,  Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Ha-
berfleşme  Bakanflığının  görüşü  aflınarak 
Çevre  ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığı  ftarafından 
onayflanır ve yürürflüğe gfirer.

c)  Böflgesefl  Acfifl  Müdahafle  Pflanı:  Böfl-
gesefl  acfifl  müdahafle  pflanı,  fikfincfi  sevfiye-
dekfi bfir oflaya hazırflıkflı oflma ve müdaha-
flenfin pflanflanmasını fiçerfir ve sorumflu vaflfi 
ftarafından uyguflamaya konuflur. Böflgesefl 
acfifl müdahafle pflanfları, Çevre ve Şehfircfi-
flfik Bakanflığı ftarafından veya yöneftmeflfik 
EK-I B’de yer aflan krfifterflerfi hafiz kurum/
kurufluşflara Ek-II’de verfiflen böflgesefl acfifl 
müdahafle  pflanında  oflması  gereken  as-
garfi  başflıkflara  uygun  oflarak  hazırflanır/
hazırflaftftırıflır.

ç)  Uflusafl  Acfifl  Müdahafle  Pflanı: Uflusafl 
acfifl  müdahafle  pflanı,  Çevre  ve  Şehfircfiflfik 
Bakanflığı ftarafından yöneftmeflfik Ek-III’de 
verfiflen uflusafl acfifl müdahafle pflanında ofl-
ması gereken asgarfi başflıkflar kapsamın-
da  hazırflanır  veya  yöneftmeflfik  Ek-I  B’de 
yer  aflan  krfifterflerfi  hafiz  kurum  veya  ku-
rufluşflara  hazırflaftftırıflır.AFAD,  Uflaşftırma, 
Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme  Bakanflığı  ve 
fiflgfiflfi  kurum/kurufluşfların  görüşü  aflınarak 
hazırflanan  uflusafl  acfifl  müdahafle  pflanı, 
Çevre  ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığı  ftarafından 
onayflandıkftan sonra yürürflüğe gfirer.

• Kaza Araşftırması:  Gemfi kazaflarının fin-
ceflemeflerfi,  10/07/2014  ftarfihflfi  ve  29056 
sayıflı  Resmî  Gazefte’de  yayımflanan De-
nfiz  Kazaflarını  Ve  Oflayflarını  Araşftırma 
Ve  İncefleme  Yöneftmeflfiğfi hükümflerfine 
göre Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haberfleşme 

Bakanflığı  Kaza  Araşftırma  ve  İncefleme 
Kuruflu  (KAİK)  ftarafından  görevflendfirfiflen 
kaza  fincefleme  uzmanflarınca  yapıflır.  Kıyı 
ftesfisfi  kazaflarının  finceflenmesfi  fise  Çevre 
ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığının  koordfinasyo-
nunda fiflgfiflfi kurum/kurufluşfların uzmanfları 
ftarafından ofluşfturuflan komfisyon ftarafın-
dan yapıflır.

• Kıyı Tesfisflerfinfin Maflfi Sorumflufluk Ga-
ranftfiflerfi:  Kıyı  ftesfisflerfi,  Kanun  kapsa-
mındakfi zararflara karşı maflî sorumflufluk 
sfigorftası yapftırırflar. Sfigorfta yapftırmayan 
kıyı  ftesfisflerfinfin  faaflfiyeftfine  fizfin  verfiflmez. 
Kıyı ftesfisflerfi fiçfin öngörüflen zorunflu maflî 
sorumflufluk  sfigorftasının,  Hazfine  Müsfte-
şarflığınca beflfirflenen sfigorfta şfirkeftflerfi fta-
rafından yapıflması zorunfludur. 

• Uflusafl Bfiflgfi Sfisftemfi: Çevre ve Şehfircfiflfik 
Bakanflığı  ve  Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Ha-
berfleşme Bakanflığı, denfiz kfirflfiflfiğfine hazır-
flıkflı  oflma  ve  müdahafle  konusunda  çoku-
flusflu  böflgesefl  acfifl  müdahafle  pflanflarına 
kaftıflan üflkefler başfta oflmak üzere, üflkefler 
arasında fişbfirflfiğfi çerçevesfinde bfiflgfi aflışve-
rfişfinde buflunmak ve fiflgfiflfi kurum/kurufluş-
fları bfiflgfiflendfirmek amacıyfla bfir uflusafl bfiflgfi 
sfisftemfi ofluşfturur. Bu bfiflgfifler, Çevre ve Şe-
hfircfiflfik  Bakanflığı  ve  Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik 
ve  Haberfleşme  Bakanflığının  finfterneft  sfi-
fteflerfinde  yayımflanır.Sfisftem,  uflusflararası, 
böflgesefl ve uflusafl sevfiyedekfi genefl ftarfih-
sefl  bfiflgfifler  fifle  Türkfiye’dekfi  acfifl  müdahafle 
sfisftemfi ve uflusafl müdahafle kaynakflarına 
fiflfişkfin bfiflgfiflerfi kapsar.

• Uflusflararası  Bfiflgfiflendfirme:Taraf  ofl-
duğumuz  uflusflararası  sözfleşmeflerde, 
böflgesefl  uflusflararası  acfifl  müdahafle 
pflanflarında ve Uflusflararası Denfizcfiflfik Ör-
güftü-IMO  kurafl  ve  ftavsfiyeflerfinde  ftaflep 
edfiflen; uflusafl acfifl müdahafle pflanı, konu-
ya  fiflfişkfin  uflusafl  mevzuaft  ve  dfiğer  bfiflgfi-
fler, uflusafl odak nokftası oflmaflarına bağflı 
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oflarak Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığı veya 
Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haberfleşme Ba-
kanflığı ftarafından ftaflep eden organfizas-
yonflara gönderfiflfir.

• Tehflfike  Aflftındakfi  Gemfiflerfin  Uygun, 
Güvenflfi Denfiz Aflanflarına Kabuflü: Can, 
mafl  ve  çevre  emnfiyeftfi  açısından  ftehflfike 
aflftında  buflunan  ve/veya  ftehdfift  aflftında 
buflunan  gemfinfin  beflfirflenecek  emnfiyeftflfi 
ve  güvenflfi  denfiz  aflanflarına  yönflendfirfifl-
mesfi  ve  kabuflüne,  Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik 
ve  Haberfleşme  Bakanı  veya  yeftkfiflendfir-
dfiğfi bfir personeflfin başkanflık eftftfiğfi bfir ko-
mfisyon ftarafından karar verfiflfir. 

• Deneftfim: Gemfiflerfi  deneftflemek  görevfi 
Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme  Ba-
kanflığına, kıyı ftesfisflerfinfi deneftflemek görevfi 
fise Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığına afiftftfir.

• Kıyı  Tesfisflerfinfin  Deneftfimfi: Çevre ve 
Şehfircfiflfik Bakanflığı; kıyı ftesfisflerfinfi Kanun 
ve  bu  Yöneftmeflfik  hükümflerfinfin  ficrasının 
konftroflü  amacıyfla  haberflfi  veya  habersfiz 
yıflda  en  az  bfir  kez  deneftfler.  Kıyı  ftesfis-
flerfinde  Çevre  ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığı  fta-
rafından  yapıflan  deneftfimfler  sonucunda 
uygunsuzfluk veya eksfikflfik buflunursa kıyı 
ftesfisflerfine  eksfikflfikflerfinfi  ftamamflamafla-
rı fiçfin üç aya kadar süre ftanınır. Bu süre 
fiçerfisfinde şarftfları yerfine geftfirmeyen kıyı 
ftesfisflerfinfin  faaflfiyeftflerfi  bu  Yöneftmeflfiğfin 
56 ncı maddesfi kapsamında durduruflur.

• Gemfiflerfin  Deneftfimfi:  Türk  karasufla-
rı  veya  fiç  suflarında  buflunan  gemfiflerfin 
deneftfimfinde  flfiman  devfleftfi  konftroflü  ve 
bayrak devfleftfi deneftfimfi fifle fiflgfiflfi mevzuaft 
uyguflanır. Yapıflan deneftfimfler sonucunda 
Kanunun  5  fincfi  maddesfinfin  fikfincfi  fıkra-
sında  beflfirftfiflen  uflusflararası  sftandarftfla-
ra uymadığı ftespfift edfiflen gemfifler derhafl 
Türk  karasufları  ve  fiç  sufları  dışına  çıkar-
ftıflır veya sftandarftfları sağflamafları fiçfin en 
fazfla  oftuz  gün  süre  verfiflfir.Lfiman  devfleftfi 
konftroflü  mevzuaftına  göre  ftuftuflmasını 
gerekftfirecek  personefl,  ekfipman,  maflze-
me  ve  benzerfi  eksfikflfikflerfi  buflunan  ya-
bancı  bayrakflı  gemfiflerfin  faaflfiyeftflerfi  fifle 
eksfikflfiğfi  ftespfift  edfiflen  Türk  Bayrakflı  ge-
mfiflerfin  faaflfiyeftflerfi  Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik 
ve  Haberfleşme  Bakanflığı  ftarafından  bu 
eksfikflfikflerfi  gfiderfiflfinceye  kadar  durduru-
flur.  Bu  durumdakfi  gemfiflerfin  yükü,  gemfi 
veya  yük  sahfibfince  sftandarftflara  uygun 
başka  bfir  gemfiye  nakfledfiflfir  ve  mevzuaft 
uyarınca berftaraf edfiflmesfi gereken yük-
flerfin uygun bfir şekfiflde berftarafı sağflanır.

3.1.c. 2872 Sayıflı Çevre Kanunu

Kanun  münhasıran  peftrofl  ve  dfiğer  zarar-
flı  maddeflerfi  düzenfleyen  hükümflere  sahfip 
oflmamakfla  bfirflfikfte  çevrenfin  korunması  ve 
kfirflfiflfiğfin  önflenmesfi  konusunda  genefl  çerçe-
veyfi çfizmesfi nedenfiyfle peftrofl ve dfiğer zararflı 
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maddeflerfle kfirflenmeye acfifl müdahafleyfi eftkfi-
fleyebfiflecek bazı esas ve usuflfler fiçermekftedfir. 
Bu  hükümfler  aşağıda  kısaca  açıkflanmışftır. 
(Baftftafl, M. K.)

• “Kfirflenme  fihftfimaflfinfin  buflunduğu  durum-
flarda  fiflgfiflfifler  kfirflenmeyfi  önflemekfle;  kfir-
flenmenfin  meydana  gefldfiğfi  haflflerde  kfir-
fleften, kfirflenmeyfi durdurmak, kfirflenmenfin 
eftkfiflerfinfi  gfidermek  veya  azaflftmak  fiçfin 
gerekflfi  ftedbfirflerfi  aflmakfla  yükümflüdür-
fler.” Hükmü, kfirflfiflfik ftehflfikesfinde ve kfirflfiflfik 
orftaya  çıkftığında  önfleyficfi  ftedbfirfler  aflın-
ması zorunflufluğunu düzenflemekftedfir.

• “Faaflfiyeftflerfi  nedenfiyfle  çevreye  oflumsuz 
eftkfiflerfi  oflabfiflecek  kurum,  kurufluş  ve  fiş-
fleftmefler ftarafından, faaflfiyeftflerfine fiflfişkfin 
oflası  bfir  kaza  durumunda,  kazanın  çev-
reye  oflumsuz  eftkfiflerfinfi  konftrofl  aflftına 
aflmak  ve  azaflftmak  üzere  uyguflanacak 
acfifl  durum  pflânfları  hazırflanması  zorun-
fludur. Buna fiflfişkfin usûfl ve esasflar Çevre 
ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığınca  çıkarıflacak 
yöneftmeflfikfle düzenflenfir.” ve “Bu pflânflar 
dfikkafte aflınarak Bakanflığın koordfinasyo-
nunda fiflgfiflfi kurum ve kurufluşflarca yerefl, 
böflgesefl  ve  uflusafl  acfifl  durum  pflânfları 
hazırflanır.”  Hükümflerfi,  kıyı  ftesfisflerfi  acfifl 
müdahafle pflanfları fifle böflgesefl ve uflusafl 
acfifl müdahafle pflanflarının hazırflanmasını 
zorunflu kıflmakftadır. Bu konuda daha de-
ftayflı hükümfler 5312 sayıflı Kanunda mev-
cuftftur.

• “Her  ftürflü  aftık  ve  arftığı,  çevreye  zarar 
verecek  şekfiflde,  fiflgfiflfi  yöneftmeflfikflerde 
beflfirflenen  sftandarftflara  uygun    bfiçfimde 
aflıcı orftama vermek, depoflamak, ftaşımak, 
uzakflaşftırmak  ve  benzerfi  faaflfiyeftflerde 
buflunmak  yasakftır.”  Hükmü  peftrofl  ve  dfi-
ğer zararflı maddeflerfle kfirflenmeye müda-
hafle açısından ftopflanan aftıkfların berftarafı 
zorunflufluğunu fifade eftmekftedfir. 

• “Kfirflenme  ve  bozuflmanın  önflenmesfi,  sı-
nırflandırıflması,  gfiderfiflmesfi  ve  çevrenfin 
fiyfifleşftfirfiflmesfi  fiçfin  yapıflan  harcamaflar 
kfirfleften veya bozuflmaya neden oflan fta-
rafından  karşıflanır.  Kfirfleftenfin  kfirflenmeyfi 
veya  bozuflmayı  durdurmak,  gfidermek 
veya  azaflftmak  fiçfin  gerekflfi  önflemflerfi  afl-
maması  veya  bu  önflemflerfin  yeftkfiflfi  ma-
kamflarca  doğrudan  aflınması  nedenfiyfle 
kamu  kurum  ve  kurufluşflarınca  yapıflan 
gerekflfi  harcamaflar  6183  sayıflı  Amme 
Aflacakflarının Tahsfifl Usuflü Hakkında Ka-
nun hükümflerfine göre kfirfleftenden ftahsfifl 
edfiflfir.”,  “Çevreyfi  kfirfleftenfler  ve  çevreye 
zarar  verenfler  sebep  ofldukfları  kfirflenme 
ve bozuflmadan doğan zararflardan doflayı 
kusur şarftı aranmaksızın sorumfludurflar.” 
ve  “Kfirfleftenfin,  meydana  geflen  zararflar-
dan öftürü genefl hükümflere göre de ftaz-
mfinaft  sorumflufluğu  sakflıdır.”  Hükümflerfi 
peftrofl ve dfiğer zararflı maddeflerfle kfirflen-
mede  ftazmfin  yükümflüflükflerfinfi  düzenfle-
mekftedfir. Ancak, 5312 sayıflı Kanunda da 
ftazmfin hükümflerfi mevcuft oflduğundan ve 
bu  kanun  konu  hakkında  özefl  bfir  kanun 
oflduğundan  fikfi  kanunun  hükümflerfinfin 
çeflfişmesfi  durumunda  5312  sayıflı  Kanun 
hükümflerfi uyguflanacakftır. 

3.1.d. Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haberfleşme 
Bakanflığının Teşkfiflaft ve Görevflerfi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haberfleşme Bakan-
flığının Teşkfiflaft ve Görevflerfi Hakkında Kanun 
Hükmünde  Kararname1  Kasım  2011  ftarfih 
ve  28102  (Mükerrer)  sayıflı  Resfim  Gazeftede 
yayınflanarak  yürürflüğe  gfirmfişftfir.  Çaflışma 
kapsamı fiçerfisfinde önemflfi hükümfler aşağıda 
açıkflanmışftır. Buna göre;
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Denfiz Kazaflarının Yöneftfimfi: 

• Türk  boğazflar  böflgesfinde  ve  dfiğer  kıyı-
flarımızda; gemfifler, ftankerfler ve her ftürflü 
denfiz  aracı  fifle  ftersanefler  ve  kıyı  ftesfis-
flerfinde  meydana  geflen  yangın  ve  kaza 
haflflerfi  fifle  doğafl  afeftflerde  denfizde  seyfir 
güvenflfiğfinfi  sağflamak  ve  çevre  kfirflfiflfiğfinfi 
önflemek,  bu  haflflerfin  karada  sebep  ofla-
bfifleceğfi  yıkım  ve  zararfları  engeflflemek 
amacıyfla  denfiz  uflaşftırması,  flfiman  ve 
ftersane hfizmeftflerfinfin pflanflanmasına yö-
neflfik faaflfiyeft gösfteren ftüm kamu kurum 
ve kurufluşfları fifle özefl kurufluşfların faaflfi-
yeftflerfinfin  düzenflenmesfi,  koordfinasyonu, 
sevk ve fidaresfi, krfize neden oflan oflayfla-
rın  başflangıcından  neftficeflerfinfin  orftadan 
kaflkftığının  Bakanflıkça  beflfirflenmesfine 
kadar geçecek süre fiçerfisfinde, Bakanflığın 
görev ve yeftkfisfindedfir.

• Bakanflık,  bfirfincfi  paragrafta  beflfirftfiflen  gö-
rev  ve  yeftkfi  doğruflftusunda,  krfizfi  yaraftan 
oflayfların  önflenmesfi,  orftadan  kafldırıflma-
sı  veya  kamu  yararı  ve  mfiflflfi  menfaaftflere 
uygun  oflarak  sona  erdfirfiflmesfi  amacıyfla; 
5902  sayıflı  Afeft  ve  Acfifl  Durum  Yöneftfimfi 
Başkanflığının  Teşkfiflaft  ve  Görevflerfi  Hak-
kında  Kanun  hükümflerfi  uyarınca  acfifl  du-
rum  yöneftfimfine  geçfifldfiğfi  haflflerde,  5018 
sayıflı Kanun ve 4734 sayıflı Kanun hüküm-
flerfine  ftabfi  oflmaksızın  efleman,  maflzeme 
ve her ftürflü kara, denfiz ve hava aracını fte-

mfin eder veya eftftfirfir, aflınacak mafl ve hfiz-
meftflerfin bedeflfinfi beflfirfler, ödemeflerfi yapar 
veya yapftırır. 

Türk Boğazflarında Gemfi Traffik Yöneftfimfi Te-
sfisflerfi Kuruflması

• Türk  boğazflar  böflgesfinde,  can  ve  mafl 
kaybı fifle denfiz ve çevre kfirflfiflfiğfi yaraftacak, 
küflftür ve ftabfiaft varflıkflarına zarar verebfi-
flecek doğafl afeftflere ve denfiz kazaflarına 
karşı ftedbfir aflınması, boğazflarda güvenflfi 
geçfişfin  sağflanması  fiçfin  ftesfisfler  kurmak 
amacıyfla, Bakanflar Kuruflunca beflfirflenen 
yerflerdekfi  müflkfiyeftfi  Hazfineye  afift  veya 
Devfleftfin hüküm ve ftasarruf aflftındakfi fta-
şınmazflar Maflfiye Bakanflığınca, Bakanflı-
ğın kuflflanımına ftahsfis edfiflfir. 

Denfiz  ve  İçsuflar  Düzenfleme  Genefl  Mü-
dürflüğü’nün Çaflışma Kapsamı İçerfisfindekfi 
Görevflerfi:

•  Türk  kıyıflarında  meydana  geflen  ve  her 
ftürflü  gemfi  ve  benzerfi  denfiz  araçflarının 
karışftığı kazaflarfla fiflgfiflfi ftahflfisfiye, kurftar-
ma  ve  yardım  fifle  acfifl  durum  müdahafle-
sfi  faaflfiyeftflerfine  fiflfişkfin  usufl  ve  esasfları 
beflfirflemek,  bu  hfizmeftflerfi  vermek  veya 
verebfiflecekflerfi yeftkfiflendfirmek ve deneft-
flemek.

• Türk  karasufları  ve  fiçsuflarında  seyreden 
veya faaflfiyeft gösfteren her ftürflü gemfi ve 
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benzerfi  denfiz  araçflarından  kaynakflana-
cak denfiz kfirflenmesfinfin önflenmesfine fiflfiş-
kfin usufl ve esasfları beflfirflemek ve bunfları 
deneftflemek. 

Tehflfikeflfi Mafl ve Kombfine Taşımacıflık 
Düzenfleme Genefl Müdürflüğü’nün Çaflışma 
Kapsamı İçerfisfindekfi Görevflerfi:

• Tehflfikeflfi  mafl  ve  kombfine  ftaşımacıflık  faaflfi-
yeftflerfinfin  uflusflararası  sözfleşmefler,  sftan-
darftflar  ve  mevzuafta  uygun  oflarak  ekono-
mfik, serfi, eflverfişflfi, güvenflfi, kaflfifteflfi, çevreye 
köftü eftkfisfi en az ve kamu yararını gözefte-
cek  ftarzda  serbesft,  adfifl  ve  sürdürüflebfiflfir 
bfir  rekabeft  orftamında  yapıflmasını  ve  bu 
faaflfiyeftflerfin dfiğer ftaşımacıflık faaflfiyeftflerfiyfle 
uyumflu oflarak hfizmeft vermesfinfi sağflamak.

• Tehflfikeflfi mafl ve kombfine ftaşımacıflık aflanın-
da  hfizmeft  üreftenfler  fifle  hfizmeftften  yararfla-
nanfların hak, yükümflüflük ve sorumfluflukfla-
rını beflfirflemek.

• Tehflfikeflfi mafl ftaşımacıflığı aflanında çaflışan-
fların  mesflekfi  yefterflfik  şarftflarını  beflfirflemek, 
bununfla fiflgfiflfi eğfiftfim vermek veya verdfirmek, 
sınav  yapmak  veya  yapftırmak  ve  bunfları 
yeftkfiflendfirmek ve deneftflemek.

• Tehflfikeflfi  mafl  ftaşımacıflığı  aflanında  kuflfla-
nıflan  ftermfinafl,  depoflama  ftesfisfi  fifle  benzerfi 
yapıfların  asgarfi  nfifteflfikflerfinfi  beflfirflemek  ve 
bunfları deneftflemek.

• Tehflfikeflfi mafl ftaşımacıflığı aflanında kuflflanıflan 
her  ftürflü  denfizyoflu  ftaşıftının  cfins,  kapasfifte, 
sahfipflfik, yaş ve benzerfi yönden asgarfi nfifte-
flfikflerfi  fifle  bunfların  dönemsefl  fteknfik  muaye-
neflerfine fiflfişkfin usufl ve esasfları beflfirflemek.

Denfiz Tficareftfi Genefl Müdürflüğü’nün Çaflış-
ma Kapsamı İçerfisfindekfi Görevflerfi:

• Denfiz sfigorftacıflığının geflfişmesfine ve eftkfin bfir şe-
kfiflde fişflemesfine yöneflfik ftedbfir aflmak, fiflgfiflfi kurum 
ve kurufluşflarfla gerekflfi koordfinasyonu sağflamak

• Denfiz hukuku ve denfiz ftficareftfinfin gerekftfirdfi-
ğfi  uflusflararası  fiflfişkfiflerfi  yürüftmek,  anflaşma 
ve karma komfisyon çaflışmafları yapmak.

3.1.e. Afeft ve Acfifl Durum Yöneftfimfi 
Başkanflığının Teşkfiflaft ve Görevflerfi 
Hakkında Kanun

Afeft  ve  Acfifl  Durum  Yöneftfimfi  Başkanflığının 
Teşkfiflaft  ve  Görevflerfi  Hakkında  Kanun  17 
Hazfiran  2009  ftarfih  ve  27261  sayıflı  Resmfi 
Gazeftede  yayınflanarak  yürürflüğe  gfirmfişftfir. 
Çaflışma kapsamı fiçerfisfinde önemflfi hükümfler 
aşağıda açıkflanmışftır. Buna göre;

• Afeft ve acfifl durumflar fifle sfivfifl savunmaya 
fiflfişkfin  hfizmeftflerfin  üflke  düzeyfinde  eftkfin 
bfir    şekfiflde    gerçekfleşftfirfiflmesfi  fiçfin    ge-
rekflfi    önflemflerfin  aflınması    ve    oflayfların 
meydana  geflmesfinden önce  hazırflık  ve  
zarar  azaflftma,  oflay  sırasında  yapıflacak  
müdahafle  ve  oflay  sonrasında gerçek-
fleşftfirfiflecek  fiyfifleşftfirme  çaflışmaflarını  yü-
rüften  kurum  ve  kurufluşflar  arasında  ko-
ordfinasyon sağflanması  ve  bu  konuflarda  
poflfiftfikafların  üreftfiflmesfi  ve  uyguflanması  
hususfları    Afeft  ve  Acfifl  Durum  Yöneftfimfi 
Başkanflığının sorumflufluğundadır. 

• Başkanflık,  görevflerfiyfle  fiflgfiflfi  konuflarda 
kamu kurum ve kurufluşfları, ünfiversfiftefler, 
yerefl yöneftfimfler, Türkfiye Kızıflay Derneğfi 
ve konu fifle fiflgfiflfi dfiğer sfivfifl ftopflum kuru-
fluşfları, özefl sekftör ve uflusflararası kuru-
fluşflar fifle fişbfirflfiğfi ve koordfinasyonu sağ-
flamakfla yeftkfiflfidfir.

3.1.f. Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığının 
Teşkfiflaft ve Görevflerfi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığının Teşkfiflaft ve 
Görevflerfi Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name  4  Temmuz  2011  ftarfih  ve  27984  (Mü-
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kerrer)  sayıflı  Resfim  Gazeftede  yayınflanarak 
yürürflüğe  gfirmfişftfir.  Buna  göre  Çevre  ve  Şe-
hfircfiflfik Bakanflığının görevflerfi;

• Çevrenfin  korunması,  fiyfifleşftfirfiflmesfi  fifle 
çevre  kfirflfiflfiğfinfin  önflenmesfine  yöneflfik 
prensfip ve poflfiftfikaflar ftespfift eftmek, sftan-
darft  ve  öflçüftfler  geflfişftfirmek,  programflar 
hazırflamak;  bu  çerçevede  eğfiftfim,  araş-
ftırma,  projeflendfirme,  eyflem  pflanfları  ve 
kfirflfiflfik  harfiftaflarını  ofluşfturmak,  bunfların 
uyguflama esasflarını ftespfift eftmek ve fiz-
flemek,  fikflfim  değfişfikflfiğfi  fifle  fiflgfiflfi  fiş  ve  fiş-
flemflerfi yürüftmek. 

• Faaflfiyeftflerfi  sonucu  aflıcı  orftamflara  kaftı, 
sıvı  ve  gaz  haflde  aftık  bırakarak  kfirflfiflfik 
ofluşfturan  veya  ofluşfturması  muhftemefl 
her ftürflü ftesfis ve faaflfiyeftfin, çevresefl eft-
kfiflerfinfi değerflendfirmek; aflıcı orftamflar fifle 
fiflgfiflfi  öflçüm  ve  fizfleme  çaflışmaflarını  yap-
mak; bahse konu ftesfis ve faaflfiyeftflerfi fiz-
flemek, fizfin vermek, deneftflemek ve gürüfl-
ftünün konftrofl edfiflmesfinfi sağflamak. 

Çevre  Yöneftfimfi  Genefl  Müdürflüğü’nün 
Çaflışma Kapsamı İçerfisfindekfi Görevflerfi: 

• Çevre  kfirflfiflfiğfinfin  önflenmesfi  ve  konftroflü 
fifle  fiflgfiflfi  mevzuaftı  hazırflamak,  sftandarft 
geflfişftfirmek,  öflçüm,  ftespfift  ve  kaflfifte  öfl-
çüftflerfinfi  beflfirflemek;  aflıcı  orftam  özeflflfik-
flerfine göre çevre kfirflfiflfiğfi yönünden görüş 
vermek.

• Eftkfiflfi bfir çevre yöneftfimfi gerçekfleşftfirmek, 
aftık  ve  kfimyasaflfların  çevre  fifle  uyumunu 
sağflamak  üzere  gerekflfi  ekonomfik  araç-
fları beflfirflemek ve bu konuda sftandarftflar 
geflfişftfirmek.

• Yeraflftı ve yerüsftü suflarının, denfizflerfin ve 
ftoprağın  korunması,  kfirflfiflfiğfin  önflenmesfi 
veya  berftaraf  edfiflmesfi  maksadıyfla  kfir-
fleftficfi  unsurflar  fifle  kfirflfiflfiğfin  gfiderfiflmesfi  ve 
konftroflüne  fiflfişkfin  usufl  ve  esasfları  ftes-
pfift  eftmek  ve  uyguflamayı sağflamak,  acfifl 
müdahafle pflanfları yapmak ve yapftırmak, 
çevrenfin  korunması  maksadıyfla  uygun 
fteknoflojfiflerfi  beflfirflemek  ve  bu  maksaftfla 
kuruflacak ftesfisflerfin vasıflarını ftespfift eft-
mek  ve  bu  çerçevede  gerekflfi  ftedbfirflerfi 
aflmak ve afldırmak. 

• Aftık  ve  kfimyasaflfların  yöneftfimfine  fiflfişkfin 
hedef, poflfiftfika ve öflçüftflerfi beflfirflemek.

• Aftıkfların  kaynağında  en  aza  findfirfiflmesfi, 
sınıflara ayrıflması, ftopflanması, ftaşınma-
sı, geçficfi depoflanması, gerfi kazanıflması, 
berftaraf  edfiflmesfi,  yenfiden  kuflflanıflması, 
arıftıflması,  enerjfiye  dönüşftürüflmesfi  ve 
nfihafi  depoflanması  konuflarında  poflfiftfika 
ve  sftraftejfi  beflfirflemek  ve  mevzuaft  ofluş-
fturmak. 

• İflgfiflfi kurum ve kurufluşflarfla fişbfirflfiğfi fiçfinde 
aftıkfların  ftaşınması  fifle  ftehflfikeflfi  aftıkfla-
rın  ftaşınma  flfisansflarına  fiflfişkfin  esasfları 
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beflfirflemek,  uyguflanmasını  sağflamak, 
fizflemek,  aftık  ve  kfimyasaflflarfla  kfirflenmfiş 
aflanfların mevcuft kfirflfiflfik durumflarını ftes-
pfift eftmek, çevre ve finsan sağflığına yöne-
flfik  rfiskflere  ve  kfirflenmfiş  aflanfların  fiyfifleş-
ftfirfiflmesfine fiflfişkfin çaflışmafları yapmak ve 
yapftırmak.

• Yasakflanacak ve kısıftflanacak yakıft, aftık 
ve  kfimyasaflfların  ve  bunflar  fifle  çevre  kfir-
flfiflfiğfine  yofl  açabfiflecek  dfiğer  maddeflerfin 
fifthaflaft ve fihracaftına fiflfişkfin öflçüftflerfi beflfir-
flemek, uyguflanmasını sağflamak. 

• Uflusafl çevre sftraftejfisfi ve eyflem pflanfları-
nı hazırflamak, yürüftmek ve koordfinasyo-
nu sağflamak.

Çevre Eftkfi Değerflendfirmesfi, İzfin ve Dene-
ftfim Genefl Müdürflüğü’nün Çaflışma Kapsamı 
İçerfisfindekfi Görevflerfi: 

• Çevresefl eftkfi değerflendfirmesfi ve sftrafte-
jfik  çevresefl  değerflendfirme  çaflışmaflarını 
yapmak  ve  bu  konuda  gerekflfi  kararfları 
aflmak, fizflemek ve deneftflemek.

•  Çevre kfirflfiflfiğfinfi önfleme ve çevre kaflfiftesfi-
nfi fiyfifleşftfirmeye yöneflfik her ftürflü faaflfiyeft 
ve ftesfisfi fizflemek, gerekflfi ftedbfirflerfi aflmak 
ve afldırmak, deneftflemek, çevre fiznfi ve flfi-
sansı vermek. 

• Çevre  kfirflfiflfiğfine  neden  oflan  faaflfiyeft  ve 
ftesfisflerfin  emfisyon,  deşarj  ve  aftıkflar  fifle 
arıftma  ve  berftaraf  sfisftemflerfinfi  fizflemek 
ve deneftflemek. 

• Serbesft böflgefler dâhfifl oflmak üzere, üflke 
geneflfinde  çevreye  oflumsuz  eftkfiflerfi  oflan 
aftık  ve  kfimyasaflflar  fifle  hava  kfirflfiflfiğfi,  gü-
rüflftü,  ftfiftreşfim  ve  fiyonflaşftırıcı  oflmayan 
radyasyon  fifle  fiflgfiflfi  faaflfiyeftflerfi  fizflemek, 
yeraflftı  ve  yerüsftü  suflarına,  denfizflere  ve 
ftoprağa  oflumsuz  eftkfiflerfi  oflan  her  ftürflü 
faaflfiyeftfi  beflfirflemek,  deneftflemek,  ftehflfi-
keflfi haflflerde veya gerekflfi durumflarda fa-

aflfiyeftflerfi durdurmak.

• Aflıcı  orftamfları  fizflemek,  buna  fiflfişkfin  aflft-
yapıyı  ofluşfturmak,  çevre  kfirflfiflfiğfi  fifle  fiflgfiflfi 
oflarak  öflçüm  ve  anaflfiz  öflçüftflerfinfi  be-
flfirflemek,  uyguflamak  ve  uyguflanmasını 
sağflamak; çevreyfle fiflgfiflfi her ftürflü öflçüm, 
fizfleme,  anaflfiz  ve  konftroflfler  yapacak  fla-
boraftuvarflar kurmak, kurdurmak, bunfla-
rın akredfiftasyon fişflemflerfinfi yapmak, yap-
ftırmak;  aflıcı  orftamflar  konusunda  öflçüm 
yapacak kurufluşfları beflfirflemek.

• Her  ftürflü  aftık  berftaraf  ftesfisfine  flfisans 
vermek, bunfları fizflemek ve deneftflemek.

• Bakanflığın  görev  aflanına  gfiren  ürünflerfin 
fiflgfiflfi  mevzuaft  ve  fteknfik  düzenflemeflere 
uygunfluğunu  ve  güvenfirflfiğfinfi  ftespfift  eft-
mek  amacıyfla  deneftfim  yapmak,  yapftır-
mak,  yeftkfiflfi  kurufluşflar  arasında  koordfi-
nasyonu sağflamak.

3.1.g. Sahfifl Güvenflfik Komuftanflığı Kanunu

Sahfifl  Güvenflfik  Komuftanflığı  Kanunu  13 
Temmuz  1982  ftarfih  ve  17753  sayıflı  Resmfi 
Gazeftede  yayınflanarak  yürürflüğe  gfirmfişftfir. 
Çaflışma kapsamı fiçerfisfinde önemflfi hükümfler 
aşağıda açıkflanmışftır. Buna göre;

Sahfifl  Güvenflfik  Komuftanflığı’nın  çaflışma 
kapsamı fiçerfisfindekfi görevflerfi:

Lfiman sınırfları dışında denfiz ve hava araçfla-
rı  fifle  denfizflerdekfi  ftesfisflerden  yapıflacak  her 
ftürflü  kfirfleftmeflerfle  fiflgfiflfi  hükümflere  ve  fiflfişkfiflfi 
uflusflararası  anftflaşmaflara,  aykırı  eyflemflerfi 
önflemek,  fizflemek,  suçflufları  yakaflamak,  ge-
rekflfi fişflemflerfi yapmak, yakaflanan kfişfi ve suç 
vasıftaflarını yeftkfiflfi makamflara ftesflfim eftmek.
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3.1.h.Kıyı Emnfiyeftfi Genefl Müdürflüğü Ana 
Sftaftüsü (Değfişfik 27 Marft 2007 - Sayı : 26475 
Resmfi Gazefte)

Kıyı Emnfiyeftfi Genefl Müdürflüğünün amacı de-
nfizflerfimfizde ve karasuflarımızda seyreden Türk 
ve yabancı bayrakflı gemfiflerfin seyfir güvenflfiğfine 
yardımcı oflmak, seyfir emnfiyeftfi ve gemfi kurftar-
ma fifle fiflgfiflfi her ftürflü hfizmeftflerfi yapmak, ftekefl 
aflanı  fiçerfisfinde  can  kurftarma  (ftahflfisfiye)  hfiz-
meftflerfi yapmak ve bunflarfla fiflgfiflfi cfihaz ve fte-
sfisflerfi kurmak, fişfleftmek ve bunfların her ftürflü 
bakım, onarım, yenfifleme ve donaftımflarını sağ-
flamak oflup, çaflışma kapsamı fiçerfisfinde faaflfi-
yeft konufları aşağıda açıkflanmışftır. Buna göre;

• Türkfiye kıyıflarında kuruflmuş ve kuruflacak 
güvenflfi seyre fiflfişkfin sfisftem ve ftesfisflerfi, fe-
nerflerfi,  radyofarfları,  denfiz  fişareftflerfinfi,  sfis 
düdükflerfinfi  ve  benzerfi  seyfir  emnfiyeftfi  fifle 
fiflgfiflfi her ftürflü cfihaz ve ftesfisflerfi kurmak ve 
ftekefl şekflfinde fişfleftmek.

• Karadenfizde  Şfifle  Fenerfi  fifle  Karaburun 
Fenerfi  arasındakfi  Türk  karasufları  fifle  Ege 
Denfizfinde, Bozcaada ve Gökçeada (İmroz) 
sahfiflflerfi de dahfifl oflmak üzere Bababurnu 
fifle  Saroz  Körfezfinde  Kemfikflfi  mevkfifi  ara-
sında  kaflan  Türk  karasuflarında  ve  bu  fikfi 
sınır  arasındakfi  Karadenfiz  ve  Çanakka-
fle  Boğazfları  ve  Marmara  denfizfinde;  ku-
ruflmuş  ve  kuruflacak  oflan  can  kurftarma 
(denfiz-kara  ftahflfisfiye)  fisftasyonflarını  ftekefl 

şekflfinde fişfleftmek ve harp ve yardımcı ge-
mfifler  harfiç  kazaya  uğrayan  300  Rusum 
ftonfiflaftodan  yukarı  gemfiflerfin  ve  yükflerfin 
kurftarma ve yardım fişflerfinfi ftekefl şekflfinde 
oflmak  üzere,  büftün  denfizflerde  gemfi  kur-
ftarma, yardım ve çekfi (cer) fişflerfinfi yapmak. 

• Kıflavuzfluk,  römorkörcüflük,  paflamar  ve 
baflıkadam  hfizmeftflerfinfi  yapmak,  fişfleftme-
cfiflfik  esasfları  çerçevesfinde  baftık  çıkarft-
mak, çıkarftftırmak. 

• Türk  boğazflarında  ftekefl  şekflfinde  oflmak 
üzere,  denfizflerfimfizde  ve  karasuflarımızda 
seyfir emnfiyeftfine yöneflfik Gemfi Traffik Hfiz-
meftflerfi Sfisftemfinfi kurmak, kuruflmuş buflu-
nan Türk Boğazfları Gemfi Traffik Hfizmeftflerfi 
(TBGTH)  Sfisftemfinfi,  Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik 
ve Haberfleşme Bakanflığı adına fişfleftmek.

• Denfizflerfimfizde ve karasuflarımızda güvenflfi 
seyre yöneflfik kuruflmuş ve kuruflacak oflan 
sahfifl fteflsfiz fisftasyonfları, Oftomaftfik Tanım-
flama Sfisftemfi, dGPS ve benzerfi sfisftemfler-
fle fiflgfiflfi her ftürflü yaftırımı yapmak ve ftekefl 
şekflfinde fişfleftmek. 

• Seyfir  emnfiyeftfi,  gemfi  kurftarma  ve  denfiz 
güvenflfiğfi fifle fiflgfiflfi hava, denfiz ve kara vası-
ftaflarını ftemfin eftmek ve bu vasıftafların her 
ftürflü  bakım,  onarım,  yenfifleme  ve  dona-
ftımflarını sağflamak. 

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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3.1.fi.Denfiz Çevresfinfin Peftrofl ve Dfiğer 
Zararflı Maddeflerfle Kfirflenmesfinde Acfifl 
Durumflarda Müdahafle Görevfi Verfiflebfiflecek 
Şfirkeft/Kurum/Kurufluşfların Seçfimfine ve 
Yeftkfi Beflgesfi Buflunan Şfirkeft/Kurum/
Kurufluşflar fifle Kıyı Tesfisflerfinfin Çaflışma 
Usuflflerfine İflfişkfin Tebflfiğ (Tebflfiğ No: 2009/4)

Bu  Tebflfiğ  kapsamında;  denfiz  çevresfinfin 
peftrofl  ve  dfiğer  zararflı  madde  kfirflfiflfiğfine  mü-
dahafle  edebfiflecek  şfirkeft/kurum/kurufluşfla-
rın  asgarfi  özeflflfikflerfinfin  beflfirflenmesfi,  yeftkfi 
beflgesfi  verfiflmesfi,  görevflendfirfiflmesfi  ve  buna 
fiflfişkfin usufl ve esasflar fifle kıyı ftesfisflerfinfin so-
rumfluflukfları düzenflenmfişftfir. 

3.1.j. 5312 Sayıflı Kanun ve Uyguflama 
Yöneftmeflfiğfi Kapsamında Gemfiflerfin 
Bfifldfirfimde Buflunacağı Yerfler Hakkında 
Geneflge (Geneflge No: 2006/7)

Bu Geneflge Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haber-
fleşme Bakanflığından çıkmış oflup; 5312 sayıflı 
Kanunun 5 fincfi maddesfi fifle uyguflama yöneft-
meflfiğfinfin  5  fincfi  maddesfinfin  ftfiftfizflfikfle  uygu-
flanması  ve  söz  konusu  maddefler  gereğfince 
gemfifler  ftarafından  yapıflması  gereken  ftüm 
bfifldfirfimflerfin  gemfiflerfin  acenfteflerfi  ftarafından 
fiflgfiflfi  flfiman  başkanflığına  yapıflması  fiçfin  fiflgfiflfi-
flerfin uyarıflması hakkındadır.

3.1.k.Kıyı Tesfisfi Acfifl Müdahafle Pflanflarının 
Hazırflaması ve Uyguflama Esasfları 
Hakkında Geneflge (2007/8 Sayıflı Geneflge 
Yürürflükften Kafldırıflmışftır.) (Geneflge No: 
2009/6)

Bu Geneflge Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haber-
fleşme Bakanflığından çıkmış oflup; bu geneflge 
fifle 5312 Sayıflı Kanun ve Kanunun Uyguflama 
Yöneftmeflfiğfi  hükümflerfine  uygun  oflarak  kıyı 
ftesfisfi acfifl müdahafle pflanflarının hazırflanması 
ve  uyguflama  esasflarına  fiflfişkfin  hususflar  ye-

nfiden düzenflenmfişftfir. Çaflışma kapsamı fiçerfi-
sfinde önemflfi hükümfler aşağıda açıkflanmışftır. 
Buna göre;

Rfisk Değerflendfirmesfi 

• Acfifl  müdahafle  pflanı  ofluşfturuflacak  kıyı 
ftesfisflerfine  yanaşma  ve  ayrıflma  ya  da 
demfirfleme  manevrası  yapan  gemfiflerfin 
sebep  oflabfiflecekflerfi  kazaflar  fifle  kıyı  fte-
sfisflerfinfin operasyonefl faaflfiyeftflerfi sonucu 
oflabfiflecek kazaflar ftanımflanacak, ftanım-
flanan  kazafların  ofluşma  oflasıflığı  beflfirfle-
necek ve her bfir kaza ftfipfine yöneflfik eftkfi 
şfiddeftfi (önem) değerfi aftanacakftır. 

• Kaza  ofluşma  frekansı  (oflasıflığı)  fifle  ka-
zanın  öngörüflen  şfiddeftfinfin  çarpımı  kan-
ftfiftaftfif anflamda rfiskfi ve rfiskflerfin bfirbfirfine 
göre hfiyerarşfisfinfi gösfterecekftfir. Rfiskflerfin 
ftanımflanmasında,  hesapflanmasında  ve 
hfiyerarşfik  oflarak  sıraflanmasında  uygu-
flanan  yönftemflerfin  bfiflfimsefl  oflarak  kabufl 
edfiflmfiş genefl meftodoflojfiflerden ayrık ofl-
mamasına özen gösfterfiflecek ve kuflflanı-
flan bfiflfimsefl yönftemfler raporda özeftflene-
cekftfir.

Acfifl Durumflarda Yedekfleme Amacıyfla 
Römorkör Temfinfi

• Tesfise  yanaşabfiflen  en  büyük  gemfi  göz 
önüne aflınarak uygun römorkör/römorkör-
fler  görevflendfirfiflecek,  römorkör/römorkör-
fler ftesfise afift oflabfifleceğfi gfibfi yeftkfi aflmış bfir 
kurufluşftan da sağflanabfiflecekftfir. Pflanflarda, 
römorkörflerfin kıyı ftesfisfinfin fiskefle/rıhftımına 
oflan en yakın denfiz yoflu mesafesfi fifle finftfikafl 
hızfları beflfirftfiflecekftfir.  

Kıyı Tesfisflerfinde Kuflflanıflacak 
Maflzeme ve Ekfipmanflar 
• Önfleme barfiyerflerfi
• Yangına dayanıkflı önfleme barfiyerfler
• Emficfi barfiyerfler ve maflzemefler (sorbenftfler) 
•  Sıyırıcıflar
• Geçficfi depoflama ftankfları
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Kıyı Tesfisfinfin Buflunduğu Denfiz Aflanının 
Hfidroflojfik, Hfidrojeoflojfik, Baftfimeftrfik ve 
Oşfinograffik Özeflflfikflerfi 

• Kıyı  ftesfisfinfin  buflunduğu  denfiz  aflanının 
hfidroflojfik,  hfidrojeoflojfik,  baftfimeftrfik  ve 
oşfinograffik  özeflflfikflerfinfin  finceflenmesfin-
de  kuflflanıflacak  bfiflfimsefl  yönftem,  Seyfir 
Hfidrograffi ve Oşfinograffi Dafiresfi Başkan-
flığı’nın kuflflandığı bfiflfimsefl yönftem fifle aynı 
oflacak ve bu çaflışmaflar anıflan kurumun 
koordfinasyonunda  gerçekfleşftfirfiflecek  ve 
buna fiflfişkfin beflgefler sunuflacakftır. 

Eğfiftfim ve Taftbfikaftflar 

• Eğfiftfim  ve  ftaftbfikaft  pflanflamafları  “Peftrofl 
ve  Dfiğer  Zararflı  Maddeflerden  Kaynakfla-
nan Kfirflfiflfiğe Hazırflıkflı Oflma ve Müdahafle 
İfle İflgfiflfi Eğfiftfim Semfinerflerfinfin ve Taftbfikaft 
Programflarının Usufl ve Esasfları Hakkın-
da Geneflge” kapsamında yapıflacakftır. 

Kfirflfiflfiğe Müdahafle Ekfipmanfları 
Verfiftabanı

• Tüm  kıyı  ftesfisflerfi  kfirflfiflfiğe  müdahafle  fim-
kan  ve  kabfiflfiyeftflerfinfi  hazırflayarak  acfifl 
müdahafle  pflanflarında  yer  verecekftfir.  Bu 
ve ftaflep edfiflen dfiğer bfiflgfifler, fidarece ha-
zırflanacak verfi ftabanına kaydedfiflecekftfir.

3.1.fl. Peftrofl ve Dfiğer Zararflı Maddeflerden 
Kaynakflanan Kfirflfiflfiğe Hazırflıkflı Oflma ve 
Müdahafle fifle İflgfiflfi Eğfiftfim Semfinerflerfinfin 
ve Taftbfikaft Programflarının Usufl ve 
Esasfları (2008/2 sayıflı, 2008/2 Ek-1 sayıflı 
ve 2008/2 Ek-2 sayıflı Geneflgefler yürürflükften 
kafldırıflmışftır.) (Geneflge No: 2010/4)

Bu Geneflge, Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haber-
fleşme Bakanflığından çıkmış oflup; geneflgenfin 
amacı; denfiz çevresfinfin peftrofl ve dfiğer zarar-
flı  maddeflerfle  kfirflenmesfinde,  acfifl  durumflar-
da  müdahafle  konusunda  görev  aflacak  fiflgfiflfi 
personefle  verfiflecek  eğfiftfim  semfinerflerfinfi,  bu 
eğfiftfim  semfinerflerfinfin  sftandarft  programflarını, 
ficrasını, usufl ve esasflarını beflfirflemek ve ger-
çekfleşftfirfiflecek oflan ftaftbfikaftfların esasflarını ve 
programını orftaya koymakftır.

Bu geneflge, 5312 sayıflı Kanun ve Uyguflama 
Yöneftmeflfikflerfi fifle Türkfiye’nfin ftaraf oflduğu fiflgfiflfi 
uflusflararası ve böflgesefl sözfleşmefler çerçeve-
sfinde, Türk denfiz aflanflarında ve kıyı ftesfisflerfin-
de, denfiz emnfiyeftfinfin sağflanması, denfiz kfirflfiflfi-
ğfinfin  önflenmesfi  ve  acfifl  müdahafle  pflanflarının 
her sevfiyesfinfin eftkfin bfir bfiçfimde ficrasını sağfla-
mak amacıyfla, peftrofl ve dfiğer zararflı madde-
flerden kaynakflanan kfirflfiflfiğe hazırflıkflı oflma ve 
müdahafle fifle fiflgfiflfi eğfiftfim semfinerflerfinfi, eğfiftfim 
semfinerflerfi  araç-gereçflerfinfi,  eğfiftfim  semfinerfi 
verecek ve aflacak kfişfiflerfin yefterflfiflfikflerfinfi, eğfi-
ftfim semfinerfi süresfinfi ve programını ve gerçek-
fleşftfirfiflecek ftaftbfikaft programflarını kapsar. 

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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3.1.m. Uflusflararası Denfizcfiflfik Örgüftü (IMO) 
Sözfleşmeflerfi Gereğfi Yapıflacak Zorunflu 
Bfifldfirfimfler ve Raporflar (Geneflge No: 2013/4)

Bu Geneflge, Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haber-
fleşme  Bakanflığından  çıkmış  oflup;  IMO  Söz-
fleşmeflerfi  gereğfince  yapıflması  zorunflu  oflan 
bfifldfirfim ve raporflamafların; flfisftesfi, bfifldfirfim ve 
raporflamafları  bfifldfirmekfle  yükümflü  oflan  bfi-
rfimfler, nasıfl yapıflacağı, yapıflacağı zaman ve 
perfiyoft fifle amacı, bu geneflgede beflfirftfiflmfişftfir. 
Bfifldfirfimfler ve raporflar kapsamındakfi konuflar 
fifle  fiflgfisfi  buflunan  kamu  kurum  ve  kurufluşflar 
fifle  sekftör  ftemsfiflcfiflerfi,  11.11.2010  ftarfih  ve 
2010/23 sayıflı Başbakanflık Geneflgesfi kapsa-
mında, gerçekfleşftfirfiflecek bfifldfirfim ve raporfla-
ma faaflfiyeftflerfinfin fişbfirflfiğfi ve uyum fiçerfisfinde 
yürüftüflmesfi  fiçfin  gereken  desftek  ve  yardımı 
sağflayacakftır. 

3.1.n. Uflusflararası Denfizcfiflfik Örgüftü 
Başbakanflık Geneflgesfi (Geneflge No: 2010/23)

Bfirfleşmfiş  Mfiflfleftfler  Teşkfiflaftının  uzman  ku-
rufluşu Uflusflararası Denfizcfiflfik Örgüftüne (IMO) 
üye  üflkeflerfin,  uflusflararası  denfiz  emnfiyeftfinfin 
sağflanması  ve  denfiz  çevresfinfin  korunması 
konusundakfi sftraftejfiflerfinfi IMO hedef ve poflfiftfi-
kaflarına uygun oflarak beflfirflemeflerfi gerekmek-
ftedfir.  Bu çerçevede, üflkemfizfin IMO sftraftejfisfi;

• IMO ftarafından beflfirflenmfiş bağflayıcı ku-
raflfların  uyguflanmasına  yöneflfik  gerekflfi 
ftedbfirflerfinfin aflınması,

• IMO’nun ftavsfiye kararflarının üflkemfiz fihftfi-
yaçfları doğruflftusunda uyguflanması,

• Uflusflararası denfiz emnfiyeftfinfin sağflanma-
sı ve gemfi kaynakflı denfiz kfirflfiflfiğfinfin önflen-
mesfi  konusunda  üflkemfizfin  yükümflükflerfi-
nfin devamflı sureftfte gözden geçfirfiflerek bu 
yükümflüflükflerfin yerfine geftfirfiflmesfi, 

•  İdarfi performans ve uyguflama kapasfiftesfinfin 
arftırıflması, fiflgfiflfi kurumflar arasında eftkfin bfir 
fişbfirflfiğfi ve koordfinasyonun sağflanması, 

hususfları esas aflınarak Uflaşftırma, Denfiz-
cfiflfik  ve  Haberfleşme  Bakanflığı  ftarafından 
geflfişftfirfiflecekftfir.

Bu fiftfibarfla, IMO uyguflamaflarından sorumflu 
kamu  kurum  ve  kurufluşflarının  yukarıda  be-
flfirftfiflen  hususflar  fifle  geflfişftfirfiflecek  sftraftejfiye 
uyumfları,  “Denfizcfiflfik  Koordfinasyon  Komfis-
yonu  Yöneftmeflfiğfi”  fifle  ofluşfturuflan  Komfisyon 
ftarafından ftakfip ve koordfine edfiflecek, Komfis-
yon çaflışmaflarının fişbfirflfiğfi ve uyum fiçerfisfinde 
yürüftüflmesfi fiçfin ftüm kamu kurum ve kurufluş-
fları gereken desftek ve yardımı sağflayacakftır.

Bu kapsamda, üflkemfizfin IMO norm ve sftan-
darftflarına uyum sağflamasının fteyfift edfiflmesfi 
ve  denfizcfiflfik  uyguflamaflarının  geflfişftfirfiflerek 
fiflgfiflfi  kurumfların  performansının  arftırıflması 
amacıyfla, Uflusflararası Denfizcfiflfik Örgüftü Üye 
Devfleft  Deneftfim  Programına  (VIMSAS)  aday 
oflunması uygun görüflmüşftür. Tüm kamu ku-
rum  ve  kurufluşfları,  Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve 
Haberfleşme  Bakanflığı’nın  koordfinasyonun-
da, uflusflararası deneftfime hazır duruma gefl-
mek üzere gerekflfi ftedbfirflerfi aflacakflardır.

3.1.o. Denfizcfiflfik Koordfinasyon Komfisyonu 
Yöneftmeflfiğfi

Denfizcfiflfik Koordfinasyon Komfisyonu Yöneft-
meflfiğfi 2  Ağusftos  2013 ftarfih ve 28726  sayıflı 
Resfim Gazeftede yayınflanarak yürürflüğe gfir-
mfişftfir. Bu Yöneftmeflfiğfin amacı, denfizcfiflfik fiş ve 
hfizmeftflerfine yöneflfik faaflfiyeft gösfteren kurum 
ve  kurufluşflar  arasındakfi  müşfterek  konuflar-
da, eş güdüm ftesfis eftmek ve uflusafl denfizcfiflfik 
poflfiftfikasına uygun oflarak denfiz kfirflfiflfiğfi, seyfir 
emnfiyeftfi, denfizde güvenflfik, can ve mafl emnfi-
yeftfi ve denfiz fturfizmfi faaflfiyeftflerfi fifle denfizcfiflfik 
fiş ve hfizmeftflerfinfin fteknfik, ekonomfik ve huku-
kfi  boyuftflarına  fiflfişkfin  uflusflararası  kurufluşflar 
ftarafından  yapıflan  çaflışmafların  eftkfiflfi  ve  ve-
rfimflfi bfir şekfiflde fizflenmesfi, uflusflararası geflfiş-
meflerfin ve programfların denfizcfiflfik sekftörüne 
yansıftıflması,  bu  çaflışmafların  ftakfip  edfiflmesfi 
ve  bu  kapsamda  koordfinasyon  sağflanması 
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fiçfin  Denfizcfiflfik  Koordfinasyon  Komfisyonunun 
ofluşfturuflması  oflup  çaflışma  kapsamı  fiçerfi-
sfinde önemflfi hükümfler aşağıda açıkflanmışftır. 
Buna göre;

• Komfisyonun  Ofluşumu: Komfisyon, 
UDHB Bakanflık Müsfteşarı veya Bakanflık 
Müsfteşarının  buflunmaması  haflfinde  en 
az  Müsfteşar  Yardımcısı  düzeyfindekfi  bfir 
yeftkfiflfinfin  başkanflığında;  Avrupa  Bfirflfiğfi 
Bakanflığı,  Çaflışma  ve  Sosyafl  Güvenflfik 
Bakanflığı,  Çevre  ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığı, 
Dışfişflerfi  Bakanflığı,  Enerjfi  ve  Tabfifi  Kay-
nakflar  Bakanflığı,  Gıda,  Tarım  ve  Hay-
vancıflık  Bakanflığı,  Gümrük  ve  Tficareft 
Bakanflığı,  İçfişflerfi  Bakanflığı,  Kaflkınma 
Bakanflığı,  Küflftür  ve  Turfizm  Bakanflığı, 
Geneflkurmay  Başkanflığı,  Denfiz  Kuvveft-
flerfi  Komuftanflığı,  Sahfifl  Güvenflfik  Komu-
ftanflığı, Seyfir Hfidrograffi ve Oşfinograffi Dafi-
resfi Başkanflığı, Türkfiye Huduft ve Sahfiflfler 
Sağflık Genefl Müdürflüğü, denfizcfiflfik faküfl-
fteflerfinfi  ftemsfiflen  Yükseköğreftfim  Kuruflu, 
Hazfine  Müsfteşarflığı,  Bfiflgfi  Teknoflojfiflerfi 
ve İfleftfişfim Kurumu, İsftanbufl ve Marmara, 
Ege,  Akdenfiz,  Karadenfiz  Böflgeflerfi  Denfiz 
Tficareft Odası, Mersfin Denfiz Tficareft Oda-
sı  ve  Bakanflık  ana  hfizmeft  bfirfimflerfi  oflan 
Denfiz  ve  İçsuflar  Düzenfleme  Genefl  Mü-
dürflüğü,  Denfiz  Tficareftfi  Genefl  Müdürflü-
ğü, Tehflfikeflfi Mafl ve Kombfine Taşımacıflık 
Düzenfleme Genefl Müdürflüğü, Tersanefler 

ve Kıyı Yapıfları Genefl Müdürflüğü, Dış İflfiş-
kfifler  ve  Avrupa  Bfirflfiğfi  Genefl  Müdürflüğü 
fifle  Kıyı  Emnfiyeftfi  Genefl  Müdürflüğü  ftara-
fından görevflendfirfiflecek karar aflma yeft-
kfisfinfi hafiz en az genefl müdür yardımcısı 
veya muadfiflfi bfirer yeftkfiflfiden ofluşur. Gemfi 
İnşa  Sanayficfiflerfi  Bfirflfiğfi,  Türk  Uzakyofl 
Gemfi  Kapftanfları  Derneğfi,  Türk  Kıflavuz 
Kapftanflar  Derneğfi,  Gemfi  Mühendfisflerfi 
Odası,  Gemfi  Makfineflerfi  İşfleftme  Mühen-
dfisflerfi Odası, Türkfiye Lfiman İşfleftmecfiflerfi 
Derneğfi  ve  Bahçeşehfir  Ünfiversfiftesfi  Türk 
Boğazfları  Uyguflama  ve  Araşftırma  Mer-
kezfi  gözflemcfi  sftaftüsünde  Komfisyonda 
ftemsfifl edfiflebfiflfir. 

• Komfisyonun  Görevfi:  Komfisyon,  uflusafl 
denfizcfiflfik  poflfiftfikasının  uyguflanmasına 
yöneflfik kurumflar arası eş güdümün sağ-
flanması  ve  gerekftfiğfinde  fihftfiyaç  duyuflan 
konuflarda  müşfterek  çaflışmafların  yapıfl-
masından,  uflusflararası  kurufluşflar  ftara-
fından  sürdürüflen  çaflışmafların  eftkfiflfi  ve 
verfimflfi  bfir  şekfiflde  fizflenmesfinden  ve  bu 
çaflışmafların Dışfişflerfi Bakanflığı ve gerek-
ftfiğfinde dfiğer fiflgfiflfi kurum ve kurufluşflarfla 
eşgüdüm haflfinde sevk ve fidaresfinden so-
rumfludur.

•  Komfiftefler  ve  Görevflerfi: Komfisyonun 
fihftfiyaç  duyduğu  aflanflarda  çaflışmaflar 
yapmak  amacıyfla  geçficfi  nfifteflfikfte  komfi-
ftefler ofluşfturuflabfiflfir. Komfiftefler, Komfisyon 

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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ftarafından görüşüflecek konuya göre Ko-
mfisyonu  ofluşfturan  üyefler  ya  da  uzman 
kfişfifler  arasından  ofluşfturuflur.  Komfisyon 
ftarafından gerekflfi görüflmesfi haflfinde, Ko-
mfifte ftopflanftıflarına kaftıflmak üzere,  dışa-
rıdan uzman daveft edfiflebfiflfir.

3.1.p. Uflusflararası Denfizcfiflfik Örgüftü (IMO) 
Sftraftejfisfi Geneflgesfi (Geneflge No: 2013/1)

Uflusflararası Denfizcfiflfik Örgüftü (IMO), üye üflke-
flerden  uflusflararası  denfiz  emnfiyeftfinfin  sağflan-
ması  ve  denfiz  çevresfinfin  korunması  konusun-
dakfi  sftraftejfiflerfinfi  IMO  hedef  ve  poflfiftfikaflarına 
uygun  oflarak  beflfirflemeflerfinfi  ftaflep  eftmekftedfir. 
Bayrak, kıyı ve flfiman devfleftfi sorumfluflukflarımız 
kapsamında, denfizflerde can ve mafl emnfiyeftfinfi 
ve  güvenflfiğfinfi  sağflamak,  gemfiflerden  kaynakflı 
kfirflfiflfiğfi önflemek ve denfiz ftficareftfinfi koflayflaşftır-
mak amaçfları fifle IMO uyguflamaflarında eftkfiflfi ve 
verfimflfi oflmak gerekmekftedfir. 

Bu  Geneflge  Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haber-
fleşme Bakanflığından çıkmış oflup; IMO Sftraftejfi-
mfizfin yerfine geftfirfiflmesfi fiçfin Uflusafl hedeflerfimfiz 
geneflgede şöyfle fifade edfiflmekftedfir.

• “Temfiz  Denfizflerde  Emnfiyeftflfi  Denfizcfiflfik” 
sfloganını gerçekfleşftfirmek üzere IMO uygu-
flamaflarına ftam anflamı fifle uyum sağflamak. 

• Üflkemfizfin  henüz  ftaraf  oflmadığı  ve  ftaraf 
oflunması uygun görüflen IMO sözfleşmeflerfi 
ve  dfiğer  bağflayıcı  kuraflflarına  en  kısa  süre 
fiçerfisfinde ftaraf oflunmasını sağflamak. 

• IMO  ftarafından  yenfi  ofluşfturuflmakfta  oflan 
bağflayıcı kuraflflarfla fiflgfiflfi ftaraf oflma sürecfi-
nfin,  söz  konusu  kuraflfların  kabuflünden  fiftfi-
baren fikfi yıfl fiçerfisfinde ftamamflamak. 

• Taraf  oflunan  ftüm  IMO  sözfleşmeflerfine  ya-
pıflan  değfişfikflfikflerfi,  üflkemfiz  menfaaftflerfi 
çerçevesfinde, kuraflflar zorunflu uyguflamaya 
başflanmadan önce fiç hukuka dâhfifl eftmek. 

• Uflusflararası  mevzuaftın  eftkfiflfi  bfir  şekfiflde 
uyguflanmasını  sağflayacak  ftüm  ftedbfirflerfi 
aflmak, müeyyfideflerfi ofluşfturmak ve uygu-
flamak, aflft mevzuaftı geflfişftfirmek. 

• IMO  Sözfleşmeflerfinden  doğan  yükümflü-
flükfler kapsamında IMO’ya sunuflması ge-
reken bfiflgfi, rapor ve bfifldfirfimflerfin sfisftema-
ftfik oflarak, zamanında ve eftkfiflfi bfir şekfiflde 
yapıflmasını sağflamak. 

• Deneftfimflerfin  ftam,  eftkfiflfi  ve  verfimflfi  yapıfl-
masını  ftemfinen,  fidarenfin  yeftkfisfine  bıra-
kıflmış hususflarda uyguflamayı beflfirflemek, 
deneftfimfler fiçfin uflusflararası orftak yorum-
fları benfimsemek ve uyguflamak, her ftürflü 
konftrofl  flfisftesfi,  rehber,  ftaflfimaft  ve  formu 
güncefl bfir şekfiflde ftüm uzman ve fiflgfiflfiflerfin 
kuflflanımına sunmak. 

• Mevcuft IMO ftavsfiyeflerfi ve rehber kararfla-
rını  finceflemek,  uygun  görüflenflerfi  en  kısa 
süre fiçerfisfinde fiç mevzuafta akftarmak. 

•  IMO ftarafından yenfi ofluşfturuflmakfta oflan 
ftavsfiye  ve  rehber  kararflarını,  hazırflık 
sürecfinden  fiftfibaren  ftakfip  ederek  gerekflfi 
müdahafleflerfi  yapmak,  kabuflflerfinden  fiftfi-
baren en kısa süre fiçerfisfinde gerekflfi de-
ğerflendfirmefler yapıflarak uygun görüflen-
flerfi fiç mevzuafta akftarmak. 

•  IMO  çaflışmaflarına  ve  karar  aflma  me-
kanfizmasına  eftkfiflfi  bfir  şekfiflde  kaftıflmak 
ve  Üflkemfiz  menfaaftflerfinfi  akftfif  şekfiflde 
savunmak amacı fifle IMO ftemsfiflfinde sfis-
ftemflfi  ve  akftfif  bfir  yapı  ofluşfturmak,  eftkfiflfi 
şekfiflde uyguflamak. 

•  IMO  konusunda  faaflfiyeft  gösfteren  ftüm 
kurum  ve  kurufluşfların  koordfinasyonunu 
sağflamak, kurum ve kurufluşflar arasında 
müzakere ve orftak karar gerekftfiren IMO 
fifle  fiflgfiflfi  ftüm  hususfların  uyum  fiçerfisfinde 
düzenflfi  bfir  şekfiflde  görüşüflmesfinfi  sağfla-
mak  üzere  sfisftemfik  bfir  yapı  kurmak  ve 
çaflışftırmak.
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3.1.r. Denfiz  Çevresfinfin Peftrofl ve Dfiğer 
Zararflı Maddeflerfle Kfirflenmesfinde Acfifl 
Durumflarda Müdahafle ve Zararfların 
Tazmfinfi Esasflarına Dafir Kanun Kapsamında 
Mafl ve Hfizmeft Aflımına İflfişkfin Yöneftmeflfik

Bu Yöneftmeflfik 26 Nfisan 2006 ftarfih ve 26150 
sayıflı  Resmfi  Gazeftede  yayınflanarak  yürür-
flüğe  gfirmfiş  oflup  amacı;  5312  sayıflı  Kanun 
hükümflerfi  kapsamında,  acfifl  müdahafle  pflan-
flarının hazırflanması ve bfir oflay meydana gefl-
dfikften sonra kfirflfiflfiğe müdahafle ve acfifl müda-
hafle pflanflarının ficrası fiçfin acfifl oflarak fihftfiyaç 
duyuflabfiflecek hfizmeft aflımı fifle araç, gereç ve 
maflzeme  aflımı  faaflfiyeftflerfinfin  yürüftüflebfifl-
mesfi  fiçfin  yapıflacak  aflımflarda  uyguflanacak 
usufl  ve  esasfları  beflfirflemekftfir.  Bu  Yöneftme-
flfik, ÇŞB veya yeftkfiflendfirecekflerfi yöneftficfiflerfin 
veya  bağflı  bfirfimflerfin  veya  denfiz  çevresfinfin 
peftrofl ve dfiğer zararflı maddeflerfle kfirflenme-
sfinde  acfifl  durumflarda  müdahafle  amacıyfla 
yeftkfiflendfirdfikflerfi  veya  görevflendfirdfikflerfi  dfi-
ğer kamu kurum ve kurufluşfların, 5312 sayıflı 
Kanun hükümflerfi kapsamında, acfifl müdahafle 
pflanflarının  hazırflanması  ve  bfir  oflay  meyda-
na gefldfikften sonra kfirflfiflfiğe müdahafle ve acfifl 
müdahafle  pflanflarının  ficrası  fiçfin  acfifl  oflarak 
fihftfiyaç  duyuflabfiflecek  hfizmeft  aflımı  fifle  araç, 
gereç  ve  maflzeme  aflımflarına  fiflfişkfin  usufl  ve 
esasfları kapsar.

3.1.s. Rfisk Değerflendfirmesfi ve Acfifl 
Müdahafle Pflanflarını Hazırflayacak Kurum/
Kurufluşfların Asgarfi Özeflflfikflerfine Dafir 
Tebflfiğ (Tebflfiğ no: 2007/3)

Bu Tebflfiğfin amacı, 5312 sayıflı Kanunun Uy-
guflama  Yöneftmeflfiğfi  uyarınca  rfisk  değerflen-
dfirmesfi ve acfifl müdahafle pflanflarını hazırflaya-
cak  kurum/kurufluşfların  asgarfi  özeflflfikflerfinfin 
beflfirflenmesfine fiflfişkfin usufl ve esasfları düzen-
flemekftfir.  Bu  Tebflfiğ,  rfisk  değerflendfirmesfi  ve 
acfifl müdahafle pflanflarını hazırflayacak kurum/
kurufluşflarda aranacak koşuflfları, komfisyonun 
ofluşumu, çaflışma usufl ve esasfları, başvuru-
fların  değerflendfirfiflmesfi  ve  deneftflenmesfi  fifle 
fiflgfiflfi  konufları  kapsamakfta  oflup;  rfisk  değer-
flendfirmesfi ve acfifl müdahafle pflanflarını hazır-
flamak fisfteyen kurum/kurufluşfların sağflaması 
gerekflfi şarftfları bu ftebflfiğde yer aflmakftadır.

3.1.ft. Kıyı Tesfisflerfi Denfiz Kfirflfiflfiğfi Zorunflu 
Maflfi Sorumflufluk Sfigorftası Tarfife ve 
Taflfimaftı

5312 sayıflı Kanun kapsamında buflunan kıyı 
ftesfisflerfi,  Kanunun  8.  maddesfi  ve  Uyguflama 
Yöneftmeflfiğfinfin 41. maddesfi uyarınca; Kanun 
kapsamındakfi zararflara karşı maflî sorumflu-
fluk sfigorftası yapftırmak zorundadır. Bu çerçe-
vede  Kanunun  koordfinasyonundan  sorumflu 
oflan  Çevre  ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığı  gfirfişfimfiy-
fle  Hazfine  Müsfteşarflığınca  hazırflanan  “Kıyı 

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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Tesfisflerfi  Denfiz  Kfirflfiflfiğfi  Zorunflu  Maflfi  Sorum-
flufluk  Sfigorftası”  Genefl  Şarftfları  01.01.2007 
ftarfihfinde,  Sfigorfta  Tarfife  ve  Taflfimaftfları  fise,  
01.01.2010 ftarfihfi fiftfibarfi fifle yürürflüğe gfirmfişftfir. 
01.01.2010 fiftfibarfi fifle kıyı ftesfisflerfi söz konusu 
sfigorftayı yapftırabfiflmekftedfir.  

3.2 Uflusafl Acfifl Durum Müdahafle 
Pflanı Çaflışmafları ve Günceflflenmesfi

Uflusafl Acfifl Müdahafle Pflanının genefl amacı; 
5312 sayıflı “Denfiz Çevresfinfin Peftrofl ve Dfiğer 
Zararflfi  Maddeflerfle  Kfirflenmesfinde  Acfifl  Du-
rumflarda  Müdahafle  Ve  Zararflarfin  Tazmfinfi” 
Esasflarfina  Dafir  Kanun  ve  Uyguflama  Yöneft-
meflfiğfi kapsamında meydana geflen peftrofl ve 
dfiğer zararflı maddeflerfle kfirflenme oflayflarında 
acfifl  durumflarda  kfirflenmeye  veya  kfirflenme 
ftehflfikesfine  üçüncü  sevfiyede  erken  ve  eftkfin 
müdahafle  edecek  acfifl  müdahafle  sfisftemfinfi 
ofluşfturmak  ve  kurum  ve  kurufluşfların  görev 
ve  sorumfluflukflarını  beflfirfleyerek  kamu  ve 
özefl kaynakfların eftkfin kuflflanıflması fifle denfiz 
çevresfinfin korunmasının sağflanmasıdır.

Uflusafl müdahafle pflanı 6 böflgesefl pflanı da 
kapsamakftadır. Böflge pflanfları:

• Marmara  ve  Türk  Boğazflar  Böflgesfi 
Pflanı

•  Orfta Karadenfiz Böflgesfi Pflanı

• Doğu Karadenfiz Böflgesfi Pflanı

• Ege ve Baftı Akdenfiz Böflgesfi Pflanı

• Orfta Akdenfiz Böflgesfi Pflanı

• Doğu Akdenfiz Böflgesfi Pflanı

Her  böflgede  yer  aflan  flfimanflar,  ftersanefler, 
kıyıda  buflunan  sanayfi  ftesfisflerfi,  pflajflar,  fturfis-
ftfik ftesfisfler ve baflıkçı barınakfları bfirfleşftfirfiflerek 
CBS orftamında harfiftaflara akftarıflmış ve Uflaş-
ftırma, Denfizcfiflfik ve Haberfleşme Bakanflığı’nın 
karar  desftek  sfisftemfine  (YAKAMOS)  enftegre 
edfiflmfişftfir.  Uflusafl  Acfifl  Müdahafle  Pflanının  uy-
guflanacağı  ve  pflan  kapsamında  ofluşfturuflan 
müdahafle organfizasyonunun sorumflufluk afla-
nı uyguflama aflanfları oflarak beflfirflenmfişftfir. So-
rumflufluk aflanflarını gösfteren harfifta şekfifl 3’fte 
aşağıda sunuflmuşftur. 
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5312  Sayıflı  Kanun  ve  bu  Kanunun  Uygufla-
ma  Yöneftmeflfiğfi  fifle  ftanımflanan  kıyı  ftesfisfle-
rfine  kıyı  ftesfisfi  rfisk  değerflendfirmesfi  ve  acfifl 
müdahafle pflanı hazırflama zorunflufluğu geftfi-
rfiflmfişftfir.  Bu  çerçevede  faaflfiyeftflerfi  nedenfiyfle 
denfizflerfin peftrofl ve dfiğer zararflı maddeflerfle 
kfirflenmesfine  sebep  oflabfiflecek  yüksek  rfisk 
fiçeren  kıyı ftesfisflerfi beflfirflenmfiş oflup; bunfların 
rfisk  değerflendfirmesfi  ve  acfifl  müdahafle  pflanı 
hazırflaması  ftemfin  edfiflmfişftfir.  Kıyı  ftesfisflerfi-
nfin  Rfisk  Değerflendfirmesfi  ve  Acfifl  Müdaha-
fle  Pflanfları  Çevre  ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığınca 
yeftkfiflendfirfiflmfiş  kurum/kurufluşflar  ftarafından 
hazırflanarak  Çevre  ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığına 
sunuflmuş ve bu güne kadar 267 kıyı ftesfisfinfin 
acfifl  müdahafle  pflanı  onayflanmışftır.  Pflanfların 
ftamamflanması ve günceflflenmesfi çaflışmafları 
devam eftmekftedfir. Kıyı ftesfisflerfi acfifl müdaha-
fle  pflanflarında  ftesfisflerfin  rfiskflerfi  beflfirflenmfiş, 
hazırflıkflı  oflmak  amacıyfla  ftesfisflerfin  gerekflfi 

maflzeme  ve  ekfipman  fifle  bu  konuda  eğfiftfimflfi 
personefle  sahfip  oflmafları  sağflanmışftır.    Kıyı 
ftesfisfi fimkân ve kabfiflfiyeftflerfinfin yeftmedfiğfi du-
rumflar  fiçfin  böflgesefl  pflana  geçfişfi  sağflamak 
üzere  pflanfların  bfirbfirfine  uyumu  gözeftfiflmfiş-
ftfir.  Bununfla  bfirflfikfte,  rfisk  değerflendfirmesfi 
ve  acfifl  müdahafle  pflanı  hazırflaması  gereken 
orfta  rfisk  grubunda  yer  aflan  yük  eflfleçflemesfi 
yapan kamu ve befledfiyeflere afift flfimanflar, ka-
boftaj  haftftı  dışında  yer  aflan  yoflcu  fiskefleflerfi 
ve  kruvazfiyer  flfimanfları  fifle  daha  sonra  faaflfi-
yefte geçmfiş ancak pflanı buflunmayan kıyı fte-
sfisflerfinfin  beflfirflenmesfine  yöneflfik  çaflışmaflar 
ftamamflanmışftır.  Bu  çerçevede    Pflan  hazır-
flaması gereken 2. Aşama kıyı ftesfisflerfi flfisftesfi 
Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığınca fiflan edfiflmfiş 
ve bu ftesfisfler de pflan hazırflama çaflışmafları-
na başflamışflardır.

Uflusafl ve Böflgesefl Acfifl Müdahafle Pflanfları, 08.02.2012 ftarfihfinde 

Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığınca 

onayflanarak yürürflüğe gfirmfişftfir.
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Uflusafl Acfifl Müdahafle Pflanının genefl amacı; 
5312 sa yıflı Kanun ve Uyguflama Yöneftmeflfiğfi kapsamında 
meydana geflen kfirflenme oflayflarında 
uflusafl sevfiyede müdahafle edecek acfifl müdahafle sfisftemfinfi ofluşfturmak 
ve kurum ve kurufluşfların görev ve sorumfluflukflarını beflfirfleye rek 
kamu ve özefl kaynakfların eftkfin kuflflanıflması fifle 
denfiz çevresfinfin korunmasının sağflanmasıdır.
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Şekfifl 3.  Türkfiye Uflusafl ve Böflgesefl Acfifl Müdahafle Sınırfları
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Anftaflya
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ORTA KARADENİZ 
BÖLGESİ

DOĞU AKDENİZ 
BÖLGESİ

Uflusafl Acfifl Müdahafle Pflanı, 2012 ,ÇŞB

DOĞU KARADENİZ
BÖLGESİ
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3.2.a. Uflusafl Acfifl Müdahafle Pflanı Görev, 
Yeftkfi ve Sorumfluflukfları

Uflusafl  Acfifl  Müdahafle  Pflanı  kapsamında  ofluş-
fturuflan müdahafle organfizasyonunun sorumflufluk 
aflanflarını aflanfları Şekfifl 4’de sunuflmuş oflup, gö-
rev, yeftkfi ve sorumfluflukflar fise Tabflo 6’da gösfterfifl-
mekftedfir. Uflusafl organfizasyon şemasında gösfte-
rfiflen uflusafl acfifl müdahafle organfizasyonu, Uflusafl 
Koordfinasyon ve Operasyon ünfiftesfi oflmak üzere 
fikfi ana unsurdan ofluşur. Uflusafl sevfiyede müdaha-
fle operasyonflarının koordfinasyonu ve ficrası, fiflgfiflfi 
kurum,  kurufluş  ve  müdahafle  unsurflarından  oflu-

şan  bfir  organfizasyon  fifle  sağflanır.  Bu  organfizas-
yonun ofluşfturuflmasında kfirflenmeye müdahaflede 
genefl yeftkfiflfi oflan Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığı ve 
Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme  Bakanflığı-
nın  merkez  ve  ftaşra  fteşkfiflaftı  görev  aflır  ve  bağflı 
ofldukfları  kurumfların  görevflerfinfi  uflusafl  sevfiyede 
yerfine geftfirfirfler. Ayrıca Çevre ve Şehfircfiflfik Bakan-
flığı  fifle  Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme  Ba-
kanflığından  konusunda  uzman  kfişfiflerden  ofluşan 
Acfifl Müdahafle Merkez Grubu ofluşfturuflmuş oflup, 
grup hem uflusafl hemde böflgesefl sevfiyede genefl/
böflgesefl koordfinaftöre danışmanflık görevfi yapar. 

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM



2014-2023 
Denfiz Kfirflfiflfiğfine Neden Oflan Kazaflar

Yofl Harfiftası Beflgesfi 81

Şekfifl 4. Uflusafl Acfifl Müdahafle Pflanı’na Göre Uflusafl Organfizasyon Şeması

İçfişflerfi
Bakanflığı

Sahfifl Güvenflfik
Komuftanflığı

UDHB Kıyı 
Emnfiyeftfi Genefl 
Müdürflüğü

Çevre Grubu ve Danışmanflar

Basın ve Haflkfla İflfişkfifler Komfiftesfi
Hukuk Müşavfirflerfi
Sekrefterya

Böflge Koordfinaftörü
Sorumflu Vaflfi

Operasyon Koordfinaftörü

Oflay Yerfi Koordfinaftörü

İfl Krfiz Merkezfi
(Böflgesefl Koordfinasyon Komfiftesfi)

Uflaşftırma, 
Denfizcfiflfik ve 
Haberfleşme 
Bakanflığı

Başbakanflık 
Afeft ve Acfifl 
Durum Yöneftfim
Başkanflığı

Geneflkurmay
Başkanflığı

Dışfişflerfi
Bakanflığı

ULUSAL KOORDINASYON KURULU
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

(GENEL KOORDINATÖR)

ULUSAL ACİL MÜDAHALE PLANI / GENEL

K
O
O
R
Dİ
N
A
S
Y
O
N 
Ü
Nİ
T
E
Sİ

O
P
E
R
A
S
Y
O
N 
Ü
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T
E
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Uflusafl Acfifl Müdahafle Pflanı 2012, ÇŞB

Zarar Tespfift Komfisyonu

Acfifl Müdahafle Merkez Grubu

Kıyı Ekfibfi
(Kamu / Özefl Kurum / Kurufluş)

Denfiz Ekfibfi
(Kamu / Özefl Kurum / Kurufluş)

Lojfisftfik Grup
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AÇIKLAMA GÖREVLİ KURUM, KURULUŞ, KİŞİ

KOORDİNASYON 
ÜNİTESİ

Uflusafl 
Koordfinasyon 
Kuruflu

Uflusafl  Koordfinasyon  Kuruflu,  Uflusafl 
Acfifl  Müdahafle  Pflanının  uyguflanması-
nın  genefl  koordfinasyonundan  sorum-
fludur.

Kuruflun başkanı Genefl Koordfinaftör oflan ÇŞB Ba-
kanıdır.

Dfiğer  Temsfiflcfifler:  ÇŞB  Müsfteşarı,  UDHB  Müsfte-
şarı, AFAD Başkanı, GKB Temsfiflcfisfi, DİB Temsfiflcfi-
sfi, SGK Temsfiflcfisfi, KEGM Genefl Müdürü

Genefl 
Koordfinaftör

Uflusafl  Acfifl  Müdahafle  pflanının  uygu-
flanmasının  genefl  koordfinasyonundan 
sorumflu oflan uflusafl koordfinasyon ku-
ruflunun başıdır.

Uflusafl sevfiyede müdahafle operasyonflarında ÇŞB 
Bakanı  veya  ÇŞB  Bakanının  görevflendfireceğfi  bfir 
kfişfi Genefl Koordfinaftör görevfinfi üsftflenfir. ÇŞB Ba-
kanı koordfinasyon yeftkfisfinfi fisfterse AFAD Başka-
nına verebfiflfir

Uflusafl Basın 
ve Haflkfla 
İflfişkfifler 
Komfiftesfi 
(BHİ)

Görevfi,  kamuoyunun  ve  basının  ftek 
kaynakftan doğru bfiflgfiflendfirfiflmesfidfir.

UAMM kuruflması fifle Uflusafl BHİ komfiftesfi merkez-
de sabfift personefl oflarak, ve bu kapsamda yapıfl-
ması gereken çaflışmafları yürüftecekftfir. Uflusafl Acfifl 
Müdahafle Pflanı akftfif hafle geçftfiğfinde fise, ÇŞB ve 
UDHB Basın ve Haflkfla İflfişkfifler Müşavfirflerfi bu ko-
mfifteye kaftıflır. UAMM kurufluncaya kadar BHİ; ÇŞB 
ve UDHB Basın ve Haflkfla İflfişkfifler Müşavfirflerfinden 
ofluşur.

Hukuk 
Müşavfirflerfi 
(HM)

Görev,  koordfinasyon  ve  operasyon 
ünfifteflerfine hukukfi yardım sağflamakftır.

UAMM  kuruflması  fifle  Uflusafl  HM  komfiftesfi  mer-
kezde sabfift personefl ve gerekflfi durumflarda daha 
önceden beflfirflenmfiş oflan danışmanflar fifle beraber 
bu  kapsamda  yapıflması  gereken  çaflışmafları  yü-
rüftecekftfir.  Uflusafl  Acfifl  Müdahafle  Pflanı  akftfif  hafle 
geçftfiğfinde  fise  ÇŞB    ve  UDHB  Hukuk  Müşavfirflerfi 
bu  komfifteye  kaftıflır.  UAMM  kurufluncaya  kadar 
Hukuk Müşavfirflerfi Komfiftesfi ÇŞB ve UDHB Hukuk 
Müşavfirflerfinden ofluşur.

Uflusafl 
Sekrefterya 
(US)

Görevfi,  uflusafl  ve  böflgesefl  acfifl  müda-
hafle pflanfları kapsamında yapıflan, fiflgfiflfi 
kanun  ve  yöneftmeflfikfler  çerçevesfinde 
ftüm  yazışmafların  ftakfibfi,  evrakfların 
gfizflfiflfik  esasflarına  uygun  oflarak  mu-
hafazasının  sağflanması  ve  arşfivflen-
mesfidfir.

UAMM’nfin  kuruflması  fifle  Uflusafl  Sekreftarya  mer-
kezde görev aflacak oflan sabfift personeflden ofluşur 
ve  bu  kapsamda  yapıflması  gereken  çaflışmafları 
yürüftür.  Uflusafl  Acfifl  Müdahafle  Pflanı  akftfif  hafle 
geçftfiğfinde fise ÇŞB ve UDHB ftarafından beflfirflenen 
uzman personefl bu komfifteye kaftıflır. Acfifl durum-
flarda bu komfifteye UAMM’nfin sekrefterfi başkanflık 
eder. UAMM kurufluncaya kadar uflusafl sekreftarya; 
Afeft  ve  Acfifl  Durum  Yöneftfimfi  Merkezfi  ftarafından 
yürüftüflür.

Danışmanflar 
ve Çevre 
Grubu 

Uflusafl  acfifl  müdahafle  pflanfları  kapsa-
mında pflan ekfinde kfimflfikflerfi ve firftfibaft 
bfiflgfiflerfi  verfiflen  sfigorfta  eksperfi,  çevre 
ekonomfisftflerfi,  denfiz  hukuku,  ekoflojfi, 
yayıflım  ve  hfidrodfinamfik  modefl,  rfisk 
değerflendfirmesfi,  kıyı  rehabfiflfiftasyonu, 
korunması  gereken  ftürfler  ve  aflanflar 
gfibfi farkflı uzmanflık aflanflarından beflfir-
flenen kfişfiflerden ofluşur.

Tabflo 6. Uflusafl Acfifl Müdahafle Pflanı’na Göre Görev, Yeftkfi ve Sorumfluflukflar

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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KOORDİNASYON 
ÜNİTESİ

Böflgesefl 
Koordfinaftör 
(Sorumflu 
Vaflfi)

Oflayın ve böflgesefl acfifl müdahafle pfla-
nının  uyguflanmasının  genefl  koordfi-
nasyonundan sorumfludur.

Böflgesefl  sevfiyede  müdahafle  operasyonflarında 
Böflgesefl Koordfinaftör görevfi, oflayın veya kfirflfiflfiğfin 
meydana gefldfiğfi İflfin Vaflfisfidfir.

Uflusafl Acfifl 
Müdahafle 
Merkezfi 
(UAMM)

UAMM,  uflusafl  acfifl  müdahafle  pflan-
flarının  uyguflanması  fiçfin  müdahafle, 
operasyon  ve  koordfinasyon  merkezfi 
oflarak hfizmeft verfir. Merkez ayrıca uflu-
safl sevfiyede hazırflıkflı oflma faaflfiyeftfle-
rfinfi yürüftür ve YAKAMOS karar desftek 
sfisftemfinfin  çaflışftığı  bfir  merkez  oflarak 
hfizmeft verfir.

•  Üçüncü  sevfiye  bfir  oflay  /  kaza  duru-
munda  Uflusafl  BHİ  Komfiftesfi,  Hukuk 
Müşavfirflerfi  ve  Uflusafl  Sekreftaryanın, 
uflusafl danışmanfların çaflışma yerfidfir, 

• UAMM ofluşfturufluncaya kadar UDHB 
bünyesfinde  Ankara’da  buflunan  Ana 
Arama  ve  Kurftarma  Koordfinasyon 
Merkezfi  (AAKKM)  aynı  zamanda  uflu-
safl  acfifl  müdahafle  merkezfi  oflarak  da 
görevflendfirfiflfir.

Uflusafl Acfifl müdahafle merkezfi kurufldukftan sonra 
mfinfimum personefl fifle göreve başflaması ve fihftfiyaç 
doğduğu zaman büyümeye eflverfişflfi bfir düzen ge-
flfişftfirfiflmesfinfin uygun oflacağı düşünüflmüşftür. 

• Merkezde çevre uzmanı, kıyı uzmanı, denfiz uz-
manı, flojfisftfik uzmanı, zarar ftespfift uzmanı perso-
neflfinfin yer aflması öngörüflmekftedfir.

• Merkezde dafimfi oflarak buflunacak bu ekfip kaza 
oflay  oflması  durumunda  “Acfifl  Müdahafle  Merkez 
Grubu“ fifle beraber çaflışır.

İfl Krfiz 
Merkezfi 
(Böflgesefl 
Koordfinasyon 
Komfiftesfi)

İfl  Krfiz  Merkezfi,  Böflgesefl  Koordfinaftö-
rün  genefl  koordfinasyon  görevfinfi  ye-
rfine  geftfirmesfinde  ona  fteknfik  desftek 
sağflamak amacıyfla 7269 sayıflı kanun 
ve yöneftmeflfiğfi fifle 5902 sayıflı Kanunda 
beflfirflenen  fifl  krfiz  merkezfinde  yer  aflan 
kurumflardan  ve  SGK,  ÇŞBve  UDHB-
ftaşra fteşkfiflaftflarından ofluşur. 

İfl Krfiz Merkezfi üyeflerfi, 24 saaft çaflışma 
esasına göre görev yapar.

İfl  Krfiz  Merkezfinfi  ofluşfturan  kurum/kurufluşflar  fifle 
fihftfiyaca göre daveft edfiflebfiflecek kurum/kurufluşflar 
aşağıda sunuflmuşftur. 

İfl Krfiz Merkezfi (Böflgesefl Koordfinasyon Komfiftesfi) 

• Vaflfi Yardımcısı 

• UDHB ftaşra fteşkfiflaftı/Lfiman Başkanı 

• İfl Çevre ve Şehfircfiflfik Müdürflüğü Müdürü 

• İfl Afeft ve Acfifl Durum Müdürflüğü Müdürü 

• Sahfifl Güvenflfik Böflge/ Grup Komuftanı 

İfl Krfiz Merkezfine daveft edfiflebfiflecek kurumflar 

• Büyükşehfir Befledfiye Başkanı/Befledfiye Başkanı 

• Emnfiyeft Müdürü 

• İfl Sağflık Müdürü 

• Gıda, Tarım ve Hayvancıflık İfl Müdürü 

• İfl Jandarma Aflay Komuftanı 

• Garnfizon Komuftanı veya askerfi bfirflfik ftemsfiflcfisfi 

•  Vaflfi  ftarafından  uygun  görüflen  dfiğer  kurum  ve 
kurufluşflar 

AÇIKLAMA GÖREVLİ KURUM, KURULUŞ, KİŞİ
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OPERASYON 
ÜNİTESİ

Uflusafl Operasyon Ünfiftesfi, kaza / oflaydan eftkfiflenen böflgeflerfin Böflgesefl Acfifl Müdahafle Pflanında Operasyon 
Ünfiftesfi oflarak ftanımflanan ünfifte oflup, Uflusafl Müdahafle Pflanına enftegrasyonu fifle genefl koordfinaftor ve 
uflusafl koordfinasyon kurufluna bağflı oflarak çaflışmaflarına devam eder. Bu ünfiftede, ÇŞB ve UDHB’nın ftaşra 
fteşkfiflaftı ve böflgedekfi unsurfları görev aflır ve bağflı ofldukfları kurumfların görevflerfinfi uflusafl sevfiyede yerfine 
geftfirfirfler. Ayrıca, gerekflfi durumflarda dfiğer kamu kurum ve kurufluşfları, özefl kurum ve kurufluşflar da bu 
ünfiftede görev aflır.

Uflusafl 
Operasyon 
Koordfinaftörü

Müdahafle  operasyonflarının  koordfi-
nasyonu  Uflusafl  Operasyon  Koordfina-
ftörü ftarafından yapıflır. 

Operasyon  Koordfinaftörflerfi  Acfifl  mü-
dahafle merkez grubunda buflunan kıyı 
ve  denfiz  sftraftejfi  uzmanflarından  ftek-
nfik  desftek  aflır.  Kamu  ve  özefl  kurum/
kurufluşfların  sahadakfi  çaflışmaflarını 
organfize eder. 

Kaza/oflayın  denfizde  veya  karada  meydana  gefl-
dfiğfine bakıflmaksızın denfizdekfi çaflışmafları UDHB 
Böflge  Müdürflüğünün  görevflendfireceğfi  ftemsfiflcfi, 
kıyıdakfi çaflışmafları fise ÇŞB İfl Müdürflüğü’nün gö-
revflendfireceğfi ftemsfiflcfi Uflusafl Operasyon koordfi-
naftörü oflarak yürüftür.

 24 saaft çaflışma esasına göre görev yapar. 

Böflgesefl Acfifl 
Müdahafle 
Merkezfi 
(BAMM)

Böflgesefl Acfifl Müdahafle Merkezfi, uflu-
safl acfifl müdahafle pflanflarının uyguflan-
ması  fiçfin  UAMM  fifle  koordfineflfi  oflarak 
Böflgesefl  ve  Acfifl  Müdahafle  pflanfları 
kapsamında beflfirflenen görevflerfinfi ye-
rfine  geftfirfir  ve  müdahafle,  operasyon 
ve krfiz (koordfinasyon) merkezfi oflarak 
hfizmeft verfir.

Anftaflya’da bfir adeft böflgesefl acfifl müdahafle mer-
kezfi  kuruflmuşftur.  Uflusafl  Merkez’fin  ftamamflan-
masına müfteakfip müdahafle ekfipmanı fifle donaftı-
flacakftır.

Böflgesefl 
Oflay Yerfi 
Koordfinaftörü

Müdahafle  operasyonflarının  oflay  ye-
rfinde  yöneftfiflmesfinden  ve  ficrasından 
sorumflu oflan fteknfik personefldfir.

ÇŞB ve UDHB ftarafından görevflendfirfiflfir.

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

AÇIKLAMA GÖREVLİ KURUM, KURULUŞ, KİŞİ
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Kıyı Ekfibfi Kıyı Ekfibfinfin görev ve sorumfluflukfları : 

• Kıyı ftemfizflfiğfi faaflfiyeftflerfinfi yapmak, 

•  Peftrofle  buflaşmış  canflıfları  kurftarmak 
ve  uygun  yerflere  uflaşftırıflmasını  sağfla-
mak, 

•  Denfizden  ve  kıyıdan  ftopflanan  aftıkfları 
kıyıda geçficfi oflarak depoflamak ve berfta-
raf ftesfisflerfine nakflfinfi sağflamak, 

•  Oflayın  karadakfi  bfir  ftesfisfte  meydana 
geflmesfi  durumunda  kfirflfiflfik  kaynağının 
kesfiflmesfi veya azaflftıflmasına fiflfişkfin fted-
bfirfler aflmak, 

• Kfirflfiflfiğfin kıyıya finftfikafl eftmesfi öncesfinde 
sfisftem  çıkftıflarına  göre  beflfirflenmfiş  oflan 
önceflfikflfi koruma aflanfları fiçfin gerekflfi ön-
flemflerfi aflmak, 

• Kfirflfiflfiğfin kıyıya finftfikafl eftmesfi durumun-
da operasyon koordfinaftörflerfinden geflen 
bfiflgfiflere göre çaflışmafları başflaftmak, 

•  Sfisftem  çıkftıflarına  ve  anflık  saha  verfi-
flerfine  göre  müdahafle  dışında  koruma 
amaçflı önflemflerfi aflmak, 

• Operasyona, operasyon koordfinaftörü-
nün müdahaflenfin sonflandırıfldığı ftaflfima-
ftını vermesfine kadar devam eftmek.

Hazırflanan  pflan  dahfiflfinde  kamu  özefl  kurum/ku-
rufluşflarından görevflfi uzman personeflden ofluşur .

Denfiz Ekfibfi Denfiz Ekfibfinfin görev ve sorumfluflukfları, 

•  Denfizde  kfirflfiflfiğe  müdahafle  operas-
yonflarını ficra eftmek, 

• Kfirflfiflfiğfi denfizden ftopflamak, 

• Kfirflfiflfiğfi havadan ve denfizden fizfleftmek, 

•  Kfirflfiflfik  kaynağının  kesfiflmesfi  veya 
azaflftıflması fiçfin çaflışmaflar yapmak, 

• Kfirflfiflfiğfin denfizde yayıflmasını önflemek, 

•  Karar  desftek  sfisftem  çıkftıfları  veya 
böflge uzmanfları ftarafından beflfirflenen 
denfizde  korunması  gereken  aflanflara 
ve ftürflere göre çevre grubu fifle koordfi-
neflfi oflarak çaflışmak ve koruma amaçflı 
önflemfler aflmak.

Denfiz Ekfibfinde yer aflan Kurum/kurufluş fisfimflerfi; 

•  Kamu/Özefl  Kurum  ve  Kurufluşflar:  Hazırflanan 
pflan dahfiflfinde kamu özefl kurum/kurufluşflarından 
görevflfi uzman personeflden ofluşur . 

AÇIKLAMA GÖREVLİ KURUM, KURULUŞ, KİŞİ



2014-2023 
Denfiz Kfirflfiflfiğfine Neden Oflan Kazaflar
Yofl Harfiftası Beflgesfi86

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

Lojfisftfik 
Grubu:

Lojfisftfik gruba İfl Afeft Acfifl Durum Müdür-
flüğü Müdahafle Şube Müdürü başkanflık 
yapar.  5902  sayıflı  kanun  kapsamında 
Acfifl müdahafle sırasında fihftfiyaç duyuflan 
flojfisftfik  harcamaflar  Afeft  ve  Acfifl  Durum 
Başkanflığı  büftçesfinde  gfider  kaydedfifl-
mek  sureftfiyfle  özefl  hesaba  akftarıflarak 
kuflflanıflır.  Bu  kaynakftan  Afeft  ve  Acfifl 
Durum  Başkanflığınca  uygun  görüflen 
haflflerde kamu kurum ve kurufluşfları fifle 
mahaflflfi  fidareflerfin  hesapflarına  da  ak-
ftarma  yapıflabfiflfir.  5902  sayıflı  Kanun’un 
23.maddesfindekfi  kaynak  yöneftfimfi 
başflığı  aflftındakfi  hükümfler  5312  sayıflı 
Kanun  kapsamındakfi  acfifl  müdahafle 
harcamafları fiçfin de kuflflanıflır. 

Gerekftfiğfinde  Acfifl  Müdahafle  Merkez 
Grubundan  uzmanflar  (Maflzeme  ve 
Ekfipman Uzmanı, Fon ve Sfigorfta Uzma-
nı,  Aftık  Yöneftfimfi  Uzmanı,  Haberfleşme 
ve Bfifldfirfim Eflemanı) flojfisftfik grup fifle ko-
ordfineflfi çaflışır. 

Lojfisftfik gruba İfl Afeft Acfifl Durum Müdürflüğü Müda-
hafle Şube Müdürü başkanflık yapar. 

Lojfisftfik grupfta yer aflan Kurum/kurufluş fisfimflerfi; 

•  İflk  Yardım  ve  Sağflık  Hfizmeftflerfi  Grubu  (İfl  Sağflık 
Müdürflüğü, Befledfiyefler) 

• Uflaşım Hfizmeft Grubu (Befledfiye, Vaflfiflfik) 

•  Güvenflfik  Hfizmeftflerfi  Grubu  (Emnfiyeft,  Jandarma, 
Askerfi Bfirflfikfler) 

• Saftın Aflma, Kfiraflama, Efl Koyma ve Dağıftım Hfiz-
meftflerfi  Grubu  (Vaflfiflfik,  Sfivfifl  Savunma,  Emnfiyeft, 
Defterdar,  Özefl  İdare  Müdürflüğü/Maflfi  İşfler  Dafire 
Başkanflığı,  İfl  Çevre  ve  Şehfircfiflfik  müdürflüğü/Maflfi 
İşfler, Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haberfleşme Bakanflığı 
Böflge Müdürflüğü/Maflfi Işfler, Befledfiyefler) 

• Eflekftrfik Su ve Kanaflfizasyon Hfizmeftflerfi Grubu (Be-
fledfiyefler) 

•  Kurftarma  Hfizmeftflerfi  Grubu  (Befledfiyefler,  Afeft  ve 
Acfifl Durum Müdürflüğü)

AÇIKLAMA GÖREVLİ KURUM, KURULUŞ, KİŞİ
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3.2.b. Pflanın Türkfiye Afeft Müdahafle Pflanı 
(TAMP)İfle Uyum ve Geçfişfi

Türkfiye  Afeft  Müdahafle  Pflanının  (TAMP) 
amacı;  afeft ve acfifl durumflara fiflfişkfin müdaha-
fle çaflışmaflarında görev aflacak hfizmeft grup-
fları ve koordfinasyon bfirfimflerfine afift roflflerfi ve 
sorumfluflukfları ftanımflamak, afeft öncesfi, sıra-
sı  ve  sonrasındakfi  müdahafle  pflanflamasının 
ftemefl prensfipflerfinfi beflfirflemekftfir. 

TAMP,  üflkemfizde  yaşanabfiflecek  her  ftür  ve 
öflçekfte,  afeft  ve  acfifl  durumflara  müdahaflede 
görev  aflacak,  bakanflık,  kurum  ve  kurufluş-
flar, özefl kurufluşflar, STK’flar ve gerçek kfişfiflerfi 
kapsar. 

Afeft ve Acfifl Durum Yöneftfim Merkezflerfi Yö-
neftmeflfiğfinde  yer  aflan  büyük  öflçekflfi  doğafl 
afeftfler,  ftopflu  nüfus  harekeftflerfi,  yangınflar, 
fteknoflojfik kazaflar, kfimyasafl, bfiyoflojfik, radyo-
flojfik ve nükfleer kazaflar veya oflayfları, hava ve 

denfiz  aracı  kazafları,  ftehflfikeflfi  ve  saflgın  has-
ftaflıkflar  konufları  fifle  fiflgfiflfi  oflay  ftürflerfi  dfikkafte 
aflınarak  görev  yapacak  bakanflık,  kurum  ve 
kurufluşflar  beflfirftfiflmfişftfir.  Afeft  ve  Acfifl  Durum 
Yüksek Kuruflu TAMP kapsamında hangfi oflay 
ftürflerfine  yöneflfik  uflusafl  düzeyde  pflan  hazır-
flanacağına karar verfir. İflgfiflfi kurumflar kararın 
ftebflfiğfinden  fiftfibaren  aflftı  ay  fiçfinde  pflanflarını 
hazırflar. 

Türkfiye  Afeft  Müdahafle  Pflanının  (TAMP) 
Afeft ve Acfifl Durum Yüksek Kuruflu ftarafından 
onayflandığına  dafir  Kurufl  Kararı  03.01.2014 
ftarfih ve 28871 sayıflı Resmfi Gazeftede yayın-
flanmışftır.

Denfiz kfirflfiflfiğfinen neden oflan oflan kazaflara 
yöneflfik  hazırflanmış  UAMP  pflanının,  Türkfiye 
Afeft Müdahafle Pflanının (TAMP) bfir oflay ftürü 
pflanı oflarak TAMP fifle enftegrasyon çaflışması 
yapıflması gerekmekftedfir.

Şekfifl 5 Türkfiye Afeft Müdahafle Pflanının Dfiğer Pflanflarfla Uyum ve Geçfişfi
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3.2.c. Pflan Senaryofları

Uflusafl acfifl müdahafle pflanında, acfifl müdahafle durumunda hazırflanan pflanfların/ merkezflerfin 
çaflışma prensfibfinfi anflaftan senaryoflar hazırflanmışftır. Senaryoflar aşağıda verfiflmekftedfir.

Şekfifl 6. Kaza / Oflayın Tek Böflgeyfi Eftkfiflemesfi Durum Senaryosu

Uflusafl Acfifl Müdahafle Pflanı 2012, ÇŞB

Genefl 
Koordfinaftor
ÇŞB Bakanı

Böflgeflsefl
Koordfinaftor
Sorumflu Vaflfi

Uflusafl Koordfinasyon Kuruflu

• UDHB
• AFAD
• SGK
• GKB
• KEGM

Zarar Tespfift 
Komfisyonu

Lojfisftfik Grup
Acfifl Yardım Hfizmeft Grupfları
İfl AFAD Müdahafle Şb. Müd.

• Haberfleşme Hfizmeft Grubu
• Ufluşım Hfizmeft Grubu
• İflkyardım ve  Sağflık Hfizmeftflerfi Grubu
• Güvenflfik Hfizmeftflerfi Grubu
• Saftın Aflma, Kfiraflama, Efl Koyma ve Dağıftım 
Hfizmeftfler Grubu
• Eflekftrfik, Su ve Kanaflfizasyon Hfizmeftflerfi 
Grubu
• Kurftarma Hfizmeftflerfi Grubu

Acfifl Müdahafle Merkez Grubu

• Denfiz Müdahafle Sftraftejfi Uzmanı
• Kıyı Müdahafle Sftraftejfi Uzmanı
• Maflzeme ve Ekfipman Uzmanı
• Modefl/Yayıflım Uzmanı
• Bfifldfirfim/Haberfleşme/Raporflama Uzmanı
• Basın/Yayın Uzmanı
• Fon ve Sfigorfta Uzmanı
• Aftık Yöneftfim Uzmanı
• Rehabfiflfiftasyon Uzmanı

SGK- DAKKM AAKKM / UAMM
Sfisftem Anaflfizfi

UDHB
Karar Verficfi GrupBfifldfirfimfin Doğrufluğunun 

Konftrofl Edfiflmesfi Sfisftem Çıkftıflarına Göre 
Sevfiyenfin Beflfirflenmesfi

Yayıflım Modeflfi Sonuçfları
Eftkfi Aflanı ve Özeflflfikflerfi
İdarfi Sorumfluflar
İhftfiyaç Duyuflan Aflftyapı
Aflftyapının Yerflerfi 
Önceflfikfler ve Temfizfleme

ÇŞB

KAZA / OLAY

Gemfi - Kfişfi - Lfiman Bşk.
Kaza / Oflayın Bfifldfirfim 
Formaftına Aftıflması

Çevre Grubu
Ünfiversfifte
STK

Danışmanflar

Operasyon Koordfinaftörü
UDBH Taşra Teşkfiflaftı Temsfiflcfisfi
İfl ÇŞB Çevre Yöneftfimfi Şube Müdürü

İfl Krfiz Merkezfi (Böflgesefl 
Koordfinasyon Komfiftesfi)

• İfl Vaflfi Yardımıcısı
• UDBH Taşra Teşkfiflaftı/ Lfiman Başkanı
• ÇŞB İfl Müdürü
• İfl AFAD Müdürü
• Sahfifl Güvenflfik Böflge Komuftanflığı

Oflay Yerfi Koordfinaftörü
Kamu/ Özefl Kurum/ 
Kurufluş Temsfiflcfisfi

Kıyı Ekfibfi
Kamu/ Özefl Kurum/ 
Kurufluşflar

Denfiz Ekfibfi
Kamu/ Özefl Kurum/ 
Kurufluşflar

Basın ve Haflkfla İflfişkfifler Komfiftesfi
UDHB, ÇŞB, AFAD

Hukuk Müşavfirflerfi
UDHB, ÇŞB

Sekreftarya
AFAD

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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Şekfifl 7. Kaza / Oflayın İkfi Böflgeyfi Bfirden Eftkfiflemesfi Durum Senaryosu (Barftın İfl Sınırfları İçfinde Bfir Kaza Meydana Geflmesfi)

Uflusafl Acfifl Müdahafle Pflanı 2012, ÇŞB

Genefl 
Koordfinaftor
ÇŞB Bakanı

Böflgeflsefl
Koordfinaftor
Sorumflu Vaflfi

Uflusafl Koordfinasyon Kuruflu

• UDHB
• AFAD
• SGK
• GKB
• KEGM

Zarar Tespfift 
Komfisyonu

Sekreftarya
İfl Afeft 
Bürosu

Lojfisftfik Grup
Acfifl Yardım Hfizmeft Grupfları
İfl AFAD Müdahafle Şb. Müd.

• Haberfleşme Hfizmeft Grubu
• Ufluşım Hfizmeft Grubu
• İflkyardım ve  Sağflık Hfizmeftflerfi Grubu
• Güvenflfik Hfizmeftflerfi Grubu
• Saftın Aflma, Kfiraflama, Efl Koyma ve Dağıftım 
Hfizmeftfler Grubu
• Eflekftrfik, Su ve Kanaflfizasyon Hfizmeftflerfi 
Grubu
• Kurftarma Hfizmeftflerfi Grubu

Acfifl Müdahafle Merkez Grubu

• Denfiz Müdahafle Sftraftejfi Uzmanı
• Kıyı Müdahafle Sftraftejfi Uzmanı
• Maflzeme ve Ekfipman Uzmanı
• Modefl/Yayıflım Uzmanı
• Bfifldfirfim/Haberfleşme/Raporflama Uzmanı
• Basın/Yayın Uzmanı
• Fon ve Sfigorfta Uzmanı
• Aftık Yöneftfim Uzmanı
• Rehabfiflfiftasyon Uzmanı

Basın ve Haflkfla İflfişkfifler Komfiftesfi
UDHB, ÇŞB, AFAD

Hukuk Müşavfirflerfi
UDHB, ÇŞB

Sekreftarya
AFAD

SGK- DAKKM AAKKM / UAMM
Sfisftem Anaflfizfi Karar Verficfi GrupBfifldfirfimfin Doğrufluğunun 

Konftrofl Edfiflmesfi Sfisftem Çıkftıflarına Göre 
Sevfiyenfin Beflfirflenmesfi

Yayıflım Modeflfi Sonuçfları
Eftkfi Aflanı ve Özeflflfikflerfi
İdarfi Sorumfluflar
İhftfiyaç Duyuflan Aflftyapı
Aflftyapının Yerflerfi 
Önceflfikfler ve Temfizfleme

KAZA / OLAY

Gemfi - Kfişfi - Lfiman Bşk.
Kaza / Oflayın Bfifldfirfim 
Formaftına Aftıflması

Çevre Grubu
Ünfiversfifte
STK

Danışmanflar

Operasyon Koordfinaftörü
İsftanbufl UDBH Temsfiflcfisfi

ÇŞB Kocaeflfi fiflfi Çevre Yöneftfimfi Şube Müdürü

İfl Krfiz Merkezfi (Böflgesefl 
Koordfinasyon Komfiftesfi)

• İfl Vaflfi Yardımıcısı
• UDBH Taşra Teşkfiflaftı/ Lfiman Başkanı
• ÇŞB İfl Müdürü
• İfl AFAD Müdürü
• Sahfifl Güvenflfik Marmara ve Boğazflar 
Karadenfiz Böflge Komuftanflığı
• Kıyı Emnfiyeft Gen. Müd.

Oflay Yerfi Koordfinaftörü
Kamu/ Özefl Kurum/ 
Kurufluş Temsfiflcfisfi

Kıyı Ekfibfi
Kamu/ Özefl Kurum/ 
Kurufluşflar

Denfiz Ekfibfi
Kamu/ Özefl Kurum/ 
Kurufluşflar

UDHB ÇŞB
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3.3. Eğfiftfim ve Taftbfikaftflar

• Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haberfleşme Ba-
kanflığı ftarafından 2010/4 sayıflı Peftrofl ve 
Dfiğer Zararflı Maddeflerden Kaynakflı Kfirflfi-
flfiğe Hazırflıkflı Oflma ve Müdahafle İfle İflgfiflfi 
Eğfiftfim  Semfinerflerfinfin  ve  Taftbfikaft  Prog-
ramflarının Hazırflanması Usufl ve Esasfları 
Hakkında Geneflge yayımflanmışftır. 

• Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haberfleşme Ba-
kanflığı ftarafından Kamu kurufluşfları, özefl 
şfirkeftflere ve ünfiversfifteflere eğfiftfim verme 
konusunda  yeftkfi  verfiflmfişftfir.  (Topflam  14 
adeft)

• Topflam 128 kıyı ftesfisfinde 4212 adeft kfişfi 
eğfiftfim aflmış ve serftfiffikaflandırıflmışftır.

• Topflam  167  kıyı  ftesfisfinde  211  adeft  kıyı 
ftesfisfi acfifl müdahafle ftaftbfikaftı gerçekfleş-
ftfirfiflmfişftfir.

• Kıyı  ftesfisfi  düzeyfinde  ftaftbfikaftflara  fiflave 
oflarak  Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haber-
fleşme Bakanflığı ftarafından uflusflararası, 
uflusafl  ve  böflgesefl  sevfiyede  ftaftbfikaftflar 
yapıflmakftadır.  Taftbfikaftflar  fifle  acfifl  du-
rumflara  hazırflıkflı  oflma  ve  haflkın  bfi-
flfinçflendfirfiflmesfi  sağflanarak  muhftemefl 
kfirflenmeflerde  hızflı  ve  eftkfin  mücadefle 
yapıflmasının  sağflanması  ve  bu  sayede 
kfirflenme  zararflarının  asgarfi  sevfiyede 
kaflması amaçflanmışftır.

Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme  Ba-
kanflığı  ftarafından  organfize  edfiflen  ftaftbfikaft-
flar;

• Karadenfiz Ereğflfi Suflh 2007 – Eyflüfl 2007   

• İzmfift Körfezfi - Mayıs 2008 

• İskenderun Körfezfi - Kasım 2008 

• Aflfiağa Körfezfi - Mayıs 2009 

• Romanya/Kösftence – Temmuz 2009

• Samsun – Ekfim 2009

• Çanakkafle – Mayıs 2010

• Anftaflya – Ekfim 2010 

• Gürcfisftan – Eyflüfl 2011 

• İsftanbufl - Eyflüfl 2011 

• KKTC – Kasım 2011

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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3.4. Gemfi Traffiğfi Rfisk Harfiftası 
Çaflışmafları

2006-2009  yıflfları  arasında  müflga  Denfizcfi-
flfik  Müsfteşarflığı  fiçfin  yapıflan  “Acfifl  Müdaha-
fle  Merkezflerfinfin  Oflusfturuflması  ve  Muhfteflfif 
Denfizflerfimfizde Mevcuft Durumun Tespfiftfi fiçfin 
Ffizfibfiflfifte Çaflışması” projesfi kapsamında Türk 
Acfifl  Müdahafle  Sorumflufluk  Sahası  (TAMSS) 
fiçfin deftayflı oflarak denfiz ftraffiğfi rfisk değerflen-
dfirmesfi  yapıflmışftır.  Uflusflararası  Denfizcfiflfik 
Örgüftü’nün yayınfladığı Gufideflfines for Formafl 
Safefty Assessmenft (FSA) For Use fin fthe IMO 
Rufle-Makfing Process yöneftmeflfiğfi‘nde (MSC/
Cfirc 1023, MEPC/Cfirc.392, 5 Nfisan 2002) ön-
görüflen  rfisk  anaflfiz  yönftemfinden  de  fayda-
flanıflarak CBS orftamında yapıflan sözkonusu 
çaflışmada  uyguflanan  yönftem  ve  fizflenen 
adımflar aşağıda özeftflenmfişftfir.

CBS araçfları yardımıyfla TAMSS’ı kapsaya-
cak şekfiflde 10 km x 10 km‘flfik ftopflam 4070 
eflemandan  ofluşan  bfir  grfid  ofluşfturuflmuşftur. 
Gemfi  kaza  rfiskfinfi  doğrudan  eftkfifleyebfiflecek 
farkflı verfi grupfları CBS orftamında 4070 grfid 
eflemanı (hücre) fiçfin anaflfiz edfiflmfişftfir. Her efle-
mana  düşen  kaza  rfiskfi  o  eflemandakfi  kaza 
oflasıflığı  (SIKLIK)  fifle  kazanın  neden  oflabfifle-
ceğfi  sonuçfların  (ŞİDDET)  çarpımı  oflarak  fta-
nımflanmışftır. 

Kaza  sıkflık  dağıflımı  hücre  bazında  her  bfir 
hücreye  düşen  kaza  oflasıflığı  hesapflanarak 
beflfirflenmfişftfir. Mevcuft verfifler gözönünde bu-
flunduruflarak  kaza  oflasıflığını  eftkfifleyen  fak-
ftörfler aşağıda beflfirflenmfişftfir. 

Şekfifl 8. Gemfi Traffiğfi Rfisk Harfiftası Maftrfisfi

Sı
kflı
k 
En
de
ks
fi

Çok Sık 6 7 8 9 10 11 12

Sık 5 6 7 8 9 10 11

Oflası 4 5 6 7 8 9 10

Seyrek 3 4 5 6 7 8 9

Çok 
Seyrek 2 3 4 5 6 7 8

İhmafl Edfiflebfiflfir1 2 3 4 5 6 7

RİSK 
MATRİSİ

1 2 3 4 5 6

Önemsfiz Az Orfta Beflfirgfin Krfiftfik Kadasftrofik

Şfiddeft Endeksfi
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1.  Mfinfimum  Su  Derfinflfiğfi  (Hücre  aflanı  fiçfine 
düşen en düşük derfinflfik – karada fise “0” gfi-
rfiflecek)

2. Orftaflama Rüzgar Hızı 

3. Maksfimum Akınftı Hızı

4.  Sığflık  Oranı  (Hücre  fiçfindekfi  5m’den  sığ 
aflanfların ftopflam hücre aflanına oranı)

5. Karadan Uzakflık (Hücre merkezfinfin karaya 
oflan uzakflığı)

6.  Manevra  Kısıftflaması  Endeksfi  (Komşu  8 
hücreden ftopflam kaç ftanesfi karada)

7. Topflam Gemfi Sayısı (Anflık AIS verfiflerfin-
den  her  bfir  hücreye  düşen  ftopflam  gemfi  sa-
yısı)

Kazanın normafl durumflardan zfiyade uç hafl-
flerde ofluşftuğu göz önüne aflınarak, kaza fak-
ftörflerfi verfi ftabanflarının uç değerflerfinden se-
çfiflmfişftfir (mfinfimum derfinflfik, maksfimum akınftı 
gfibfi). Buradakfi ftek fisftfisna oflan orftaflama rüz-
gar hızı, rüzgar verfiftabanının uç değerfler açı-
sından orftaflama değer kadar genfiş kapsamflı 
ve güvenfiflfir oflmamasından kaynakflanmakfta-
dır. Bu nedenfle rüzgar fiçfin maksfimum yerfine 
orftaflama değer ftercfih edfiflmfişftfir. 

Rfiskfin  dfiğer  bfir  bfifleşenfi  oflan  kaza  şfiddeftfi 
fise  bfir  denfiz  kazası  oflması  haflfinde,  kazanın 
meydana  gefldfiğfi  hücrenfin  eftrafındakfi  eko-
nomfik  faaflfiyeft  aflanfları  (baflıkçıflık  aflanfları, 

baflıkçıflığa kapaflı aflanflar, baflıkçı flfimanfları ve 
baflıkçı barınakfları, fturfisftfik ftesfisfler ve fturfizm 
aflanfları,  pflajflar,  sanayfi  ftesfisflerfi,  ftersanefler, 
yük  ye  yoflcu  flfimanfları,  marfinaflar  ve  çekek 
yerflerfi) ve önemflfi doğa aflanflarının (kıyı mfiflflfi 
parkfları, kıyı ftabfiaftı koruma aflanfları, kıyı özefl 
çevre  koruma  aflanfları,  kıyı  doğafl  ve  küflftü-
refl SİT  aflanfları,  önemflfi  kuş  aflanfları,  önemflfi 
kapflumbağa  aflanfları,  önemflfi  akdenfiz  foku 
aflanfları,  denfiz  çayırı  aflanfları,  önemflfi  bfiftkfi 
aflanfları) kaza nokftasına uzakflığına göre be-
flfirflenmfişftfir. 

Tüm hücrefler fiçfin kaza sıkflık ve şfiddeft kaft-
sayıfları hesapflandıkftan sonra 

Rfisk = Sıkflık x Şfiddeft veya 

Rfisk Endeksfi = Log(Sıkflık) + Log(Şfiddeft)

formuflü  uyguflanarak  her  bfir  hücre  fiçfin  rfisk 
değerflerfi hesapflanarak Şekfifl 8’de verfiflen ve-
rfiflen rfisk maftrfisfi ofluşfturuflmuşftur.  Şekfifl 9’da 
fise rfisk maftrfisfine uygun oflarak üreftfiflen gemfi 
ftraffiğfi rfisk harfiftası verfiflmfişftfir.

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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İğneada

Tekfirdağ
Sfiflfivrfi
Ambarflı

İsftanbuflTuzfla İzmfift

Karasu

Karadenfiz Ereğflfisfi

Zongufldak

Barftın
Amasra

Cfide
İneboflu Ayancık

Sfinop

Gerze

Samsun
Ünye
FaftsaOrdu

Gfiresun

Görefle Vakıfkebfir

Trabzon

Sürmene
Rfize

Pazar

Hopa

KefkenŞfifle

Yaflova

Gemflfik
Mudanya

Bandırma

Erdek

Marmara Adası

KarabfigaGeflfiboflu

Enez

Gökçeada
Çanakkafle

Bozcaada

Edremfift

Ayvaflık

Dfikfiflfi

Aflfiağa

Foça

İzmfir
Çeşme

Kuşadası

Güflflük

BodrumTurguft Refis

Daftça
Marmarfis

Göcek
Fefthfiye

Kaş
Ffinfike

Kemer

Anftaflya

Aflanya

Anamur

Taşucu

Mersfin Boftaş

İskenderun

Şekfifl 9. Gemfi Traffiğfi Anflık Rfisk Harfiftası
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İğneada

Tekfirdağ
Sfiflfivrfi
Ambarflı

İsftanbuflTuzfla İzmfift

Karasu

Karadenfiz Ereğflfisfi

Zongufldak

Barftın
Amasra

Cfide
İneboflu Ayancık

Sfinop

Gerze

Samsun
Ünye
FaftsaOrdu

Gfiresun

Görefle Vakıfkebfir

Trabzon

Sürmene
Rfize

Pazar

Hopa

KefkenŞfifle

Yaflova

Gemflfik
Mudanya

Bandırma

Erdek

Marmara Adası

KarabfigaGeflfiboflu

Enez

Gökçeada
Çanakkafle

Bozcaada

Edremfift

Ayvaflık

Dfikfiflfi

Aflfiağa

Foça

İzmfir
Çeşme

Kuşadası

Güflflük

BodrumTurguft Refis

Daftça
Marmarfis

Göcek
Fefthfiye

Kaş
Ffinfike

Kemer

Anftaflya

Aflanya

Anamur

Taşucu

Mersfin Boftaş

İskenderun

Lfiman Başkanflıkfları

3’ften az (Az Rfiskflfi)

3-5 arası (Orfta Rfiskflfi)

5-8 arası (Rfiskflfi)

8 den fazfla (Çok Rfiskflfi)
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3.5. Yürüftüflen Projefler

Uflusafl ve Böflgesefl Acfifl Müdahafle 
Pflanflarının Hazırflanması Projesfi (Çevre ve 
Şehfircfiflfik Bakanflığı)

5312  sayıflı  Kanun  ve  bu  Kanunun  Uygufla-
ma  Yöneftmeflfiğfi  kapsamında  meydana  geflen 
peftrofl  ve  dfiğer  zararflı  maddeflerfle  kfirflenme 
oflayflarında  acfifl  durumflarda  kfirflenmeye  veya 
kfirflenme  ftehflfikesfine  fikfincfi  ve  üçüncü  sevfi-
yede  erken  ve  eftkfin  müdahafle  edecek  acfifl 
müdahafle  sfisftemfi  ofluşfturmak;  sfisftemfin  un-
surfları arasında koordfinasyon ve fişbfirflfiğfinfi ko-
flayflaşftırarak  kamu  ve  özefl  kaynakfların  eftkfin 
kuflflanıflması  fifle  denfiz  çevresfinfin  korunmasını 
sağflamak  amacıyfla  “Uflusafl  ve  Böflgesefl  Acfifl 
Müdahafle  Pflanflarının  Hazırflanması  Projesfi” 
TÜBİTAK/MAM’a  fihafle  edfiflmfişftfir.  Söz  konusu 
projeye 2008 yıflında başflamış ve proje çıkftıfları 
oflan Uflusafl ve Böflgesefl Acfifl Müdahafle Pflan-
fları”  08.02.2012  ftarfihfinde  Çevre  ve  Şehfircfiflfik 
Bakanflığı’nca onayflanarak yürürflüğe gfirmfişftfir.

Böflgesefl ve Uflusafl Acfifl Müdahafle Pflanflarının 
kapsamı; 5312 sayıflı Kanun ve Uyguflama Yö-
neftmeflfiğfi kapsamındakfi peftrofl ve dfiğer zararflı 
maddeflerfle  ofluşacak  denfiz  kfirflenmesfine  kısa 
sürede  ve  eftkfin  müdahafle  fiçfin  gerekflfi  sayıda 
ve mfikftarda araç, ekfipman, maflzeme ve per-
sonefl  fifle  kfirflenmeye  müdahafle  fiçfin  en  uygun 
yönftemflerfi beflfirflemekftfir. Ayrıca denfiz çevresfi-

nfin  ve  kıyıflarının  peftrofl  ve  dfiğer  zararflı  mad-
deflerfle kfirflenmesfine karşı hassasfiyeftflerfinfi ve 
acfifl durumflarda aflınacak ftedbfirflerfin beflfirflene-
rek  müdahaflenfin  eftkfinflfiğfinfi  arftırmakftır.  Bunu 
ftakfiben müdahafle sonrası denfiz çevresfinfin ve 
kıyıfların rehabfiflfiftasyonun en eftkfin şekfiflde uy-
guflanması sağflamakftır.

Uflusafl  ve  Böflgesefl  acfifl  müdahafle  pflanfları 
aynı zamanda, acfifl müdahaflenfin ftüm aşama-
sında  görev  aflabfiflecek  fiflgfiflfi  ftüm  personeflfin 
görev ve sorumfluflukflarının yanı sıra, hazırflıkflı 
oflma ve müdahafle faaflfiyeftflerfine fiflfişkfin deftay-
flar fifle bfifldfirfim prosedürflerfi, haberfleşme usufl-
flerfi ve sorumflu böflgesefl acfifl müdahafle merke-
zfinfin ftam ve açık bfir şekfiflde beflfirflenmesfinfi de 
kapsamakftadır.

Acfifl Müdahafle Merkezflerfinfin Kuruflması ve 
Denfizflerfimfizde  Mevcuft  Durumun  Tespfiftfi 
Projesfi (Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haberfleş-
me Bakanflığı)

2006-2009:  Ffizfibfiflfifte  çaflışmasının  yürüftüfl-
mesfi

2010-2010: Ffizfibfiflfifte sonucuna göre 1 Uflusafl 
Merkez  1  Böflgesefl  Merkez  ve  Depoflama  İs-
ftasyonfları kuruflmasına karar verfiflmesfi

2012-2013:  Anftaflya’da  Böflgesefl  Merkezfin 
İnşaa Edfiflmesfi ve Tefrfiş Edfiflmesfi

2014-2016:  Tekfirdağ’da  Uflusafl  Merkez  fin-
şaaftına 14 Nfisan 2014 ftarfihfinde başflanmışftır.

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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2016  yıflının  fikfincfi  yarısında  faaflfiyefte  geç-
mesfi pflanflanmakftadır.

2015-2016: Peftrofl ve kfimyasafl madde kfirflfiflfiğfi-
ne müdahafle ekfipmanı ftemfin edfiflmesfi.

Gemfi  Kazafları  Sonucu  Ofluşan  Aftıkfların 
Aftık  Yöneftfim  Pflanflarının  Hazırflanması  ve 
Kfirflenen Aflanfların Rehabfiflfiftasyonu Projesfi 
(Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığı)

TÜBİTAK Marmara Araşftırma Merkezfi ftara-
fından yürüftüflen proje Ağusftos 2013’fte baş-
flamış  oflup,  2014  yıflı  Kasım  ayında  ftamam-
flanacakftır.  Proje  fifle  uflusafl  ve  böflgesefl  acfifl 
müdahafle pflanfları çerçevesfinde uyguflanmak 
üzere  aftık  yöneftfim  pflanı  ve  rehabfiflfiftasyon 
pflanfları  hazırflanacakftır.  Bu  amaçfla,  Türkfiye 
uflusafl  ve  böflgesefl  acfifl  müdahafle  sınırflarını 
(Marmara ve Türk Boğazfları, Orfta Karadenfiz, 
Doğu  Karadenfiz,  Ege  ve  Baftı  Akdenfiz,  Orfta 
Akdenfiz ve Doğu Akdenfiz Böflgesfi) kapsayan 
Proje’ de, hazırflanacak aftık yöneftfim pflanı fifle, 
peftrofl ve peftrofl aftıkflarının/dfiğer zararflı mad-
de aftıkflarının kaynağında en aza findfirfiflmesfi, 
ftopflanması, gerfi kazanıflması, yenfiden kuflfla-
nıflması,  fişflenmesfi,  ftaşınması,  depoflanması 
ve berftaraf edfiflmesfi sırasında verfimflfi ve eft-
kfin bfir müdahaflenfin gerçekfleşftfirfiflmesfi, denfiz 
ve çevre kfirflfiflfiğfinfin azaflftıflması fiçfin en uygun 
aftık  yöneftfimfi  meftoftflarının  ftanımflanması, 
bu  amaçfla  uyguflanacak  eftkfin  müdahafle  fifle 
denfizflerfimfizfin  korunması;  rehabfiflfiftasyon 
pflanfları  fifle  fise  kfirflenen  aflanfların/canflıfların 
rehabfiflfiftasyonu  ve  resftorasyonu  konusunda 
yapıflması  gerekenflerfle  fiflgfiflfi  meftodoflojfinfin 
ofluşfturuflması ve kurumsafl kapasfiftenfin arftftı-
rıflması, gerekflfi mevzuaft aflft yapısının ofluşftu-
ruflması hedeflenmfişftfir.

Proje  fifle,  aftıkfların  yenfiden  değerflendfirfifl-
mesfi, çevreye zarar vermeyecek şekfiflde de-
poflanması, ftaşınması ve berftarafına yöneflfik 
son  fteknoflojfifler  araşftırıflacak  ve  yöneftfim 
pflanfları  hazırflanacak;  canflı  ve  doğafl  kay-

nakflara  verfiflen  zararın  ftespfiftfi  ve  ekonomfik 
kayıpfların  hesapflanması,  kfirflfiflfikften  eftkfifle-
nen aflanfların ve canflıfların rehabfiflfiftasyonu ve 
resftorasyonunun  yapıflması  konusunda  üflke 
kapasfiftesfi geflfişftfirfiflmfiş, zararfların ftazmfinfinde 
uflusflararası  pflaftforma  eflfimfiz  güçflenmfiş  ve 
ftazmfin konusunda yaşanan sıkınftıflar gfiderfifl-
mfiş oflacakftır.  

3.6. Uydu vb. Yardımıyfla Kfirflfiflfik 
Tespfift ve İzfleme

Kfirflfiflfiğfin  önflenmesfine  yöneflfik  en  önemflfi 
faaflfiyeftflerfinden  bfirfi  de  uydu  foftoğrafları 
yardımıyfla  kfirfleften  gemfiflerfin  ftespfift  edfiflerek 
fişflem  yapıflması  veya  fiflgfiflfi  üflkeflere  bfifldfirfiflerek 
fişflem yapıflmasının ftaflep edfiflmesfidfir. Bu sayede 
gemfiflerfin  fizflendfiğfinfi  fark  eftmesfi  sonucu  daha 
dfikkaftflfi  davranması  geflen  fihbarfların  azaflması 
sonucunu  doğurmuş  doflayısı  fifle  kfirflenmenfin 
önflenmesfine yöneflfik önemflfi bfir adım aftıflmışftır.  
92  adeft  şüpheflfi  gemfi  ftespfift  edfiflmfiş  oflup  40 
gemfi  Lfiman  Başkanflıkflarına,  52  gemfi  flfiman 
devfleftflerfine deneftfim yapıflması fiçfin bfifldfirfiflmfişftfir.

CfleanSeaNeft: Uyduflar  vasıftası  fifle  aflınan 
görünftüfler  Avrupa  Denfiz  Güvenflfiğfi  Ajansı 
(EMSA) ftarafından fişflenmekftedfir. Yapıflan de-

34
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nfiz kfirflfiflfiğfi ve kfirflfiflfiğfi yapan gemfi ftespfift edfifle-
rek eflde edfiflen bfiflgfifler bfir kfirflfiflfik raporu haflfine 
geftfirfiflmekfte ve kfirflfiflfiğfin gerçekfleşftfiğfi üflkeye 
30  dakfika  fiçfinde  gönderfiflmekftedfir.  İhbarflar 
Türkfiye’de  Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haber-
fleşme Bakanflığı’nın Ana Arama Kurftarma ve 
Koordfinasyon  Merkezfine  geflmekftedfir.  AAK-
KM  bu  fihbarflar  kapsamında  şüpheflfi  gemfiyfi 
ftakfip aflftına aflmakfta ve durum Denfiz Çevresfi 
ve Turfizm Dafire Başkanflığı’na fifleftfiflmekftedfir.

Şüpheflfi  gemfi  fifle  fiflgfiflfi  ftüm  bfiflgfifler  AIS  (Ofto-
maftfik  Tanımflama  Sfisftemfi)  sfisftemfi  fifle  aflgıfla-
nabfiflmekfte  oflup,  gemfinfin  adı,  IMO  numarası, 
roftası,  hızı,  gfideceğfi  flfiman,  flfimana  varacağı 
süre  gfibfi  bfiflgfifler  beflfirflenebfiflmekftedfir.  Ayrıca, 
Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme  Bakan-
flığı’nın vereceğfi ftaflfimaft doğruflftusunda gemfi-
nfin  yapftığı  kfirflfiflfik  Sahfifl  Güvenflfik  Komuftanflığı 
boftfları ftarafından yerfinde gözflemflenmekfte ve 
gerekflfi koşuflflarda numune aflınmakftadır. Gemfi 
fiflk yanaşftığı flfimanda Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve 
Haberfleşme  Bakanflığı  yeftkfiflfiflerfi  ftarafından 
deneftflenmekfte ve yapftığı kfirflfiflfik kapsamında 
fidarfi para cezasına çarpftırıflmakfta yada Lfiman 
Devfleftfi konftroflflerfi kapsamında ftuftuflmakftadır. 

Uydu görünftüflerfi radar sfinyaflflerfi fifle ofluşftu-
ruflmakftadır. Bu sayede sfis, bufluft oflma duru-
mu gfibfi hava koşuflfları yada gündüz veya gece 
oflma durumu uydu görünftüflerfinfin aflınmasına 
engefl  fteşkfifl  eftmemekftedfir.  Her  koşuflda  ve 
her saaftfte kfirflfiflfik ve kfirflfiflfik kaynağı oflan gemfi 

ftespfift  edfiflebfiflmekftedfir.  Uydu  görünftüflerfinfin 
hangfi  böflgede  hangfi  sıkflıkfta  aflınabfifleceğfi 
Denfizcfiflfik ve Haberfleşme Bakanflığı kararına 
göre beflfirflenmekfte oflup, denfiz ftraffiğfinfin yo-
ğun  oflduğu  böflgefler  daha  sıkflıkfla  finceflene-
bfiflmekftedfir.

Türkfiye  kıyıflarında  kfirflfiflfik  yapıp  da  başka 
üflke  flfimanflarına  gfiden  gemfiflerfin  ftakfibfi  de 
yapıflmakftadır.  Bu  kapsamda  kfirflfiflfik  yapftığı 
ftespfift  edfiflen  gemfinfin  gfiftftfiğfi  üflkeflere  fihbar 
yapıflmakftadır. Benzer şekfiflde başka üflkefler-
de  kfirflfiflfik  yapıp  Türkfiye’ye  geflen  gemfifler  de 
flfimanflarımızda deneftflenmekftedfir.
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3.7. Yakamos Karar Desftek Sfisftemfi

YAKAMOS  coğraffi  bfiflgfi  sfisftemfi  ftabanflı  bfir 
karar  desftek  sfisftemfidfir.  Oflayın  meydana 
geflmesfinfin  ardından  yayıflım  modeflfi 
çaflışftırıflarak  oflası  eftkfiflenecek  aflanflar 
ftespfift edfiflmekftedfir. Yayıflım modeflfi çıkftısı bfir 
kaftman oflarak sfisftem ftarafından üreftfiflmekfte 
oflup,  sonrasında  önemflfi  doğa  aflanfları  ve 
ekonomfik  faaflfiyeft  aflanfları  kaftmanflarına 
afift  aflft  kaftmanflarfla  çakışftırıflmakftadır.  Bu 
anaflfizfin sonucunda müdahafleye aflftflık fteşkfifl 
edecek bfir rapor üreftfiflmekftedfir.

Oflay  anında  müdahafle  operasyonunda  karar 
verficfi oflanflar bu rapora bakarak, orftama dökü-
flen  kfirfleftficfinfin  mevcuft  hava  koşuflflarında  nasıfl 
harekeft eftftfiğfinfi,  ne zaman ve nerede kıyıya vu-
racağını, böflgedekfi hassas aflanflar fifle müdahafle 
fiçfin  kuflflanıflabfiflecek  maflzeme  ve  ekfipmanfları, 
nasıfl  müdahafle  edfiflmesfi  gerekftfiğfi  gfibfi  bfirçok 
bfiflgfiye uflaşabfiflecekflerdfir. Ayrıca, gemfiflerfin gü-
venflfi  denfiz  aflanflarına  sığındırıflması  ftaflepflerfi 
karşısında, sfisftem üzerfinde uygun sığınma afla-
nı seçfim anaflfizfi yapıflmakfta oflup bu anaflfize göre 
sığınma aflanı seçfimfi yapıflmakftadır. (Bayflan, Ü.)

 Eftkfin, yerfinde ve en kısa sürede müdahafle ya-
pıflarak kfirflfiflfikften eftkfiflenen aflanın en aza findfirfifl-
mesfi konusunda büyük fayda sağflayan bu sfis-
ftem, Peftrofl Kfirflfiflfiğfine Müdahafle ftaftbfikaftflarında 
kuflflanıflmakftadır. (Bayflan, Ü.)

3.8. Müdahafle Yeftkfisfi Verfiflen Ffirmaflar

Denfiz Çevresfinfin Peftrofl ve Dfiğer Zararflı Mad-
deflerfle Kfirflenmesfinde Acfifl Durumflarda Mü-
dahafle Görevfi Verfiflebfiflecek Şfirkeft/Kurum/Ku-
rufluşfların Seçfimfine ve Yeftkfi Beflgesfi Buflunan 
Şfirkeft/Kurum/Kurufluşflar İfle Kıyı Tesfisflerfinfin 
Çaflışma Usuflflerfine İflfişkfin Tebflfiğ (Tebflfiğ No: 
2009/4) kapsamında; 

•  Kamu kurufluşfları ve özefl şfirkeftflere yeftkfi 
verfiflmfişftfir.

•  Bu yeftkfiflfi şfirkeftfler, 92 adeft kıyı ftesfisfi fifle 
sözfleşme fimzaflayarak kıyı ftesfisflerfi adına 
acfifl  müdahafle  görevfinfi  yerfine  geftfirmek-
ftedfirfler.

•  Yeftkfiflendfirfiflmfiş şfirkeftflerde fisftfihdam sağ-
flanmış ayrıca yerflfi üreftfim acfifl müdahafle 
ekfipmanfların kuflflanım oranı arftmışftır.

Bu beflgenfin basıfldığı ftarfihe kadar yeftkfi befl-
gesfi aflan şfirkeft/kurum/kurufluşflar:

• BOTAŞ Boru Haftfları İfle Peftrofl Taşıma A.ş. 

• MEKE  Denfiz  Temfizflfiğfi  Ve  Aftık  Topflama 
Hfizmeftflerfi San Ve Tfic. Lftd. Şftfi.

• MARE Denfiz Temfizflfik Hfizmeftflerfi A.ş.

• MARTI  (Seaguflfl)  Çevre  Hfizmeftflerfi  Denfiz 
Temfizflfiğfi Ve Maflzeme Üreftfimfi Tfic. Lftd. Şftfi.

• UZMAR  Uzmanflar  Denfizcfiflfik  Tficareft  ve 
San. Lftd. Şftfi.

• ARPAŞ Ambarflı Romörkaj Pfifloftaj Tfic. A.ş.

• GİSAŞ (Gemfi İnşa Sanayfi A.Ş.)

• ARAS Gemfi Kurftarma Ve Denfiz İnşaaft Tfic. 
Lftd. Şftfi.

• BAŞARAN Gemfi Onarım Mühendfisflfik Lftd.Şftfi.

• MOST  Denfizcfiflfik  Çevre  Hfizmeftflerfi  San.  ve  Tfic. 
A.Ş.
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ARMADA Eğfiftfim Ve Beflgeflendfirme Danış. 
Müh. Ener. Denfiz. San. ve Tfic.flftd. Şftfi.

SANMAR Denfizcfiflfik Lftd. Şftfi. 

•  NRC Çevre Koruma Aftık Yöneftfimfi ve Arıft-
ma Hfizmeftflerfi A.ş. ve Crn Denfizcfiflfik A.Ş. 

3.9. Kıyı Tesfisfi Rfisk Değerflendfirmesfi  
ve Acfifl Müdahafle Pflanı Hazırflanması 
Konusunda Yeftkfi Verfiflen Ffirmaflar

Rfisk  Değerflendfirmesfi  ve  Acfifl  Müdahafle 
Pflanflarını  Hazırflayacak  Kurum/Kurufluşfların 
Asgarfi  Özeflflfikflerfine  Dafir  Tebflfiğ  (Tebflfiğ  no: 
2007/3) kapsamında;

Yeftkfiflendfirfiflmfiş Kurum/Kurufluşflar 

• NRC Çevre Koruma Aftık Yöneftfimfi ve Arıft-
ma Hfizmeftflerfi A.Ş.

• ARMADA Danışmanflık Müh. San. Tfic. Lftd.Şftfi.

• ÇINAR Mühendfisflfik ve Müşavfirflfik

• TRSIM Müh. Dan. Eğft. Yazıflım San. ve Tfic. 
Lftd. Şftfi.

• MARTI  (Seaguflfl)  Çevre  Hfizmeftflerfi  Denfiz 
Temfizflfiğfi ve Maflzeme Üreftfimfi Tfic. Lftd. Şftfi.

• TULİP Eğft. Dan. Lftd.Şftfi.

• MEKE  Denfiz  Temfizflfiğfi  ve  Aftık  Topflama 
Hfizmeftflerfi San Ve Tfic. Lftd. Şftfi.

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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2013 yıflında CfleanSeaNeft fifle 
2176 adeft muhftemefl peftrofl ve 
ftehflfikeflfi madde sızınftısı ftespfift edfiflmfişftfir.

EMSA, 
uyduflar vasıftası fifle denfiz kfirflfiflfiğfi 
ve kfirflfiflfiğfi yapan gemfiyfi ftespfift eftmekfte ve 
kfirflfiflfiğfin gerçekfleşftfiğfi üflkeye 30 dakfika fiçfinde kfirflfiflfik raporu 
göndermekftedfir.

EMSA, Poflfluftfion Preparedness and Response Acftfivfiftfies, January 2014’’

Peftrofl kfirflfiflfiğfi oflma oflasıflığı yüksek oflayflar

Peftrofl kfirflfiflfiğfi oflma oflasıflığı düşük oflan oflayflar
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4.1 Mevzuaft Boşfluk Anaflfizfi
4.1.a. AB Mevzuaftı Boşfluk Anaflfizfi

Gereksfinfim Mevzuaftımızda Mevcuft Durum Yorum, Değfişfikflfik Önerfisfi

Uflusafl sfisftem beflfirflemek 5312  sayıflı  kanun,  kanunun  uyguflama  yöneft-
meflfiğfi , uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflan-
flarıyfla  beflfirflenmfişftfir.Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve 
Haberfleşme Bakanflığının Teşkfiflaft ve Görevflerfi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 
41 fifle 5312 sayıflı kanun çakışmakftadır. 

AB mevzuaftı gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Yeftkfiflfi makamı ve fifleftfişfim nokftaflarını 
beflfirflemek

5312  sayıflı  kanun,  kanunun  uyguflama  yöneft-
meflfiğfi, uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflan-
flarıyfla beflfirflenmfişftfir.

AB mevzuaftı gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır. 

Müdahafle ekfipflerfinfi ve uzmanfları 
beflfirflemek

5312  sayıflı  kanun,  kanunun  uyguflama  yöneft-
meflfiğfi,  uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflan-
flarıyfla beflfirflenmfişftfir.

AB mevzuaftı gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Uflusafl veya aflft uflusafl sevfiyede rfisk
değerflendfirmeflerfi geflfişftfirmek

5312 Sayıflı kanun gereğfi yapıflmak zorundadır.
5312 Sayıflı kanun, kanunun uyguflama
Yöneftmeflfiğfi ve uflusafl ve böflgesefl acfifl
Müdahafle pflanflarıyfla beflfirflenmfişftfir.

AB mevzuaftı gereksfinfimflerfi
karşıflanmakftadır.

Uflusafl veya aflft uflusafl sevfiyede afeft
yöneftfim pflanflamasını geflfişftfirmek ve
günceflflemek

5312 Sayıflı kanun, kanunun uyguflama
Yöneftmeflfiğfi ve uflusafl ve böflgesefl acfifl
Müdahafle pflanflarıyfla beflfirflenmfişftfir.

AB mevzuaftı gereksfinfimflerfi
karşıflanmakftadır.

ERCC, EERC ve CECIS fifle koordfinasyon
fiçfinde çaflışmak

5312  Sayıflı  kanun  ve  kanunun  uyguflama  yö-
neftmeflfiğfi  kapsamında  uflusafl  çapfta  bfir  oflayın 
komşu  üflkefler  fifle  uflusflararası  kurum  /  kuru-
fluşflara bfifldfirfimfi düzenflenmfiş oflmakfla beraber 
üflkemfiz AB sfivfifl korunma mekanfizması’na üye 
oflmadığı fiçfin bu sfisftemflerfi kuflflanamamakftadır. 
Ancak  emsa  aracıflığıyfla  bağflanftı  kuruflabfifl-
mekfte ve yardım ftaflep edfiflebfiflmekftedfir.

Üflkemfizfin AB Sfivfifl Korunma Mekanfizmasına 
üyeflfiğfi üflkemfizfin mfiflflfi menfaaftflerfi de 
gözönünde buflundurarak değerflendfirfiflmeflfidfir.

Yardım Taflebfi ve Karşıflanması Mevzuaftımızda  yer  aflan  düzenflemefler  kap-
samında  fihftfiyaç  haflfinde  fiflgfiflfi  kurufluşflardan 
yardım  ftaflep  edfiflebfiflmekfte  veya  yardım 
ftaflepflerfine  cevap  verfiflebfiflmekftedfir.  Ancak 
üflkemfiz  AB  Sfivfifl  Korunma  Mekanfizmasına 
üye  oflmadığı  fiçfin  CECIS  gfibfi  mekanfizmaflar 
üzerfinden  yürüyen  sfisftemflerden  doğrudan 
faydaflanamamakftadır. Üflkemfiz, EMSA aracflığı 
fifle yardım ftaflep edebfiflmekfte yada yardım fta-
flepflerfine cevap verebfiflmekftedfir.

Üflkemfizfin AB Sfivfifl Korunma Mekanfizmasına 
üyeflfiğfi üflkemfizfin mfiflflfi menfaaftflerfi de 
gözönünde buflundurarak değerflendfirfiflmeflfidfir.

Bfiflgfi Dağıftımı ve Aflışverfişfi, Uflusflararası 
Bfiflgfiflendfirme

5312  sayıflı  kanun,  kanunun  uyguflama  yöneft-
meflfiğfi, uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflan-
flarıyfla beflfirflenmfişftfir.

AB mevzuaftı gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

4. GEREKSİNİMLER VE EYLEMLER
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4.1.b. Uflusflararası, Böflgesefl Sözfleşme ve Proftokofl Boşfluk Anaflfizfi

Gereksfinfim Mevzuaftımızda Mevcuft Durum Yorum, Değfişfikflfik Önerfisfi

Uflusafl sfisftem beflfirflemek

5312 sayıflı kanun, kanunun uyguflama yöneftmeflfiğfi 
ve  uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflanflarıyfla 
beflfirflenmfişftfir.Uflaşftırma, Denfizcfiflfik ve Haberfleşme 
Bakanflığının Teşkfiflaft ve Görevflerfi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname Madde 41 fifle 5312 sayıflı kanun 
çakışmakftadır. 

Uflusflararası, Böflgesefl Sözfleşme Proftokofl 
Gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Yeftkfiflfi makamı ve fifleftfişfim nokftaflarını beflfirflemek
5312 sayıflı kanun, kanunun uyguflama yöneftmeflfiğfi 
ve  uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflanflarıyfla 
beflfirflenmfişftfir.

Uflusflararası, Böflgesefl Sözfleşme Proftokofl 
Gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Müdahafle ekfipflerfinfi ve uzmanfları beflfirflemek
5312 sayıflı kanun, kanunun uyguflama yöneftmeflfiğfi 
ve  uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflanflarıyfla 
beflfirflenmfişftfir.

Uflusflararası, Böflgesefl Sözfleşme Proftokofl 
Gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Yardım Taflebfi ve Karşıflanması
5312 sayıflı kanun, kanunun uyguflama yöneftmeflfiğfi 
ve  uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflanflarıyfla 
beflfirflenmfişftfir.

Uflusflararası, Böflgesefl Sözfleşme Proftokofl 
Gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Yardım Masraflarının Karşıflanması
5312 sayıflı kanun, kanunun uyguflama yöneftmeflfiğfi 
ve  uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflanflarıyfla 
beflfirflenmfişftfir.

Uflusflararası, Böflgesefl Sözfleşme Proftokofl 
Gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Bfiflgfi Dağıftımı ve Aflışverfişfi, Uflusflararası 
Bfiflgfiflendfirme

5312 sayıflı kanun, kanunun uyguflama yöneftmeflfiğfi 
ve  uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflanflarıyfla 
beflfirflenmfişftfir.

Uflusflararası, Böflgesefl Sözfleşme Proftokofl 
Gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Acfifl Durum Pflanfları
5312 sayıflı kanun kapsamında beflfirflenmfiş 
durumdadır.1-Kıyı Tesfisfi A.M.P. 2-Gemfi A.M.P. 
3-Böflgesefl A.M.P. 4-Uflusafl A.M.P. 

Uflusflararası, Böflgesefl Sözfleşme Proftokofl 
Gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Kfirflfiflfik Bfifldfirfimfi ve Bfifldfirfim Aflındığında 
Yapıflacak İşflemfler

5312 sayıflı kanun, kanunun uyguflama yöneftmeflfiğfi 
ve  uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflanflarıyfla 
beflfirflenmfişftfir.

Uflusflararası,  Böflgesefl Sözfleşme Proftokofl 
Gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Kfirflfiflfik Tespfift ve İzfleme
5312 sayıflı kanun, kanunun uyguflama yöneftmeflfiğfi 
ve  uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflanflarıyfla 
beflfirflenmfişftfir.

Uflusflararası,  Böflgesefl Sözfleşme Proftokofl 
Gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Denfiz Trafiğfinfin Çevresefl Rfiskflerfi Acfifl Müdahafle pflanflarında ftespfift edfiflmekftedfir. Uflusflararası,  Böflgesefl Sözfleşme Proftokofl 
Gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Tehflfikedekfi Gemfiflerfin Lfimanflara ve Sığınma ve 
Yerflerfine Kabuflü

5312 sayıflı kanun, kanunun uyguflama yöneftmeflfiğfi 
ve  uflusafl ve böflgesefl acfifl müdahafle pflanflarıyfla 
beflfirflenmfişftfir.

Uflusflararası,  Böflgesefl Sözfleşme Proftokofl 
Gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.

Rfisk Değerflendfirmesfi ve Acfifl Müdahafle 
Ekfipmanfları

5312 sayıflı kanun, kanunun uyguflama yöneftmeflfiğfi ve  
uflusafl böflgesefl ve kıyı ftesfisflerfine afift acfifl müdahafle 
pflanflarıyfla beflfirflenmfişftfir.

Uflusflararası,  Böflgesefl Sözfleşme Proftokofl 
Gereksfinfimflerfi karşıflanmakftadır.
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4.1.b. Uflusflararası, Böflgesefl Sözfleşme ve Proftokofl Boşfluk Anaflfizfi

Gereksfinfim Mevzuaftımızda Mevcuft Durum Yorum, Değfişfikflfik Önerfisfi

Lojfisftfik Envanfterfi Hazırflıkflı oflma kapsamına gfirmekftedfir, 
özefl oflarak envanfterfle fiflgfiflfi hüküm 
yokftur.

-

Zararfların Tespfiftfi 
ve Tazmfinfi

5312  sayıflı  kanun  ve  uyguflama  yöneft-
meflfiğfi fifle Denfiz Aflacakflarına İflfişkfin Gemfi-
flerfin Sfigorftaflandırıflması ve Deneftflenmesfi 
Hakkında Yöneftmeflfik fifle beflfirflenmfişftfir.

5312  Sayıflı  Kanun  ve  Uyguflama  Yöneftmeflfiğfinde 
çevre zararı, gemfi, peftrofl ftanımfları geflfişftfirfiflmeflfi, zam-
an  aşımı  kuraflı  uflusflararası  mevzuaftfla  uyumflaşftırıfl-
maflı,  Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme  Bakan-
flığının asflında zararfları ftazmfin eftftfiren makam oflmak 
yerfine  ftazmfin  ftaflepflerfinfin  IOPC  Fona  (Uflusflararası 
Peftrofl  Kfirflfiflfiğfi  Tazmfin  Fonu)  uflaşftırıflmasında  yön-
flendfirficfi kurum oflması sağflanmaflı, ftazmfin ftaflepflerfinfin 
kabufl edfiflebfiflfirflfiğfine karar vermesfi gfibfi bfir durum asfla 
söz konusu oflmamaflıdır. Zfira CLC 92 ve FUND 92 Sö-
zfleşmeflerfine  göre  zararfların  kabuflü  ve  ödenmesfine 
yaflnızca gemfinfin sfigorftacısı, Fon İdaresfi ve Fon İdarfi 
Organfları  karar  verebfiflfir.  Bfir  anflaşmazflık  durumunda 
zarar  görenflerfin  yerefl  mahkemede  sfigorftacıyı  ya  da 
eğer  IOPC  Fon  ödeme  yapacaksa  Fonu  dava  eftme 
hakkı sakflı ftuftuflmuşftur.

5312 Sayıflı Kanun ve Uyguflama Yöneftmeflfiğfinfin ufl-
usflararası  mevzuaftfla  uyumflaşftırıflması  hususunda 
çaflışmaflar,  sorumflu  kurum  ve  kurufluşflar  ftarafından 
orftak komfisyon marfifeftfiyfle nfihayefte erdfirfiflmeflfidfir. 

5312 sayıflı kanun kapsamı dışındakfi 500 GT aflftında-
kfi gemfiflerfi de kapsayacak bfir düzenfleme yapıflabfiflfir. 

Mevzuaftfta  zarar  ve  masraflar  ayrı  ayrı  ftanımflan-
maflıdır.  Uğranıflan  zarar  fifle  yapıflan  masraflar,  farkflı 
kavramflardır. 

Acfifl Müdahaflede buflunan kurufluş/firmafların müda-
haflesfi  esnasında  can  kaybı  yaşanması  durumun-
da  yapıflması  gerekenfler  ve  ftazmfinaftflar  fifle  fiflgfiflfi  bfir 
düzenfleme yapıflmaflıdır. 

Kanunda bazı yükümflüflükfler öngörüflmüş oflmasına 
rağmen, aykırı harekeft edecekflere uyguflanacak cezafi 
müeyyfideye fiflfişkfin genefl bfir madde konuflmamışftır. 

Müdahaflede buflunacak kurum/kurufluşflar fiçfin ücreft 
ftarfifeflerfine  fiflfişkfin  kanuna  madde  ekflenmesfi  ve  buna 
fiflfişkfin usufl ve esasfların da yöneftmeflfikfle beflfirflenmesfi 
gerekfir.

4. GEREKSİNİMLER VE EYLEMLER
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Gereksfinfim Mevcuft Durum Yorum, Değfişfikflfik Önerfisfi

Uflusafl sfisftem, Koordfinasyon 
Ünfiftesfinfin Yapısı

• Denfiz acfifl durum yöneftfimfinfin uflusafl afeft 
ve  acfifl  durum  yöneftfimfine  enftegrasyonu 
mevcuft değfifldfir.
• Yeftkfifler  beflfirflenmfiş  oflarak  görüflse  bfifle 
uyguflamada yeftkfi karmaşası yaşanmak-
ftadır.
• Türkfiye’de buflunan afeft yöneftfim sfisftemfi-
nfin fidarfi aflft yapısı kuflflanıflarak düzenfle-
me yapıflmamışftır. Yapıflan düzenflemefler 
afeft sfisftemfi fifle çakışmakfta ve afeft duru-
munda bazı personefle afeft durumundakfi 
görevfinden farkflı bfir görev aftanabfiflmek-
ftedfir. 

• Uflusafl  koordfinasyonu  eftkfin  kıflabfiflmek 
fiçfin  uflusafl  afeft  yöneftfimfine  enftegrasyon 
sağflanmaflıdır.
• Mevcuft  afeft  ve  acfifl  yöneftfim  sfisftemfine 
denfiz  kfirflfiflfiğfi  ve  kazaflara  müdahafle  yö-
neftfimfi fifle fiflgfiflfi ekflemeflerfin yapıflması ye-
fterflfi  oflacakftır.  Haflfi  hazırda  mevcuft  oflan 
flojfisftfik  bfirfimfler,  ffinansafl  bfirfimfler,  basın 
ve haflkfla fiflfişkfifler gfibfi yapıfların ftekrardan 
kuruflmasına gerek yokftur.
• 5312  sayıflı  Kanunun  Uyguflama  Yöneft-
meflfiğfinfin 9. Maddesfi uyarınca Uflusafl ve 
buna bağflı oflarak böflgesefl acfifl müdahafle 
merkezflerfinfin  kuruflması  gerekmekftedfir. 
Doflayısıyfla  söz  konusu  acfifl  müdahafle 
merkezflerfinfin  kuruflması,  görevflerfi,  fişfle-
ftfiflmesfi ve ffinansafl yapısı fiçfin bfir mevzuaft 
geflfişftfirfiflmesfi gerekecekftfir. Bu çerçevede 
yenfi  ofluşacak  yapıya  ve  fihftfiyaca  göre 
gerek 5312 sayıflı mevzuaft ve doflayısıyfla 
sfisftem gerekse bu çerçevede hazırflanan 
acfifl müdahafle pflanflarının günceflflenmesfi 
gündeme geflebfiflecekftfir.

Kurumflararası Koordfinasyon • Kurumflar  arası  koordfinasyon  eftkfin  ofla-
rak sağflanamamakftadır.

• Uflusafl  koordfinasyonu  eftkfin  kıflabfiflmek 
fiçfin uflusafl afeft ve acfifl durum yöneftfimfine 
enftegrasyon sağflanmaflıdır.

Uflusafl bfiflgfi sfisftemfi • Uflusafl  bfiflgfi  sfisftemfi  kuruflmuşftur.  Denfiz 
kfirflfiflfiğfine  ve  kazaflara  müdahafle  uflusafl 
sfisftemfinfin uflusafl afeft ve acfifl durum sfis-
ftemfi fifle enftegrasyonu buflunmamakftadır.

• Denfiz  kfirflfiflfiğfine  müdahafle  uflusafl  karar 
desftek sfisftemfinfin uflusafl afeft sfisftemfi fifle 
enftegre  çaflışması  gerekflfidfir.  Bu  enfteg-
rasyon çfift yönflü oflmaflıdır.

İsfim ve İfleftfişfim Bfiflgfiflerfinfin 
Günceflflenmesfi

• Organfizasyon  yapısının  karmaşıkflığı 
nedenfi  fifle  fifleftfişfim  bfiflgfiflerfinfin  günceflflfiğfi 
sağflanamamakftadır.

• İsfim ve fifleftfişfim bfiflgfiflerfinfin günceflflenme-
sfinde  uyguflanabfiflfir  bfir  yönftem  beflfirflen-
meflfidfir.
• UDHB  bünyesfinde  kuruflmuş  oflan  YA-
KAMOS karar desftek sfisftemfinfin güncefl-
flemeflerfin  kağıft  orftamından  eflekftronfik 
orftama akftarıflmasını ftemfin eftmek üzere 
günceflflemeden sorumflu kurumflara açıfl-
ması sağflanmaflıdır.

Müdahafle Sevfiyeflerfi ve Sevfiyefler 
Arası Geçfiş

• Üç aşamaflı müdahafle sevfiyesfi ön görüfl-
mekftedfir.  Sevfiye  geçfişflerfine  Denfizcfiflfik 
İdaresfi karar vermekftedfir.

• Müdahafle sevfiyeflerfi fifle fiflgfiflfi fiflave ftedbfire 
gerek yokftur.

Müdahafle ekfipflerfi ve uzmanflar • Kıyı  Emnfiyeftfi  Genefl  Müdürflüğü’nde  , 
kıyı  ftesfisflerfinde  ve  yeftkfiflendfirfiflmfiş  ffir-
maflarda müdahafle ekfipflerfi ve uzmanflar 
buflunmakftadır.  2015  yıflında  Uflaşftırma, 
Denfizcfiflfik ve Haberfleşme Bakanflığı bün-
yesfinde  fiflave  müdahafle  ekfibfi  ve  uzman 
fisftfihdam edfiflmesfi pflanflanmakftadır.

• Afeft  ve  Acfifl  Durum  İfl  Müdürflükflerfi,  Be-
fledfiye Personeflfi (İftfafiye ve Fen İşflerfi) ve 
Baflıkçıflar eğfiftfime ftabfi ftuftuflmaflıdır.
• Uzmanfların  gerek  yurft  fiçfinde  gerekse 
yurftdışında  görevflendfirfiflmeflerfinde  ofla-
yın doğası gereğfi hemen harekefte geçfi-
rfiflmesfinfi, oflay süresfince sıkınftı çıkmadan 
oflay  yerfinde  kaflabfiflmesfinfi  sağflayacak 
düzenflemefler yapıflmaflıdır.(Görev ftanımı, 
özflük hakfları, vs.)

Yardım Taflebfi ve Karşıflanması • Uflusafl  sevfiyede  yardım  ftaflebfi  ve  ftaflep-
flerfin  karşıflanması  kamu  kurumfları  üze-
rfinden yapıflmakftadır. Uflusflararası yardım 
ftaflepflerfi  Denfizcfiflfik  İdaresfi  ftarafından 
yapıflmakftadır.  Ayrıca  uflusflararası  yardım 
ftaflep  eden  üflkeflere  yöneflfik  web  ftabanflı 
yazıflım geflfişftfirfiflmesfi fiçfin fteknfik şarftname 
çaflışmafları yürüftüflmekftedfir.

• Uflusflararası  yardım  ftaflepflerfi  hâflfihazırda 
Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme  Ba-
kanflığı  ftarafından  yapıflmakftadır.  Uflusflar 
arası  yardım  ftaflepflerfinfin  doğafl  afeftflerde 
oflduğu  gfibfi  AFAD  koordfinasyonu  fifle  ya-
pıflmasını  sağflayacak  düzenflemefler  ya-
pıflmaflıdır.

4.2 Uyguflama Boşfluk Anaflfizfi
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Bfiflgfi Dağıftımı ve Aflışverfişfi, 
Uflusflararası Bfiflgfiflendfirme

• Kurumfların  sfisftemflerfi  arasında  enfteg-
rasyon buflunmamakftadır.

• Kurumfların  sfisftemflerfi  arasında  enfteg-
rasyon sağflanmaflıdır.

Gemfi Acfifl Durum Müdahafle Pflanfları • Gemfiflerfin  ftüm  konftroflflerfi  uflusflararası 
kuraflflar  çerçevesfinde  yapıflmakfta  ve 
çok  sıkı  deneftfimflere  ftabfidfir.  Bu  konuda 
herhangfi bfir eksfikflfik mevcuft değfifldfir. Öfte 
yandan  gemfi  acfifl  durum  pflanfları  müda-
hafle kısımfları sadece gemfinfin ftek başına 
müdahafle edebfifleceğfi büyükflükftekfi kfirflfi-
flfikflerfi kapsamakftadır.

• İflave çaflışmaya gerek duyuflmamakftadır.

Kıyı Tesfisfi Acfifl Durum Müdahafle 
Pflanfları, Pflanfların Dfiğer Pflanflarfla 
Uyum ve Geçfişfi

• Kıyı  ftesfisfi  acfifl  müdahafle  pflanfları  yeftkfi-
flendfirfiflmfiş  ffirmaflar  ftarafından  hazırflan-
makfta  ve  ÇŞB  ftarafından  onayflanmak-
ftadır. 
• Pflanfların fifl afeft ve acfifl durum pflanfları fifle 
enftegrasyonu buflunmamakftadır.

• Böflgesefl ve Uflusafl Acfifl Müdahafle Pflan-
flarına Geçfişe uygun oflarak hazırflanmışftır.
• Pflanfların fifl afeft ve acfifl durum pflanfları fifle 
enftegrasyonu sağflanmaflıdır.
• Pflanfların İfl Afeft ve Acfifl Durum Müdürflük-
flerfi’ne de gönderfiflmesfi sağflanmaflıdır.

Böflgesefl Acfifl Durum Müdahafle 
Pflanfları, Pflanfların Dfiğer Pflanflarfla 
Uyum ve Geçfişfi (Ör İfl Afeft Pflanfları)

• Pflanflar,  Uflusafl  Acfifl  Müdahafle  Pflanına 
geçfişe uygun oflarak hazırflanmışftır. 
• Pflanfların fifl afeft ve acfifl durum pflanfları fifle 
enftegrasyonu buflunmamakftadır

• Pflanfların fifl afeft ve acfifl durum pflanfları ve 
Türkfiye  Afeft  Müdahafle  Pflanı  (TAMP)  fifle 
enftegrasyonu sağflanmaflıdır. 
• Pflanfların İfl Afeft ve Acfifl Durum Müdürflük-
flerfi’ne de gönderfiflmesfi sağflanmaflıdır. 

Uflusafl Acfifl Durum Müdahafle Pflanının 
Türkfiye Afeft Müdahafle Pflanı İfle Uyum 
ve Geçfişfi

• Pflanın  Türkfiye  Afeft  Müdahafle  Pflanı  fifle 
enftegrasyonu buflunmamakftadır

• Türkfiye  Afeft  Müdahafle  Pflanı  (TAMP)  fifle 
enftegrasyonu sağflanmaflıdır.

Kfirflfiflfik Bfifldfirfimfi ve Bfifldfirfim 
Aflındığında Yapıflacak İşflemfler

• Kfirflfiflfik  bfifldfirfimflerfi  Denfizcfiflfik  İdaresfi’ne 
yapıflmakftadır.

• İflave çaflışmaya gerek duyuflmamakftadır.

Denfiz Traffiğfinfin Çevresefl Rfiskflerfi, Rfisk 
Değerflendfirmesfi

• 2006-2009  yıflfları  arasında  TÜBİTAK 
MAM fifle yürüftüflen ffizfibfiflfifte çaflısmasında 
çevresefl rfiskfler beflfirflenmfiş, rfisk harfiftası 
ofluşfturuflmuşftur.

• Geflfişen  rfisk  meftodoflojfiflerfine  göre  gün-
ceflflemeye  gerek  oflup  oflmadığı  değer-
flendfirfiflmeflfidfir.

Gereksfinfim Mevcuft Durum Yorum, Değfişfikflfik Önerfisfi
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Kfirflfiflfik Tespfift ve İzfleme Kfirflfiflfiğfin ftespfiftfine yöneflfik oflarak: 
• Uydu: EMSA’nın uydu yardımıyfla fişfleftftfiğfi 
Cflean Sea Neft hfizmeftfi kuflflanıflmakftadır.
• Hava Araçfları: SGK’nın denfiz yüzeyfindekfi 
kfirflfiflfiğfi ftespfift eftmek fiçfin özefl ekfipman fifle 
donaftıflmış Meflftem uçakfları kuflflanıflmak-
ftadır.
• Sahfifl  Radarı:  Uflaşftırma  Bakanflığı’nın 
gemfi  ftraffik  fizfleme  kufleflerfinde  buflunan 
radarflar  yardımıyfla  kfirflfiflfik  ftespfiftfinfin 
yapıflması  amacıyfla  pfifloft  proje  başflaftıfl-
mışftır. Bu kapsamda İzmfift körfezfinde yer 
aflan Topçuflar kuflesfindekfi sfisftemfin 2014 
yıflı sonunda devre aflınması pflanflanmak-
ftadır.
• Denfiz  Araçfları:  Denfiz  yüzeyfindekfi  kfirflfi-
flfiğfi ftespfift eftmek üzere SGK’ya afift denfiz 
araçfları kuflflanıflmakftadır.

• Acfifl  durumflarda  kfirflfiflfik  yayıflımının  ftes-
pfiftfinde  doğruflama  unsuru  oflarak  kuflfla-
nıflması amacıyfla enftegrasyon gerekflfidfir.

Tehflfike Aflftındakfi Gemfiflerfin Lfimanflara 
ve Sığınma ve Yerflerfine Kabuflü

• 2006-2009  yıflfları  arasında  TÜBİTAK 
MAM fifle yürüftüflen ffizfibfiflfifte çaflısmasında 
ftüm  kıyıflarımız  fiçfin  sığınma  aflanfları  be-
flfirflenmfişftfir.

• Uzun  süre  seferfine  müsaade  edfiflmeyen 
veya ftuftukflanan gemfifler çevre kfirflfiflfiğfi ve 
kamu güvenflfiğfi açısından büyük rfisk fteş-
kfifl  edebfiflmekftedfir.  Nfiftekfim  İskenderun 
körfezfinde uzun süre demfirflfi kaflmış oflan 
“ULLA”  gemfisfi  buflunduğu  yerde  baftmış 
ve çevre kfirflfiflfiğfine sebep oflmuşftur ve İz-
mfift körfezfinde yıflflardır neftficeflenemeyen 
mahkemefler nedenfiyfle demfirde bekfleftfi-
flen LPG yükflü “CHERNOMORES” ftankerfi 
böflge fiçfin can ve çevre açısından büyük 
rfisk  fteşkfifl  eftmfişftfir.  Gemfiflerfin  uzun  süre 
seferfine  müsaade  edfiflmemesfi  veya  ftu-
ftukflanması  durumunda  çevreyfi  ve  canflı 
hayaftını  korumak  fiçfin  gemfi  üzerfindekfi 
yükün  çevresefl  açıdan  rfiskfinfi  orftadan 
kafldırmak  üzere,  karada  yedfi  emfin  mü-
essesesfi  ftemfin  edfiflmesfi  ve  denfizcfiflfik 
fihftfisas  mahkemeflerfinfin  kuruflması  gfibfi 
hızflı karar verebfiflen mekanfizmaflar ofluş-
fturuflmaflıdır.

Lojfisftfik Envanfterfi • Denfiz  kfirflfiflfiğfine  müdahafle  ekfipmanı 
çerçevesfinde  flojfisftfik  envanfterfi  beflfir-
flenmfişftfir. Kıyı ftesfisflerfinfin acfifl müdaha-
fle  ekfipmanını  ftemfinflerfinfin  ftamamflan-
ması  nedenfiyfle  günceflfleme  çaflışması 
başflaftıflmışftır. 2014 yıflı fiçerfisfinde gün-
ceflfleme  çaflışmasının  ftamamflanması 
pflanflanmakftadır.

• Farkflı  kurum/kurufluşflar  görev  ftanımfları 
doğruflftusunda denfiz kfirflfiflfiğfine müdahafle 
eftmek üzere yaftırımflar yapmakftadır. An-
cak bu kurum/kurufluşfların eflflerfinde bu-
flunan  fimkan  ve  kabfiflfiyeftflere  fiflfişkfin  ofla-
rak  dfiğer  fiflgfiflfi  kurum/kurufluşfların  bfiflgfisfi 
oflmamakftadır.  Gerek  üflke  kapasfiftesfinfi 
görebfiflmek  gerekse  mükerrer  yaftırım-
fların  önüne  geçmek  üzere  UDHB  bün-
yesfinde  kuruflmuş  oflan  YAKAMOS  karar 
desftek sfisftemfinfin bu kurumflara açıflarak 
akftfif oflarak kuflflanıflması gerekmekftedfir.

Uflusafl Haberfleşme Organfizasyonu • Uflusafl  Acfifl  Müdahafle  Pflanfları’nda  ha-
berfleşme  hükümflerfi  mevcuftftur.  Ancak, 
uyguflamaya  akftarıflması  fiçfin  eflekftro-
nfik  sfisftemflerfin  kuruflması  gerekflfidfir.  Bu 
amaçfla  Uflusafl  Denfiz  Emnfiyeftfi  ve  Acfifl 
Müdahafle Merkezfi bünyesfinde VHF, MF-
HF fteflsfiz fifle uydu haberfleşme aflft yapısı 
kuruflacakftır.

• İflave çaflışmaya gerek duyuflmamakftadır.

Gereksfinfim Mevcuft Durum Yorum, Değfişfikflfik Önerfisfi



2014-2023 
Denfiz Kfirflfiflfiğfine Neden Oflan Kazaflar
Yofl Harfiftası Beflgesfi108

Haflkfla İflfişkfifler, Kamuoyunun 
bfiflgfiflendfirfiflmesfi

• Acfifl  Müdahafle  Pflanfları’nda  bu  konuda 
düzenfleme  yapıflmışftır.Basın  ve  haflkın 
bfiflgfiflendfirfiflmesfi  görevfi  hâflfihazırda  fikfincfi 
sevfiyede bfir oflayda böflgesefl koordfinas-
yon komfiftesfi, üçüncü sevfiyede bfir oflayda 
fise uflusafl acfifl müdahafle merkezfi ftarafın-
dan ficra edfiflmekftedfir.

• Bu görevfin ftıpkı doğafl afeftflerde oflduğu 
gfibfi uflusafl sevfiyede AFAD Başkanflığı 
koordfinasyonunda ficra edfiflmesfinfi sağfla-
yacak düzenflemefler yapıflmaflıdır.

Kaza araşftırması • Gemfi kazaflarının finceflemesfi, UDHB Kaza 
Araşftırma ve İncefleme Kuruflu (KAİK) fta-
rafından  görevflendfirfiflen  kaza  fincefleme 
uzmanflarınca  yapıflır.  Kıyı  ftesfisfi  kazafla-
rının  finceflenmesfi  fise  ÇŞB  koordfinasyo-
nunda  fiflgfiflfi  kurum/kurufluşfların  uzman-
fları  ftarafından  ofluşfturuflan  komfisyon 
ftarafından yapıflır.

• Uflaşftırma,  Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme 
Bakanflığı ftarafından finceflenen gemfi ka-
zaflarına ve Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığı 
ftarafından  finceflenen  kıyı  ftesfisfi  kazafla-
rına  fiflfişkfin  kaza  fincefleme  raporflarınına 
Türkfiye Afeft Verfi Merkezfine gfirfiflmesfi fiçfin 
çaflışmaflar yapıflmafldır.

Kfirflfiflfikften eftkfiflenen aflanfların ftespfiftfi 
ve rehabfiflfiftasyonu

• Çevre  ve  Şehfircfiflfik  Bakanflığı  ftarafından 
yürüftüflmekftedfir. 
• Çevre  ve  Orman  Bakanflığı  dönemfinde 
konuyfla fiflgfiflfi oflan Doğa Koruma ve Mfiflflfi 
Parkflar  Genefl  Müdürflüğü  bakanflıkfların 
yenfi düzenflemesfi fifle Orman ve Su İşflerfi 
Bakanflığı bünyesfine geçmfişftfir. Ancak bu 
değfişfim uyguflamaya akftarıflmamışftır. 

• “Gemfi Kazafları Sonucu Ofluşan Aftıkfların 
Aftık Yöneftfim Pflanflarının Hazırflanması ve 
Kfirflenen  Aflanfların  Rehabfiflfiftasyonu  Pro-
jesfi” kapsamında eflde edfiflecek çıkftıflarfla 
sfisftem ofluşfturuflmuş oflacakftır.
• Doğa Koruma ve Mfiflflfi Parkflar Genefl Mü-
dürflüğü’nün sürece dahfifl edfiflmesfi ve ko-
ruma  aflanfları  fifle  yaban  hayaftının  reha-
bfiflfiftasyonu  konusunda  eftkfin  kıflınmafları 
gerekmekftedfir. 

Deneftfim • UDHB fifle ÇŞB ftarafından deneftfim faaflfi-
yeftflerfi yürüftüflmekftedfir.

• Kıyı ftesfisfi deneftfimflerfinfin frekansını arftı-
rıcı çaflışmaflar yürüftüflmeflfidfir.

Gereksfinfim Mevcuft Durum Yorum, Değfişfikflfik Önerfisfi
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Gereksfinfim Mevcuft Durum Yorum, Değfişfikflfik Önerfisfi

Zararfların Tespfiftfi ve Tazmfinfi • Kazaen ve kasften denfiz kfirflfiflfiğfine müda-
hafle  fiçfin  fiflk  eftapfta  çok  cfiddfi  maflfi  kay-
nağa  fihftfiyaç  duyuflmakftadır.  300  GT  ve 
üzerfi gemfifler, üzerfinde vuku buflan öflüm 
ve yaraflanma; flfiman ve rıhftım donanım-
flarına  verfiflen  zararflar;  baftan  bfir  gemfi 
enkazının  çıkarıflması;  yük  ve  yoflcunun 
ftaşınırken  gecfikmesfinden  fiflerfi  geflen 
zararflar,  yakıft  ve  ftankerflerde  ftaşınan 
peftrofl  yükü  nedenfiyfle  meydana  geflen 
zararflar dışındakfi çevre zararfları karşıflay-
acak  şekfiflde  P&I  Sfigorftası  yapmakfla 
yükümflüdür. Ancak kfirflfiflfiğfin kaynağı beflflfi 
oflmasına ve kfirflfiflfiğe sebep oflan gemfifler 
sfigorftaflı  oflmasına  rağmen  ödemefler 
operasyon ftamamflandıkftan ve masraflar 
kesfinfleşftfikften  sonra  veya  mahkeme 
sürecfinden sonra yapıflmakfta oflup kfirflfifl-
fiğe  müdahafle  eden  kurum/  kurufluşfların 
finansafl yapısı dfikkafte aflındığında büyük 
kfirflfiflfikflerde  maflfiyeftflerfi  finanse  eftme 
gücü  buflunmamakftadır.  Konu  uflusafl  ve 
böflgesefl  pflanfların  hazırflanması  projesfi 
kapsamında  finans  rehberfinde  değer-
flendfirfiflmfiş  ve  flfiman  başkanflıkflarına 
kfirfleftenden  ftemfinaft  mekftubu  aflınması 
öngörüflmüşftür.  Bu  doğruflftuda  2009/4 
sayıflı Tebflfiğfin 6. maddesfinfin 17. fıkrası fifle 
Lfiman Başkanflıkflarına ftemfinaft mekftubu 
aflma görevfi verfiflmfişftfir. Kfirfleftenden ftem-
finaft mekftubunun ve avans ödemeflerfinfin 
aflınması  sağflanarak  müdahafle  öncesfi 
ve müdahafle sırasında firmaflara kaynak 
sağflanmış oflacakftır.
• Kaynağı  beflflfi  oflmayan  kfirflfiflfikflerde  veya 
muhaftapsız  ve  fterk  edfiflmfiş  gemfiflerfin 
neden oflduğu kfirflfiflfikflerde müdahafle fiçfin 
maflfi kaynak ftemfin edfiflememekftedfir.
• Uflusflararası  Sözfleşmeflerfin  kapsama-
dığı savaş, ftabfiaft hadfisesfi, saboftaj veya 
devfleftflerfin  kusurundan  kaynakflanan 
zararflar  vb.  durumflarda  zararfların  nasıfl 
ftazmfin edfifleceğfi beflfirsfizdfir.
• 5312  Sayıflı  kanun  kapsamına  gfirmeyen 
500  GT  aflftı  ftankerflerfin  sebep  oflduğu 
kfirflfiflfik durumflarında zararfların nasıfl ftaz-
mfin edfifleceğfi beflfirsfizdfir.

• Acfifl  müdahafle  ve  ftemfizflfik  çaflışmaflarını 
fiflk  eftapfta  düzene  koyabfiflmek  fiçfin  kufl-
flanıflabfiflfir  ve  fihftfiyaca  bfinaen  arftırıflabfiflfir 
bfir  ödenek  fterftfip  edfiflmesfi  gerekflfidfir. 
Kfirflfiflfik  kaynağı  beflflfi  oflmayan  veya  ftaz-
mfinde  sıkınftı  yaşanan  durumflar  fifle 
kanun  kapsamında  oflmayan  nedenflerfle 
ofluşacak  kfirflfiflfikflerde  de  kuflflanıflabfi-
flecek  bu  ödeneğfin,  müdahafle  sırasında 
kuflflanıflması  ve  sonrasında  kfirfleftenden 
ftahsfifl  edfiflmesfi  konusunda  çaflışmaflar 
yapıflması önemflfidfir. 
• 7269  sayıflı  Umumfi  Hayafta  Müessfir 
Afeftfler  Doflayısıyfla  Aflınacak  Tedbfirflerfle 
Yapıflacak Yardımflara Dafir Kanun ve Afeft 
ve  Acfifl  Durum  Harcamafları  Yöneftmeflfiğfi 
gereğfince  kuflflanıflan  afeft  ve  acfifl  durum 
faaflfiyeftflerfi  ödeneğfinfin  kazaflar  sonucu 
meydana  geflen  denfiz  kfirflfiğfi  fiçfin  de  kufl-
flanıflması  doğruflftusunda  düzenflemefler 
yapıflması düşünüflebfiflfir.
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4.3 Gereksfinfimfler ve Eyflemflerfin Beflfirflenmesfi

GEREKSİNİM 1 

Eftkfin ve Hızflı Harekeft İçfin 

Uflusafl Koordfinasyonu Güçflendfirmek

Eyflem 1.1

Uflusafl  yeftkfi,  görev  sorumfluflukfların  göz-
den geçfirfiflmesfi ve revfizyonu: Uflusafl yeftkfi, 
görev  ve  sorumfluflukflar  beflfirflenmfiş  görüflse 
bfifle uyguflamada yaşanan koordfinasyon eksfik-
flfiğfi ve aksakflıkfların gfiderfiflmesfi fiçfin kurumfların 
uflusafl  yeftkfi,  görev  ve  sorumfluflukfları  gözden 
geçfirfiflmeflfi ve revfize edfiflmeflfidfir.5312 sayıflı Ka-
nunun  Uyguflama  Yöneftmeflfiğfinfin  9.  Maddesfi 
uyarınca  Uflusafl  ve  buna  bağflı  oflarak  böflge-
sefl  acfifl  müdahafle  merkezflerfinfin  kuruflması 
gerekmekftedfir.  Doflayısıyfla  söz  konusu  acfifl 
müdahafle merkezflerfinfin kuruflması, görevflerfi, 
fişfleftfiflmesfi ve ffinansafl yapısı fiçfin bfir mevzuaft 
geflfişftfirfiflmesfi gerekecekftfir. Bu çerçevede yenfi 
ofluşacak  yapıya  ve  fihftfiyaca  göre  gerek  5312 
sayıflı mevzuaft ve doflayısıyfla sfisftem gerekse 
bu çerçevede hazırflanan acfifl müdahafle pflan-
flarının günceflflenmesfi gündeme geflebfiflecekftfir.

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,ÇŞB,UD-
HB,SGK - 2014-2015 MD, İK

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,ÇŞB,UD-
HB,SGK - 2015-2016 MD, İK

Eyflem 1.2

Sahfifl Güvenflfik Komuftanflığı fimkânflarından 
daha  fazfla  yararflanıflması:  Sahfifl  Güvenflık 
Komuftanflığı’nın uçakflarının gündüzün yanında 
gece  de    kfirflfiflfik  ftespfift  fimkânı  buflunmakftadır. 
Bu uçakflar, süraftflerfi doflayısıyfla üflkemfizfin her 
ftarafında    görev  yapabfiflmekftedfirfler.  Benzer 
sekıflde  arama  kurftarma  gemfiflerfi  de  87  meft-
re boyunda ve heflfikopfterflfi, barfiyer sfisftemfi ve 
kfirflfiflfik  dağıftma  seyreflftme  özeflflfikflerfi  buflun-
makftadır. Fakaft, söz konusu maflzemeflerfin bü-
yük çapflı denfiz kfirflfiflfiğfi oflayflarına müdahafleye 
yöneflfik  kuflflanım  konsepftfi  buflunmamakftadır.
Mevcuft mevzuaft ve uyguflamaflarda Sahfifl Gü-
venflfik  Komuftanflığı  sadece  asayfiş  ve  koflfluk 
görevflerfinfi ficra eftmekftedfir. Sahfifl Güvenflfik Ko-
muftanflığının  fimkân  ve  kabfiflfiyeftflerfinden  daha 
fazfla fisftfifade edfiflecek düzenflemefler yapıflma-
flıdır.
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Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,UDHB ÇŞB, SGK 2014-2015 MD,İK

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD, ÇŞB, 
UDHB,SGK - 2015-2016 MD, İK

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,UDHB ÇŞB, SGK 2015-2016 MD, İK

Eyflem1.3 

Uflusflararası  Yardım  Taflepflerfinfin  Tek  Bfir 
Merkezden  Koordfine  Edfiflmesfi: Uflusflararası 
yardım  ftaflepflerfi  hâflfihazırda  Uflaşftırma,  Denfiz-
cıflfik  ve  Haberfleşme  Bakanflığı  ftarafından  yapıfl-
makftadır. Uflusflararası yardım ftaflepflerfinfin doğafl 
afeftflerde oflduğu gfibfi AFAD koordfinasyonu fifle ya-
pıflmasını sağflayacak düzenflemefler yapıflmaflıdır.

Eyflem 1.4

İsfim ve İfleftfişfim Bfiflgfiflerfinfin Günceflflenme-
sfi  İçfin  Uyguflanabfiflfir  Bfir  Yönftem  Geflfişftfi-
rfiflmesfi: Organfizasyon  yapısının  karmaşıkflığı 
nedenfi fifle fifleftfişfim bfiflgfiflerfinfin günceflflfiğfi sağfla-
namamakftadır. İsfim ve fifleftfişfim bfiflgfiflerfinfin gün-
ceflflenmesfinde uyguflanabfiflfir bfir yönftem beflfir-
flenmeflfidfir. YAKAMOS karar desftek sfisftemfinfin 
günceflflemeflerfin  kağıft  orftamından  eflekftronfik 
orftama akftarıflmasını ftemfin eftmek üzere gün-
ceflflemeden sorumflu kurumflara açıflması sağ-
flanmaflıdır.

Eyflem 1.5 

Basın  ve  Haflkın  Bfiflgfiflendfirfiflmesfinfin  Tek  Bfir 
Merkezden  Koordfine  Edfiflmesfi:  Basın  ve  haflkın 
bfiflgfiflendfirfiflmesfi  görevfi  hâflfihazırda  fikfincfi  sevfiyede 
bfir oflayda böflgesefl koordfinasyon komfiftesfi, üçüncü 
sevfiyede bfir oflayda fise uflusafl acfifl müdahafle mer-
kezfi  ftarafından  ficra  edfiflmekftedfir.  Bu  görevfin  ftıpkı 
doğafl afeftflerde oflduğu gfibfi uflusafl sevfiyede AFAD 
Başkanflığı  ftarafından  ficra  edfiflmesfinfi  sağflayacak 
düzenflemefler yapıflmaflıdır.

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,UDHB ÇŞB, SGK 2015-2017 MD, KY, İK

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,ÇŞB,UD-
HB,SGK - 2014-2015 MD, İK

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi

Eyflem Türü 

UDHB AFAD 2014-2015 MD, KY, İK

Eyflem 1.6

Uflusafl  ve  Böflgesefl  Acfifl  Müdahafle  Mer-
kezflerfi  Kuruflması:Hâflfihazırda  var  oflan  Ana 
Arama  Kurftama  Koordfinasyon  Merkezfi  fifle 
kuruflması  pflanflanan  Uflusafl  ve  Böflgesefl  Acfifl 
Müdahafle  Merkezflerfinfin  AFAD  Başkanflığı  fifle 
koordfineflfi oflması fiçfin çaflışmaflar yapıflmaflıdır.

Eyflem 1.7

Mevzuaft Günceflflenmesfi: 5312 sayıflı kanun 
ve  dfiğer  fiflgfiflfi  mevzuaftın  AFAD  Başkanflığı’nın 
ve İfl Afeft ve Acfifl Durum Müdürflükflerfi’nfin daha 
eftkfin oflabfifleceğfi şekfiflde günceflflenmesfi gerek-
mekftedfir. Bununfla fiflgfiflfi komfisyon kuruflmaflıdır.

Eyflem 1.8

Denfizcfiflfik  Koordfinasyon  Komfisyonu’na 
AFAD Başkanflığı’nın Kaftıflımı: Üflke fiçerfisfin-
de  koordfinasyonu  eftkfin  kıflmak  fiçfin  Denfizcfiflfik 
Koordfinasyon  Komfisyonu’na  AFAD  Başkanflı-
ğı’nın kaftıflımı sağflanmaflıdır. Bunun fiçfin gerekflfi 
mevzuaft günceflflemeflerfi yapıflmaflıdır.
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GEREKSİNİM  2

Karşıflıkflı Eftkfin Yardım ve İşbfirflfiğfi İçfin Denfiz 
Acfifl Durum Yöneftfimfinfi Türkfiye Uflusafl Afeft Ve 
Acfifl Durum Yöneftfimfine Enftegre Eftmek

Eyflem 2.1 

Pflanfların Enftegrasyonu: Afeftflerfle fiflgfiflfi “Afeft 
ve Acfifl Durum Pflanfları” fifle denfiz kfirflfiflfiğfi fifle fiflgfiflfi 
“Acfifl Müdahafle Pflanfları”nın uflusafl ve böflgesefl 
düzeyde  enftegrasyonunu  sağflayacak  düzen-
flemefler yapıflmaflıdır.

Eyflem 2.2 

Pflanfların Revfizyonu: Uflusafl ve böflgesefl acfifl 
müdahafle pflanflarını AFAD Başkanflığı’nın ve İfl 
Afeft ve Acfifl Durum Müdürflükflerfi’nfin daha eftkfin 
oflabfifleceğfi  şekfiflde  revfizyonu  sağflanmaflıdır. 
Bununfla fiflgfiflfi komfisyon kuruflmaflıdır.

Eyflem 2.3 

Bfiflgfi  ve  Karar  Desftek  Sfisftemflerfinfin  En-
ftegrasyonu:  Denfiz  kfirflfiflfiğfine  müdahafle  bfiflgfi 
ve karar desftek sfisftemflerfi fifle uflusafl afeft bfiflgfi 
ve karar desftek sfisftemflerfinfin enftegrasyonu ve 
revfizyonusağflanmaflıdır.

Eyflem  2.4

Uflusafl  Müdahafle  Kapasfifteflerfinfin  Orftak 
Kuflflanımı: AFAD  Başkanflığı  ve  Uflaşftırma, 
Denfizcfiflfik  ve  Haberfleşme  Bakanflığı  fifle  Sahfifl 
Güvenflfik Komuftanflığı’nın orftak kuflflanıma uy-
gun ekfipmanflarının fihftfiyaç haflfinde payflaşımı-
na ve flojfisftfik merkezflerfin bfirflfikfte kuflflanımına 
fiflfişkfin  pflanflamaflar  yapıflması  gerekmekftedfir.
Söz  konusu  ekfipmanfların  payflaşımı  ve  flojfis-
ftfik merkezflerfin bfirflfikfte kuflflanımı, Afeft ve Acfifl 
Durum  Müdahafle  Hfizmeftflerfi  Yöneftmeflfiğfi  ve 
Türkfiye  Afeft  Müdahafle  Pflanı  (TAMP)  kapsa-
mındakfi  hfizmeft  grupflarında  TSK  unsurflarının 
fimkan  ve  kabfiflfiyeftflerfinfin  kuflflanımına  fiflfişkfin 
Geneflkurmay Başkanflığı’nın AFAD ve fiflgfiflfi Ba-
kanflıkflar  fifle  yürüftüflen  çaflışmanın  hfiftamında 
yayımflayacağı  uyguflama  esasfları  çerçeve-
sfinde değerflendfirfiflmesfi uygun oflacakftır.Denfiz 
kfirflfiflfiğfine  müdahafle  konusunda  yukarıdakfi 
kurumflara  fiflave  oflarak  Denfiz  Kuvveftflerfi  Ko-

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

ÇŞB, AFAD UDHB,SGK 2015-2016 MD, İK, KG

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi

Eyflem Türü 

ÇŞB, AFAD UDHB,SGK 2015-2016 MD, İK, KG

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi

Eyflem Türü 

AFAD, UDHB ÇŞB, SGK 2015-2017 İK, KG

4. GEREKSİNİMLER VE EYLEMLER



2014-2023 
Denfiz Kfirflfiflfiğfine Neden Oflan Kazaflar

Yofl Harfiftası Beflgesfi 113

Eyflem 2.5

Kaza  Araşftırma  Raporflarının  AFAD  Ta-
rafından  Hazırflanacak  Türkfiye  Afeft  Verfi 
Merkezfine  (TAVM)  Gfirfiflmesfi: Uflaşftırma, 
Denfizcfiflfik ve Haberfleşme Bakanflığı ftarafından 
finceflenen gemfi kazaflarına ve Çevre ve Şehfir-
cfiflfik Bakanflığı ftarafından finceflenen kıyı ftesfisfi 
kazaflarına fiflfişkfin kaza fincefleme raporflarınına 
Türkfiye  Afeft  Verfi  Merkezfine  gfirfiflmesfi  fiçfin  ça-
flışmaflar yapıflmafldır.

Eyflem 2.6

Denfizflerde  Meydana  Geflebfiflecek  Nükfleer 
ve  Radyoakftfif  Kfirflfiflfikflere  Karşı  Aflınacak 
Tedbfir ve Müdahaflenfin Pflanflamaflara Dahfifl 
Edfiflmesfi: 5312 sayıflı Kanun kapsamı dışında 
buflunan gemfiflerden kaynakflı nükfleer ve radyo 
akftfif madde kfirflfiflfiğfine müdahafleye fiflfişkfin Tür-
kfiye  Aftom  Enerjfisfi  Kurumu’nun  da  fiçerfisfinde 
yer afldığı bfir çaflışma grubu ofluşfturuflması ve 
eyflem  pflanının  beflfirflenmesfi  gerekmekftedfir. 
Bununfla  fiflgfiflfi  mevzuaft  ve  pflanflama  çaflışma-
fları yapıflmaflıdır.

Sorumflu 
Kurufluş İflgfiflfi KurufluşflarGerçekfleşme Dönemfi

Eyflem 
Türü 

AFAD,ÇŞB,UDH-
B,SGK - 2014-2016 İK, KG

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,ÇŞB,UD-
HB SGK 2015-2017 MD, İK, KY

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,ÇŞB,UD-
HB,TAEK SGK 2015-2017 MD, İK, KG

muftanflığı fifle özefl kurum/kurufluşfların kapasfi-
fteflerfi buflunmakftadır. Tüm bu kurum/kurufluş-
fların  kapasfifte  bfiflgfiflerfinfin  bfir  eflde  ftopflanması 
ve  fihftfiyaç  duyuflması  haflfinde  kuflflanıflabfiflmesfi 
sağflanmaflıdır.   

AFAD  müdahafle  ekfipflerfinfin  denfiz  kfirflfiflfiğfine 
müdahaflesfi, denfiz kfirflfiflfiğfine müdahafle ekfipfle-
rfinfin de afeftflere müdahafle edebfiflme kapasfifte-
flerfin arftırıflması gerekmekftedfir. Bu kapsamın-
da; AFAD müdahafle ekfipflerfinfin denfiz kfirflfiflfiğfine 
müdahaflesfi,  denfiz  kfirflfiflfiğfine  müdahafle  ekfip-
flerfinfin  de  afeftflere  müdahaflesfi  hususflarında 
hukukfi zemfin ofluşfturuflması önem arz eftmek-
ftedfir.

GEREKSİNİM 3

Rfisk Yöneftfimfinfi Önceflfikflendfirmek

Eyflem 3.1 

Denfizcfiflfik  Rfisk  Harfiftaflarının  Günceflfleşftfi-
rfiflmesfi: 2006-2009  yıflfları  arasında  TÜBİTAK 
MAM fifle yürüftüflen ffizfibfiflfifte çaflısmasında çev-
resefl  rfiskfler  beflfirflenmfiş,  rfisk  harfiftası  ofluşftu-
ruflmuşftur.  Geflfişen  rfisk  meftodoflojfiflerfine  göre 
günceflflemefler yapıflmaflıdır.

Eyflem 3.2 

Karar Desftek Sfisftemflerfinfin Büftünfleşftfirfifl-
mesfi:  Denfizcfiflfik  İdaresfince  kuflflanıflan  Yaka-
mos Karar Desftek Sfisftemfi ve AFAD ftarafından 
kuflflanıflan  karar  desftek  sfisftemflerfinfin  büftün-
fleşftfirfiflmesfi fiçfin çaflışmaflar yürüftüflmeflfidfir.

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

UDHB AFAD, ÇŞB 2014-2016 İK, KG

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi

Eyflem Türü 

AFAD, UDHB ÇŞB, SGK 2015-2017 MD, İK, KG
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Eyflem 3.3

Sürekflfi  Tespfift  Sfisftemflerfinfin  Yaygınflaşftı-
rıflması: Denfizcfiflfik İdaresfince gemfi ftraffik hfiz-
meftflerfi bünyesfinde yürüftüflen pfifloft çaflışmanın 
sonuçflarına  göre  uyguflama  aflanının  yaygın-
flaşftırıflması sağflanmaflıdır.

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

UDHB AFAD, ÇŞB, 
SGK 2015-2017 İK, KG

GEREKSİNİM 4

Eğfiftfim ve Taftbfikaftfları Yaygınflaşftırmak

Eyflem 4.1 

Denfiz  kfirflfiflfiğfine  müdahafle  ftaftbfikaftfların-
da  kaftıflımcıflığınsağflanması: Denfiz  kfirflfiflfiğfine 
yöneflfik  semfiner,  eğfiftfim  ve  ftaftbfikaftflara  AFAD 
Başkanflığı ve İfl Afeft ve Acfifl Durum Müdürflükflerfi 
personeflfinfin kaftıflımını sağflayacak düzenflemefler 
yapıflmaflıdır.

Eyflem 4.2 

Afeftflere  müdahafleyfi  ve  denfiz  kfirflfiflfiğfine 
müdahafleyfi  fiçeren  müşfterek  ftaftbfikaftfların 
ficra  edfiflmesfi: Deprem  sonrası  denfizde  mey-
dana geflecek peftrofl kfirflfiflfiğfi gfibfi senaryoflar fiçe-
ren  ftaftbfikaftflar  AFAD  müdahafle  personeflfi  ve 
denfiz kfirflfiflfiğfine müdahafle personeflfi ftarafından 
müşftereken ficra edfiflmeflfidfir.

Eyflem  4.3

Müdahafle personeflflerfinfin karşıkflı eftkfifleşfi-
mfinfi üsft düzeyde ftuftacak fteorfik eğfiftfimflerfin 
gerçekfleşftfirfiflmesfi: Denfiz kfirflfiflfiğfine müdahafle 
personeflfinfin AFAD Başkanflığı ftarafından afeft-
flere  müdahafle  konusunda  fteorfik  eğfiftfimfi  veA-
FAD  müdahafle  personeflfinfin  Denfizcfiflfik  İdaresfi 
ftarafından denfiz kfirflfiflfiğfine müdahafle konusun-
da fteorfik eğfiftfimfi sağflanmaflıdır.

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi

Eyflem Türü 

AFAD, UDHB ÇŞB, SGK 2014-2016 İK

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi

Eyflem Türü 

AFAD,UDHB, 
ÇŞB, SGK

- 2015-2017 İK, KG

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD, UDHB, 
ÇŞB, SGK - 2015-2017 İK, KG

4. GEREKSİNİMLER VE EYLEMLER

Eyflem 4.4

Müdahafle  personeflflerfinfin  karşıkflı  eftkfifleşfi-
mfinfi üsft düzeyde ftuftacak uyguflamaflı eğfiftfim-
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GEREKSİNİM 5

Çevreyfi ve canflı hayaftını korumak

Eyflem 5.1 

Aftık  yöneftfim  pflanflarının  uyguflanması: 
Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığı ftarafından yürü-
ftüflen “Gemfi Kazafları Sonucu Ofluşan Aftıkfların 
Aftık Yöneftfim Pflanflarının Hazırflanması ve Kfir-
flenen  Aflanfların  Rehabfiflfiftasyonu  Projesfi”  bü-
yük önem arz eftmekftedfir.

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi

Eyflem Türü 

ÇŞB - 2015-2017 KG

Eyflem  5.2 

Kurumfların  bfiflgfi  ve  kapasfifteflerfinden  ya-
rarflanıflması:  Kaza  sonucu  meydana  geflen 
kfirflfiflfikften eftkfiflenecek aflan ve canflıflar fiçfin re-
habfiflfiftasyon  ve  resftorasyon  konusunda  des-
ftek aflınabfiflecek oflan Bakanflıkflar (Gıda Tarım 
ve Hayvancıflık, Orman ve Su İşflerfi, Küflftür ve 
Turfizm  Bakanflıkfları),  ÇŞB’nfin  fiflgfiflfi  bfirfimflerfi, 
Ünfiversfiftefler  ve  STK’fların  da  süreçflere  dahfifl 
edfiflmesfi  önemflfidfir.  Özeflflfikfle  Doğa  Koruma 
ve Mfiflflfi Parkflar Genefl Müdürflüğü’nün koruma 
aflanfları  fifle  yaban  hayaftının  rehabfiflfiftasyonu 
konusunda eftkfin kıflınması gerekmekftedfir.

Eyflem 5.3 

Çevreyfi  ve  canflı  hayaftını  ftehdfift  eden  du-
rumflarda  hızflı  karar  veren  mekanfizmaflar 
ofluşfturuflması: Gemfiflerfin  uzun  süre  seferfine 
müsaade  edfiflmemesfi  veya  ftuftukflanması  du-
rumunda    “ULLA”  ve  “CHERNOMORES”    gemfi 
örnekflerfi  de  göz  önünde  buflundurarak  çevreyfi 
ve canflı hayaftını korumak fiçfin gemfi üzerfindekfi 
yükün  çevresefl  açıdan  rfiskfinfi  orftadan  kafldır-
mak üzere, karada yedfi emfin müessesesfi ftemfin 
edfiflmesfi  ve  denfizcfiflfik  fihftfisas  mahkemeflerfinfin 
kuruflması gfibfi hızflı karar verebfiflen mekanfizma-
flar ofluşfturuflmaflıdır.

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi

Eyflem Türü 

ÇŞB
OSİB,AFAD, 
UDHB,
GTHB,KTB

2015-2017 KG, İK

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,ÇŞB,
UDHB,SGK AB, HSYK 2015-2017 MD, KY

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,UDH-
B,ÇŞB,SGK - 2015-2017 İK, KG

flerfin  gerçekfleşftfirfiflmesfi: Denfiz  kfirflfiflfiğfine  mü-
dahafle  personeflfinfin  AFAD  Başkanflığı  ftarafından 
afeftflere müdahafle konusunda uyguflamaflı eğfiftfimfi 
ve AFAD müdahafle personeflfinfin Denfizcfiflfik İdaresfi 
ftarafından  denfiz  kfirflfiflfiğfine  müdahafle  konusunda 
uyguflamaflı eğfiftfimfi sağflanmaflıdır.

GEREKSİNİM  6

Tazmfinaft ve Ffinansman Sorunflarını Gfidermek

Eyflem  6.1

Kazaen  ve  kasften  denfiz  kfirflfiflfiğfi  aflanında 
müdahafleflerfle fiflgfiflfi ffinans sfisftemfinfin ku-
ruflması: Kazaen  ve  kasften  denfiz  kfirflfiflfiğfine 
müdahafle  fiçfin  fiflk  eftapfta  çok  cfiddfi  maflfi  kay-
nağa fihftfiyaç duyuflmakftadır. Acfifl müdahafle ve 
ftemfizflfik çaflışmaflarını fiflk eftapfta düzene koya-
bfiflmek fiçfin kuflflanıflabfiflfir ve fihftfiyaca bfinaen ar-
ftırıflabfiflfir bfir ödenek fterftfip edfiflmesfi gerekflfidfir.

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,ÇŞB,
UDHB - 2015-2017 MD

Eyflem 6.2

Afeft  ve  Acfifl  Durum  Faaflfiyeftflerfi  Ödeneğfi-
nfin Kazaflar Sonucu Meydana Geflen Denfiz 
Kfirflfiflfiğfi İçfin de Kuflflanıflması İçfin Çaflışma-
flar  Yapıflması: 7269  sayıflı  Umumfi  Hayafta 
Müessfir  Afeftfler  Doflayısfiyfle  Aflınacak  Tedbfir-
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Eyflem 6.3

Müdahafle  Ekfipflerfi  ve  Uzmanfların  Görev-
flendfirfiflmesfi İfle İflgfiflfi Sorunfların Çözüflmesfi: 
Müdahafle  ekfipflerfin  ve  uzmanfların  gerek  yurft 
fiçfinde  gerekse  yurftdışında  görevflendfirfiflmefle-
rfinde oflayın doğası gereğfi hemen harekefte ge-
çfirfiflmesfinfi, oflay süresfince sıkınftı çıkmadan oflay 
yerfinde kaflabfiflmesfinfi sağflayacak düzenflemefler 
yapıflmaflıdır.(Görev ftanımı, özflük hakfları, vs.) 

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,ÇŞB,
UDHB - 2015-2017 MD

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi Eyflem Türü 

AFAD,ÇŞB,
UDHB,SGK - 2015-2017 MD

4. GEREKSİNİMLER VE EYLEMLER

Eyflem 6.4

Mevzuaft Günceflflenmesfi: 5312 Sayıflı Kanun 
ve Uyguflama Yöneftmeflfiğfinde CLC-92, FUND-
92  ve  Ek  Fon  2003  Proftokoflü  çerçevesfinde 
beflfirflenen  ftazmfin  esasflarına  aykırıflık  fteşkfifl 
eden ftüm maddefler yenfiden düzenflenmeflfi; ya 
da söz konusu mevzuaftftan ayrıflarak müsftakfifl 
bfir mevzuaft ofluşfturuflarak Türkfiye’de meyda-
na  geflen  bfir  peftrofl  kfirflfiflfiğfi  hadfisesfinde  zarar 
görenflerfin  ftazmfinaft  hakkını  kaybeftmesfinfin 
önüne  geçfiflmeflfidfir.  Dfiğer  yandan  uflusflararası 
mevzuaftın  dışında  kaflan  durumflarda  kazaya 
müdahafle  ve  zararfların  ftazmfinfi  fiçfin  kaynak 
sağflanması hususunda gerekflfi mevzuaft ve fon 
ofluşfturuflmaflıdır.

Sorumflu 
Kurufluş

İflgfiflfi 
Kurufluşflar

Gerçekfleşme 
Dönemfi

Eyflem Türü 

ÇŞB,
UDHB

AFAD,SGK 2014-2016 MD

flerfle Yapıflacak Yardımflara Dafir Kanun ve Afeft 
ve Acfifl Durum Harcamafları Yöneftmeflfiğfi gere-
ğfince kuflflanıflan afeft ve acfifldurum faaflfiyeftflerfi 
ödeneğfinfin kazaen ve kasften meydana geflen 
denfiz  kfirflfiflfiğfinfi  kapsayacak  şekfiflde  düzenfle-
mefler yapıflmaflıdır. 
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• Baftftafl,  M.K.,  Fefthfiye-Göcek  Özefl  Çevre  Koruma  Böflgesfinde  Gemfiflerden  Kaynakflanan  Kfirflfiflfiğfi 
Önflemek fiçfin Mevzuaft ve Aflftyapı Değerflendfirmesfi Raporu ve Eyflem Pflanı - Assessmenft reporft on 
flegfisflaftfive and finfrasftrucfturafl requfiremenfts fto mfiftfigafte fthe shfipbased marfine poflfluftfion and Acftfion 
Pflan.  PIMS  3697:  Türkfiye’nfin  Denfiz  ve  Kıyı  Koruma  Aflanfları  Sfisftemfinfin  Güçflendfirfiflmesfi  Projesfi. 
Teknfik Rapor Serfisfi 6: 60 sf, 2011

• EMSA 5-Year Sftraftegy, 03/10/2013

• EU Cfivfifl Proftecftfion, Echo Facftsheeft, May 2014

• hftftp://ec.europa.eu/echo/findex_en

• Denfizcfiflfik Müsfteşarflığı Sftraftejfik Pflanı (2009-2013)

• Uflusafl Acfifl Müdahafle Pflanı, Çevre ve Şehfircfiflfik Bakanflığı, 2012

• EMSA, Poflfluftfion Preparedness and Response Acftfivfiftfies, January 2014

• Avrupa Bfirflfiğfi Çevre Mevzuaftı Yayınfları, Böflgesefl Çevre Merkezfi - REC Türkfiye, 2010

• Kıyı Emnfiyeft Genefl Müdürflüğü 2013 Yıflı Sekftör Raporu

• Denfiz  Uflaşımında  Peftrofl  Kfirflfiflfiğfine  Müdahafle  Sfisftemfi:  Türkfiye  ve  Avrupa  Uyguflamafları,  Ünafl 
Bayflan, Yüksek Lfisans Tezfi, Kazafların Çevresefl ve Teknfik Araşftırması ABD, Gazfi Ünfiversfiftesfi Fen 
Bfiflfimflerfi Ensftfiftüsü, Hazfiran 2011

KAYNAKÇA
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Yürüftücü Ekfip Üyeflerfi

Ad Soyad Ünvan Kurum

Mehmeft Akfif DANACI Dafire Başkanı AFAD- Pflanflama ve Zarar Azaflftma Dafiresfi

Mehmeft Akfif ALKAN Grup Başkanı AFAD- Teknoflojfik Afeftfler Rfisk Azaflftma Çaflışma Grubu

M. Faftfih ŞEN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknoflojfik Afeftfler Rfisk Azaflftma Çaflışma Grubu

A.Tayfun OKŞİN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknoflojfik Afeftfler Rfisk Azaflftma Çaflışma Grubu

Beftüfl KURADA AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknoflojfik Afeftfler Rfisk Azaflftma Çaflışma Grubu

Dr. Devrfim BAĞLA Mühendfis AFAD- Teknoflojfik Afeftfler Rfisk Azaflftma Çaflışma Grubu

Dr. Evren TANRIVERDİ Mühendfis AFAD- Teknoflojfik Afeftfler Rfisk Azaflftma Çaflışma Grubu

Osman GÜLEŞEN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknoflojfik Afeftfler Rfisk Azaflftma Çaflışma Grubu

Öznur ÇAĞLAR AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknoflojfik Afeftfler Rfisk Azaflftma Çaflışma Grubu

Sfinem YİĞİTER ATAĞAN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- KBRN Çaflışma Grubu

Yasfin GENÇ AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- KBRN Çaflışma Grubu

KATKIDA BULUNANLAR
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Kaftkıda Buflunanflar

Ad Soyad Ünvan Kurum

Serpfifl DURAK Şube Müdürü V. ÇŞB-Çevre Yöneftfimfi Genefl Müdürflüğü 

Müceflfla CEBECİ Çevre Mühendfisfi ÇŞB-Çevre Yöneftfimfi Genefl Müdürflüğü 

Erftan KÖSE SG Bfinbaşı Sahfifl Güvenflfik Komuftanflığı 

Burhan GÜLNAR SG Yüzbaşı Sahfifl Güvenflfik Komuftanflığı 

Evrfim PURMA Avukaft Sahfifl Güvenflfik Komuftanflığı 

Burak AYKAN Denfizcfiflfik Uzman Yardımcısı UDHB-Denfiz ve İç Suflar Düzenfleme Genefl Müdürflüğü 

Hakan AKYILDIZ Gemfi Sörvey (GS) Uzmanı UDHB-Denfiz ve İç Suflar Düzenfleme Genefl Müdürflüğü

Yıflmaz TAŞÇI Gemfi Sörvey (GS) Uzmanı UDHB-Denfiz ve İç Suflar Düzenfleme Genefl Müdürflüğü

Serpfifl PARLAK Başmühendfis UDHB-Kıyı Emnfiyeftfi Genefl Müdürflüğü 

Nurfi KADAYIF Kapftan UDHB-Kıyı Emnfiyeftfi Genefl Müdürflüğü 

N. Hakan PEKŞEN Denfizcfiflfik Uzmanı UDHB-Denfiz Tficareftfi Genefl Müdürflüğü 

M.Çağrı KÜÇÜKYILDIZ Denfizcfiflfik Uzman Yardımcısı UDHB-Denfiz Tficareftfi Genefl Müdürflüğü 

Ömer Adem GAZİOĞLU Denfizcfiflfik Uzman Yardımcısı UDHB-Ana Arama Kurftarma Koordfinasyon Merkezfi 

Çaflışma boyunca bfiflgfi ve deneyfimflerfi fifle bfize yofl gösfteren 
Ekodenge Çevre Danışmanflık ve Mühendfisflfik Lftd. Şftfi.’ne ve Sayın Dr. Zeynep YÖNTEM’e 
fteşekkürflerfimfizfi sunarız.



Yayınflanan yazıfların ve grafik öğeflerfin ftüm fteflfif hakfları T.C. Başbakanflık Afeft ve Acfifl Durum Yöneftfimfi Başkanflığı’na afiftftfir. 


