SEKTÖREL RAPOR
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı; denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve
yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma
hizmetleri ile kılavuzluk, römorkörcülük hizmetleri yapmak ve bunlarla ilgili cihaz ve tesislerini
kurmak, işletmek, can, mal ve gemi kurtarmak, yardım, çeki, batık çıkarmak ve bunlarla ilgili
römorkaj ve dalgıçlık hizmetlerini yürütmek, güvenli seyre yönelik kurulmuş ve kurulacak olan sahil
telsiz istasyonları, Otomatik Tanımlama Sistemi, dGPS ve benzeri sistemlerle ilgili her türlü yatırımı
yapmak ve tekel şeklinde işleterek seyir emniyetini artırmaktır.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü faaliyetlerini 3 adedinde otorite olmak üzere 7 temel alanda
sürdürmektedir.
Belirlenen Saha İçerisinde Tekel Olmak Üzere Tüm Denizlerde Gemi Kurtarma
Tahlisiye (Can Kurtarma)
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Otoritesi
Fenerler Otoritesi
Deniz Haberleşmede Hesaplaşma Otoritesi ve Navteks Yayın Koordinatörü
Kılavuzluk Hizmeti
Römorkaj Hizmeti
Ulaştırma Bakanlığı’nın İlgili Kuruluşu olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname kapsamında kurulmuş kamu yararı ve verimlilik ilkelerine göre yukarıda
sayılan hizmetlerde karlılık ve mevzuat bakımından özel sektör için uygun olmayan ana faaliyet
gruplarında hizmet veren bir Kamu İktisadi Kuruluşudur. Faaliyet alanlarında genellikle kamu adına
kuruluşumuz tarafından hizmet verildiğinden rekabet söz konusu değildir.

DÜNYA’DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ
TRAFİK, KILAVUZLUK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME
HİZMETLERİ
Seyir Yardımcıları Hizmetleri:
Dünyada teknolojinin gelişmesiyle birlikte denizde seyir yapan gemilerde ve bu gemilerin
kullandığı teçhizatlarda önemli değişmeler yaşanmış ve yaşanan bu etki teknolojinin gelişimi ile
devam etmiştir. Günümüzde elektronik seyir konseptine uyum sağlamak amacıyla gemilerde AIS
cihazının zorunlu tutulmasını müteakip bir seyir yardımcısı olan AIS AtoN cihazlarının bu sistem
üzerinde önemi daha da artmış bulunmaktadır. Bu sistem, hem gemicilere seyir yardımcısı hizmetini
gözlemleyebilme imkanı sağlamakta hem de seyir yardımcısı otoriterlerine seyir yardımcılarının
uzaktan izleme hizmetini sağlamaktadır.
Günümüzde birçok ülke seyir yardımcılarını uzaktan kumandalı sistemle takip etmektedir. Bu
takip sisteminde veri haberleşmesi GSM ve VHF aşamalarından sonra daha hızlı ve doğru bilgi
aktarımı sağlayan GPRS veri iletişim yapısı kullanılmaya başlanılmıştır.
Dünyada İngiltere ve Malaca geçidinde kullanılan bu sistemin ülkemizde kurulması ile ülke
olarak dünya sektörünün öncüleri arasında yer alınması sağlanmıştır.
Seyir Yardımcıları Hizmeti, IMO (International Maritime Organization) Uluslararası Denizcilik
Örgütü ve IALA ( International Association Of Marine Aids To Navigation and Lighthouse
Authorities) Uluslar arası Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği’nin tüm yayınları ve ilgili AB
direktifleri ile tam bir uyum içerisindedir.
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Tahlisiye (Can Kurtarma) Hizmetleri:
Dünyada arama kurtarma sistemi genellikle devletin kurumları tarafından veya gönüllü
kuruluşlarca yapılmaktadır.
İngiltere’de deniz arama kurtarma görevi Ulaştırma Bakanlığı sorumluluğunda icra
edilmektedir. Ulaştırma Bakanlığına bağlı çalışan İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Teşkilatı
(Maritime Coast Guard Agency- MCA) yürütmektedir. İngiltere’de Arama Kurtarma Harekatına
destek sağlayan gönüllü kuruluşlarda mevcut olup en önemlisi Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Teşkilatı
(Royal National Lifeboat Institution – RNLI) dır.
Almanya’da arama kurtarma faaliyeti devletin büyük ölçüde katkı sağladığı resmi ve gönüllü
kişilerden oluşan Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) yapılmaktadır.
Amerika’da arama kurtarma Amerikan Sahil Güvenlik Komutanlığı United States Coast Guard
(USCG)’ın sorumluluğunda yapılmaktadır. Ayrıca sahil kesimlerinde ve plajlarda A.B.D Coast Guard
ve Ulaştırma Bakanlığının desteklediği gönüllü kuruluşlarca da arama kurtarma faaliyetleri
yapılmaktadır.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu alandaki faaliyetlerinin uluslararası standartlarda
yürütülebilmesini sağlamak amacıyla ilk adı ILF (Uluslararası Can kurtarma Federasyonu) olan
şimdiki adıyla IMRF'e (International Maritime Rescue Federation) Uluslararası Denizde Can Kurtarma
Birliğine üyedir.
Geçtiğimiz 50 yılda 500’ün üzerinde deniz kazası ya da kaza tehlikesinin yaşandığı Türk
Boğazlarında, muhtemel bir kazaya en kısa zamanda ve en büyük etkinlikle müdahalede bulunabilmek
için kuruluşumuz filosunun uygun özelliklerdeki deniz vasıtaları ile donatılması, büyük önem arz
etmektedir. Bu itibarla, kuruluşumuz filosunda bulunan 10 adet Hızlı Tahlisiye Botunun 6 adedi
İstanbul Boğazında, 1 adedi Şile limanında, 1 adedi Marmara Adasında, 2 adedi Çanakkale Boğazında
konuşlandırılmışlardır. Ayrıca, İstanbul Boğazı, Kefkenada ve Çanakkale limanı olmak üzere filodaki
3 adet Tahlisiye botu da, Türk Boğazları ve Marmara denizi ile bu mahallere yakın bölgelerde hizmet
vermek üzere konuşlandırılmıştır.
Ancak gelişen teknolojilere ayak uydurmak ve her türlü ağır hava koşullarında görev yaparak
denizdeki can kurtarma çalışmalarını yürütmek için elimizde mevcut 10 adet Hızlı Tahlisiye Botuna
ilaveten daha ağır hava koşullarına dayanıklı self righting (kendini düzeltme) özellikli 4 adet Çok
Maksatlı Hızlı Tahlisiye Botu 2011 tarihinde hizmete girmiş olup İstanbul Boğazında
konuşlandırılmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde can kurtarma operasyonlarını yürüten Coast-Guard’ın 2010
yılına kadar mevcut botların modernizasyonu ile eldeki kabiliyetleri arttırıcı projelerinden de
görüleceği üzere, dünyada ki bir çok ülkede bu amaçla yatırımlar yapılmakta ve bu konuda ki
standartlar en üst düzeyde tutulmaktadır.
Yapılan güvenilir araştırmalar göstermiştir ki dünyada yıllık bazda yaklaşık 140 bin kişi deniz
tehlikesine maruz kalarak yaşamını yitirmektedir. Bu da dünyanın en büyük yolcu gemilerinin yirmi
sekizinin full kapasitesine, Titanic’te yaşamını yitirenlerin seksen katına, büyük modern yolcu
uçağının dört yüzünün kaybına, Hindistan okyanusundaki tsunami ölçeğinde ki bir felakete eş
değerdir. Bu itibarla da tüm dünyada olduğu gibi kuruluşumuz da yapılanmasını, muhtemel en kötü
senaryoları dikkate alarak planlamakta, Türk Boğazlarında, Marmara denizinde ve botların konuşlu
bulunduğu mahallerde denizdeki can kurtarma çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır.

Gemi Trafik Hizmetleri
Gemi trafiğinin yoğun olduğu dar sularda ve limanlarda seyir güvenliğini fenerler ve diğer seyir
yardımcılarıyla sağlamak mümkün olmadığı için dünyada bu yörelerde Gemi Trafik Kontrol Sistemleri
kurulmuştur. Türk Boğazlarında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
tarafından işletilmektedir.
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Hizmet alanlarımızdan İstanbul Boğazı, dünyada deniz trafiğine açık 264 boğaz arasında, tarihi
kültürü ve güzellikleri barındırması açısından dünyada bir eşi ve benzeri olmayan özelliklere sahiptir.
Bunun yanında, yaklaşık 50 ayrı ülkede 500’e yakın Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) sistemi
bulunmakta olup, bu sistemlerin hizmet alanlarının uzunluğu ve sistem bileşenleri dikkate alındığında
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (TBGTH) en büyük sistemlerden biridir.
TBGTH, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslar arası Seyir Yardımcıları ve Fener
Otoriteleri Birliği’nin (IALA) tüm yayınları ve ilgili AB direktifleri ile tam bir uyum içerisindedir.

Kılavuzluk Hizmetleri:
15/06/2010 tarihinde Türk Boğazları ile İzmir bölgelerinde verilen kılavuzluk hizmetlerinin
kuruluşumuz bünyesine dahil olması sonucu, verilecek kılavuzluk hizmetlerinin kalitesini arttırmak,
daha emniyetli kılavuzluk hizmeti sunmak ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek gerektiğinde
müdahil olmak amacıyla, kuruluş olarak IMPA (International Maritime Pilots Association)
Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği ve EMPA (European Maritime Pilots Association) Avrupa
Kılavuz Kaptanlar Birliği’ne üyelik süreci başlatılmıştır.

Gemi Kurtarma Hizmetleri:
Gemi kurtarma esasları ve kurtarma kanunları asırlar boyunca gelişmiştir. Ana kavram:
kurtarıcının herhangi bir kaza durumunda can ve malı kurtarması için uygun bir kurtarma mükâfatı ile
teşvik edilmesidir.
Deniz sigortası kanununda, gemi kurtarma kanunları ve davalarında Londra şehri tarihte bir
merkez rolü oynamıştır. İlk kurtarma anlaşması LOF (Lloyd’s Open From) 1892’ de bu şehirde kabul
edilmiş ve 2002 yılına kadar 10 defa değiştirilmiştir. En son şekli 2000 senesinde kabul edilen LOF
2000’ dir. LOF anlaşmasına göre mükâfat başarıya ve kurtarılan mala bağlıdır. LOF’ tan başka bugün
muhtelif ulusal anlaşma şekilleri de mevcuttur. Bunlar Japon Formu, Beijing Formu ve Moskova
Formu’ dur. Türkiye’de kurtarma yardım hizmetlerinde 5842 sayılı Denizcilik Bankası TAO Kanunu
yürürlüğü tarihinden bu yana özellikle tekel sahasında LOF örnek alınarak TOF (Turkısh Open Form)
Kurtarma Yardım Sözleşmesi kullanılmaktadır.
Dünyanın her yerinde çalışan gemi kurtarma şirketlerinin menfaatlerini korumak ve çevre
kirliliğini önleyebilmek maksadıyla ISU (International Salvage Union) Uluslararası Gemi Kurtarma
Birliği kurulmuştur. ISU üyeliği, başarılı kurtarma ve çevre kirliliğini önleme sicili iyi olan şirketlerle
sınırlandırılmıştır. Üyelerden profesyonel kurtarıcılardan beklenen yüksek seviyede uzmanlığa sahip
olmaları beklenmektedir. Kıyı Emniyeti de 27.9.1984 tarihinden itibaren ISU üyesidir.
Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde uluslararası geçerliliğe haiz TSE-ISO-EN
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, Güvenli Yönetim Sistemi (ISM) ile Gemi ve Liman Tesisi
Güvenlik Sistemi (ISPS) uygulanmaktadır. Uygulanan Sistemlere ait geçerli sertifikaları mevcut olup,
uluslararası normlarda hizmet verilmektedir. Kuruluşumuz, İstanbul Boğazında (İstinye, Büyükdere,
Harem, Haliç) ve Çanakkale Boğazında (Akbaş, Çanakkale Merkez, Kepez) konuşlandırdığı deniz
vasıtaları ile tekel sahasında ve tüm ülkemiz kıyılarında, ayrıca yurt dışı sularda gemi kurtarma
hizmetlerini çağdaş, etkin ve süratli bir şekilde uluslararası standartlar düzeyinde vermektedir.

Deniz Haberleşme Hizmetleri
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) Küresel Denizcilik Tehlike Ve Emniyet
Sistemi’in 1 Şubat 1999’da tam olarak uygulamaya başlaması ile dünyada deniz haberleşmesinde de
önemli değişiklikler olmuştur. Ticari haberleşme giderek azalmasına karşılık gemilerin seyir emniyeti
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ve güvenliğinin arttırılmasında teknolojik yenilikler halen artmaya devam etmektedir. EPIRB ve DSC
teknolojileri üzerinden gemilerin tehlike, acelelik ve rutin çağrıları gönderilmeye başlanmıştır. Daha
sonra AIS sistemi geliştirilmiş gemiler kıyıdan 50-60 mil mesafede izlenebilir hale gelmiştir. Şimdi de
dünyada yeni uygulamaya geçen LRIT (Long Range Identification and Tracking) Uzak Mesafe Gemi
İzleme Sistemi ile gemiler 1000 mil mesafede izlenmektedir. AIS siteminde transmisyon olarak telsiz
teknolojisi kullanımına karşın, LRIT sisteminde uydu teknolojisi kullanılmaktadır. Dünya’da
standartları henüz belirlenmeden ticari amaçla kullanılmakta olan VHF –HF Data haberleşmesi ve
VHF internet hizmetinin uygulanmasına yönelik çalışmalar ise ITU (International Telecommunication
Union) Uluslar arası Telekominikasyon Örgütü nezdinde halen devam etmektedir. Kuruluşumuz ise
dünyadaki seyir emniyetini ve güvenliğini arttıran teknolojileri ve gelişmeleri IMO ve ITU nezdinde
yapılan toplantılara katılarak takip etmektedir. En son yapılan WRC-2012 toplantısına katılım
sağlanmış olup 2017 yılında VHF ve HF bandında ki frekansların data haberleşmesi ve sayısal
teknolojiler için kullanılması yönünde ülkeler şimdiden frekans planlamalarını yapacaklardır.

TÜRKİYE’DE SEKTÖREL GÖRÜNÜM
Seyir Yardımcıları Hizmetleri:
Resmi Gazete ’de yayınladığı “Seyir Yardımcıları Yönetmeliği” uyarınca kıyı tesis
işleticilerinin tesislerinde kurulacak seyir yardımcılarını kurma izni ve işletme izni kuruluşumuz
tarafından verilmektedir. Bu sayede limanlarda kuruluşumuz dışında faaliyet gösteren tesislerinin seyir
yardımcıları noktasında sistemlerinin günümüz koşullarına uymaları sağlanmakla beraber bu ihtiyacın
karşılanması amacıyla yerli seyir yardımcı fener cihazı, şamandıra üreten firmalar ve ithal eden
firmalar desteklenerek ülkemizde bu işle ilgilenen sektörün desteklenmesi sağlanmıştır.
Dünyada birkaç ülkenin kullanmaya başladığı ülkelerin AIS AtoN cihazları ile seyir
yardımcılarının uzaktan izleme sistemi ile sistemle ilgili olarak ülkemizde 2010 yılı Nisan ayında 185
adet seyir yardımcısı bu sistemle donatılmıştır. 2011 yılı sonu itibari ile Böylece 270 adet seyir
yardımcısı (185 adedi AIS AtoN cihazı ile donatılmış) uzaktan kumandalı sistem ile takip
edilmektedir. Kuruluşumuza ait toplam 524 seyir yardımcısı bulunmaktadır. Kuruluşumuz seyir
yardımcılarını tekel şeklinde işletmekte olup kıyılarımızda seyir yardımcılarının modernizasyonunu
sürekli olarak takip etmektedir.
2009 yılı yatırım programında yukarıda bahsedilen Uzaktan Kumandalı sistemde veri iletişim
altyapısı olarak GPRS sistemi kullanılmakta olup kurulan bu sistem sayesinde hem seyir
yardımcılarının uzaktan izlenmesi, hem gemilerde seyir yardımcılarını görsel ve AIS ekranlarında
elektronik olarak görülmesi sağlanmış hem de AIS bilgisinden faydalanarak deniz fenerlerinin
etrafındaki deniz trafiği izlenme noktasına gelinmiştir.
2012 yılı sonu itibari ile kuruluşumuza ait tüm seyir yardımcılarının aynı sistem ile donatılma
işlemi tamamlanmış olacaktır.
Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığında TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
uygulanmaktadır.
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2011 YILI SEYİR YARDIMCILARI TABLOSU
FENERLER
YARDIMCI TESİSLER
(220 )

KARADENİZ

İST. BOĞAZI

MARMARA DNZ.

ÇANAKKALE

Elektrikli Devvar

7

2

4

2

Elekt.- Akülü Devvar

9

1

1

Elektrikli Sabit

4

AIS AtoN

Racon

Sis
Düdük

184

22

11

Elektrik Akülü Çakar
Elektrikli Çakar
Güneş Enerjili Çakar

25

10

1

6

60

20

16

45

6

20

EGE DENİZİ

4

19

5

5

21

1

3

8

16

6

79

2

9

73

308

1

1

31

10

76

5

1

15

3

4

7

151

109

543

90

Güneş Enerjili Devvar
Güneş Enerj. Işıklı Şmd.

4

12

15

İşaret Şamandıraları

1

5

3

4

Alamet

GENEL TOPLAM

111

55

84

5

33

AKDENİZ ADET

Gemi Kurtarma/Yardım Hizmetleri
Gemi Kurtarma hizmetleri 1926 yılında İngilizlerce kurulan “Clicker and Walkers Co.” isimli
kumpanya ile başlamıştır. 1930 yılında Kabotaj Kanununun yürürlüğe girmesiyle kumpanya “Türk
Kurtarma Ltd.” adını almıştır. 1952 yılında 5842 sayılı kanunla Denizcilik Bankası T.A.O.’ nın
kurulmasıyla kurtarma faaliyetleri bu şirket bünyesinde devam etmiştir.
Fener, Tahlisiye ve Gemi Kurtarma faaliyetleri; 10.10.1983 tarihinde Türkiye Denizcilik
Kurumu (TÜDEK) adı altında teşkilatlanmış ve nihayet 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri haline getirilen teşekkül bünyesinde, kıyı
emniyeti hizmetleri olarak faaliyet göstermeye devam etmekte iken, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz
konusu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Bakanlar Kurulunun
12.05.1997 tarih ve 97/9466 Sayılı kararı ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel
Müdürlüğü adı altında bir Kamu İktisadi Kuruluşu olarak teşkil olunan kuruluş bünyesine alınmıştır.
Gemi Kurtarma filomuz; 1984 yapımı Gemi Kurtaran kurtarma gemisi, 2000 yılında filomuza
katılan Kurtarma 1 ve Kurtarma 2 römorkörleri, 2004 ve 2005 yılında filomuza katılan Kurtarma 3 ve
Kurtarma 4 Römorkörleri, 2009 yılında filomuza katılan Kurtarma 5 ve Kurtarma 6 römorkörleri, 2011
yılında Kurtarma 9 ve Kurtarma 10 Römorkörleri, 2012 yılı Mart ayında da Kurtarma 7 Römorkörü
filomuza katılmış olup, Kurtarma 8 Römorkörü de Mayıs ayının içinde filomuza katılacakdır. Aynı
zamanda, 2011 yılı içinde Seyit Onbaşı yakıt toplama gemisi filomuza katılmıştır. Ayrıca Söndüren 23-4-5-6-7-8-9-10-12 adlı yangın söndürme römorkörleride filomuzda bulunmaktadır. Söndüren
römorkörlerimizin bir kısmı başka kuruluşlara kiralanmış olsa da Kurtarma-Yardım esnasında emre
amade olmaktadır. Ayrıca refakat ve destek amaçlı botlar da bu hizmetlerde kullanılmaktadır.
Kurtarma 5 ve Kurtarma 6 römorkörlerimiz Fİ-Fi 2 özellikleri ile ülkemizde mevcut olmayan
Avrupa’da ve dünyada kısıtlı miktarda yangın söndürme özellikleri olan römorkörlerimizdir. Seyit
Onbaşı Yakıt Toplama gemisi 400 ton yakıt depolama ve denizden yakıt alma özelliği ile birlikte
şamandıra elleçleme özelliği bakımından ülkemizde başkaca olmayan gemi özelliği taşımaktadır
Avrupa’da ise sadece birkaç ülkede bu özellikte yakıt toplama amaçlı gemi bulunmaktadır. 15 Haziran
2010 tarihinden itibaren TDİ’den Kuruluşumuza devir olan 2005 yapımı Zübeyde Ana, 2007yapımı
Kızkulesi, 2004 yapımı Poyraz, 2009 yapımı Nazım Tur adlı römorkörlerimiz ile ilave olarak pilot
botlarımız ve liman kontrol botlarımız ile sektöründe ülkemizin en büyük kuruluşu olduğu kadar ISU
birliği arasında da önemli bir yere sahiptir.
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Ayrıca, Kuruluşumuz bünyesinde, kurtarma operasyonları esnasında oluşabilecek deniz
kirliliğine müdahale amaçlı olarak da ekipmanlarda bulunmaktadır.
Gemi Kurtarma Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler
Gemi Kurtarma /Yardım Hizmeti:
Deniz tehlikesi altında bulunan bir gemi veya gemideki şeylerin; gemi adamlarının idaresinden
çıktıktan sonra üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilerek emniyet altına alınması veya bu hal
haricinde, gemi veya gemide bulunan şeylerin üçüncü şahısların yardımı ile deniz tehlikesinden
kurtarılmasıdır.
Römorkaj Hizmeti:
Gemilerin limana giriş ve çıkışlarında veya rıhtım ve iskelelere yanaşma ve ayrılmalarında,
şamandıralara bağlanmalarında, demirlemelerinde, buraları terk etmelerinde ve herhangi bir nedenle
yer değiştirmelerinde gemi manevrasına yardımcı olmak üzere verilen hizmettir.
Refakat Hizmeti:
Geminin seyir emniyetini ve çevre güvenliğini artırmak için gemi ile birlikte hareket edilerek
verilen hizmettir.
Palamar Hizmeti;
Hizmet verilen limanlarda yanaşan ve kalkan gemilere verilen halat bağlama/çözme hizmetini
ifade eder.
Çeki Hizmeti:
Gemi veya yüzer cismin bir yerden bir yere yedeklenerek çekilmesidir.
Balık Adam Hizmeti:
Suya kısmen veya tamamen gömülmüş cisimlerin çıkartılması, sualtı sörveyinin yapılması
hizmetidir.
Batık Çıkartma Hizmeti:
Kısmen veya tamamen batmış olan gemi veya cismin bulunduğu mahalden çıkarılması
hizmetidir.
Bot Kiralama Hizmeti:
Filomuzdaki botların hizmet amaçlı kiralanmasıdır.
Çevre Kirliliğine Müdahale Ekipmanları Kiralama Hizmeti:
Kuruluşumuz uhdesinde çevre kirliliği müdahale ekipmanlarının kiralanması hizmetidir.
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Tahlisiye (Can Kurtarma) Hizmetleri:
Denizlerde arama ve can kurtarma hizmetleri vermek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün ana
statüsünde belirtilen ana görevlerden biridir.
Kuruluşumuz bu hizmeti; 20 Temmuz 1936 Montrö Sözleşmesinden gelen yükümlülükler,
1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar arası Sözleşmesi, 12.12.2001 tarih ve 24611 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği madde 5 g) fıkrasına göre Sahil Güvenlik
Komutanlığı ile yapılmış olan 17.05.2002 tarihli protokol ve Haziran 2004 tarih ve 710/04 sayılı
mutabakat hükümlerine göre yürütmektedir.
KARA TAHLİSİYE İSTASYONLARI

Kilyos Tahlisiye İstasyonu
2- Rumeli Karaburun Tahlisiye İstasyonu
3- Yomburnu Tahlisiye İstasyonu
4- Şile Tahlisiye İstasyonu
5- Cebeci Tahlisiye İstasyonu
1-

Kara Tahlisiye İstasyonları Yerleşim Planı
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TAHLİSİYE BOT İSTASYONLARI
1- Kefkenada Tahlisiye

Bot İstasyonu
2- Rumeli Feneri Tahlisiye Bot İstasyonu
3- İstinye Tahlisiye Bot İstasyonu
4- Harem Tahlisiye Bot İstasyonu
5- Marmara Adası Tahlisiye Bot İstasyonu
6- Akbaş Tahlisiye Bot İstasyonu
7- Şile Tahlisiye Bot İstasyonu
8- Lapseki Tahlisiye Bot İstasyonu
9- İzmir Bot İstasyonu
10-Poyrazköy Bot İstasyonu

Tahlisiye Bot İstasyonları Yerleşim Planı

Yukarıda belirtilen kritik mevkilerde kurulmuş bulunan istasyonlarımızda can kurtarma
personelimiz tarafından günün 24 saati nöbet, gözetleme ve VHF dinleme hizmeti yapılmakta, bayrak
farkı gözetmeksizin kazaya uğrayan gemilere can kurtarma hizmetleri denizden ve karadan
verilmektedir.
Can kurtarma hizmetleri karadan ve denizden olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır.
KARADAN CAN KURTARMA :

Sahil şeridinde sürüklenerek karaya oturan, kazaya uğrayan gemilerden can kurtarma
hizmetleri; Tahlisiye istasyonlarımızda konuşlandırılmış toplam 5 adet Mercedes (unımog) kamyon, 5
adet çift kabin kamyonet ve 2 adet minibüs (15 kişilik) araçlarımızla kaza mahalline seri bir şekilde
intikal edilerek karadan gemiye roket atılarak ve varagele sistemi kurulmak suretiyle yapılmaktadır.
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DENİZDEN CAN KURTARMA :

Kıyıdan uzak mevkilerde kazaya uğrayan gemilerden can kurtarma hizmeti Kara Tahlisiye ve
Tahlisiye Bot İstasyonlarımızda konuşlandırılmış, fırtınalı hava ve deniz koşullarında seyir yapabilen,
kurtarma teçhizatı ile donatılmış; 12 deniz mili sürat yapabilen 3 adet Tahlisiye Botu, 30 deniz mili
sürat yapabilen 10 adet, 25 deniz mili sürat yapabilen çok amaçlı her türlü hava koşullarında hizmet
veren 4 adet Hızlı Tahlisiye Botu ve 35 deniz mili sürat yapan 5 adet sabit karinalı şişme bot (RHIB)
ile yapılmaktadır.

Gemi Trafik Hizmetleri:
Gemi Trafik Hizmetlerinin sunulduğu coğrafi alan olarak Türk Boğazları; Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin Egemenliğinde 37 mil uzunluğunda Çanakkale Boğazı, 110 mil uzunluğunda Marmara
Denizi ve 17 mil uzunluğunda İstanbul Boğazı'ndan oluşmaktadır. Karadeniz ile Ege Denizi
arasındaki, toplam uzunluğu 164 deniz mili olan bu suyolunun alternatifi yoktur ve tüm ülkeler,
özellikle Karadeniz ülkelerinin ekonomileri için çok önemlidir.
Coğrafi yapısı, darlığı, kuvvetli akıntıları, keskin dönüşleri, değişken iklim şartları ve her gün
yaklaşık 135 uğraksız gemi, yaklaşık 25 tehlikeli yük taşıyan gemi geçişi ve 2 milyon insanın taşındığı
2500 adet bölgesel deniz trafik hareketi ile İstanbul Boğazı, dünyanın en önemli doğal dar su yoludur.
Tüm bunların yanında en önemlisi de İstanbul’da yaşayan 10 milyonu aşkın insanın her an deniz
trafiğinden kaynaklanabilecek büyük tehlikelerle karşı karşıya olmalarıdır.
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Boğazlardaki deniz trafiği yoğunluğunun çok yüksek olması, geçen gemilerin boylarında ve
tonajlarındaki artış, tehlikeli yük taşıyan gemi geçişlerinde görülen artış, karmaşık ve zor trafik yapısı,
deniz kazalarındaki artış, olumsuz hava, deniz, akıntı ve iklim şartları, çevre koşulları ve mahalli
tehlikeler, ulusal ve uluslararası gelişmeler, bölgedeki diğer denizcilik faaliyetleri, Montrö Sözleşmesi
ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün kural ve tavsiye kararları ile benzer diğer sistemlerle işbirliği
ihtiyacı Türk Boğazlarında Gemi Trafik Hizmetinin kurulmasını gerektiren faktörlerdir.
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yetkili Otorite yani İdare konumundadır.
Bir protokol ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmeti sisteminin
işletimi konusunda yetkilendirilmiştir. Bu amaçla Kuruluşumuz bünyesinde Türk Boğazları Gemi
Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri, inşaat işleri ve ekipman donatımı tamamlanıp,
personel ile donatılarak 1 Temmuz 2003 Kabotaj Bayramında Sn. Başbakanın katılımı ile törenle
açılmıştır. Başlangıçtaki ilk 6 aylık süre boyunca sistem muhtemel operasyonel ve yönetimsel
eksikliklerin tamamlanması ve operatörlerin eğitim seviyelerinin geliştirilmesi için test edilmiştir. Bu
eğitim sürecinin devamında sistem, 30 Aralık 2003 tarihinden itibaren operasyonel olarak hizmet
vermeye başlamıştır.
01 Temmuz 2008 de ilave TGİ’ ler devreye alınarak sistemin mevcut kapsama alanı Marmara
Denizini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

TBGTH KAPSAMA SAHASI

TBGTH Sisteminde Verilen Hizmetler
TBGTH alanındaki deniz trafiği radar, AIS, kapalı devre televizyon kameraları, ENC, VHF
cihazları (RT, DSC, DF) kullanılarak izlenir. TBGTH ayrıca, katılımcı gemileri ilgilendiren seyir
yardımcıları bilgilerini, seyre etki edecek tehlikeleri ve olası gemi hareketlerini değişik kaynaklardan
elde eder.
TBGTH’nin ana amacı seyir emniyetini arttırarak, deniz çevresinin ve insan hayatının
korunmasıdır. TBGTH’nin işletiminde, boğazlardan geçiş yapan gemi sayısını azaltmak veya arttırmak
amaçlanmamıştır.
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Amaçlar çerçevesinde TBGTH, üç ana hizmet sağlamaktadır. Bunlar bilgi hizmeti, seyir
yardımı hizmeti ve trafik organizasyon hizmetidir. Bu hizmetlere ek olarak TBGTH, Türk AAKKM’ne
de arama ve kurtarma operasyonlarında yardım sağlamaktadır

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri

Bilgi Hizmeti
. Deniz Trafiği bilgisi
· Gemilerin diğer gemilere göre mevki bilgisi
· Bilgi verilen gemiye göre diğer gemilerin mevkileri, rota ve yere göre hız bilgisi
· Diğer gemilerin olası hareketlerinin bilgisi
· Denizcilere uyarılar
· Hidro-Meteorolojik bilgi
· Seyir yardımcılarının durumu hakkında rapor edilen bilgiler
· TBGTH tarafından gerekli görülen diğer bilgiler
Seyir Yardımı Hizmeti
Seyir yardımı hizmeti zor seyir ve meteoroloji koşullarında, geçiş sırasında arıza veya bir
eksiklik söz konusu olduğu durumlarda, gemi kaptanı tarafından talep edildiğinde veya TBGTH
operatörü tarafından gerekli görüldüğünde verilecektir. TBGTH operatörü gemilere aşağıdaki bilgileri
sağlayarak gemi kaptanının, gemisinin seyir emniyetiyle ilgili kararını oluşturmasına katkıda
bulunabilir:
·TAD içinde gemilerin emniyetli seyir yapabilmelerini sağlamak için pozisyon bilgisinin
aktarılması
· Çevresindeki diğer gemilerle ilgili bilgi verilmesi
· Oluşabilecek tehlikeli durumlarla ilgili uyarılar
Seyirle ilgili yardımın başlangıcı ve sonu (tarih/saat), gemi ve TBGTH tarafından açık bir
şekilde mutabakatla kayıt altına alınmalıdır.
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Trafik Organizasyon Hizmeti
· Geminin Seyir Planı, İstanbul ve Çanakkale Boğazı’na giriş izni, tarihi ve zamanı,
· Geminin seyir planındaki olası bir değişiklik,
· Boğazlara giriş yapmadan önce gemilere Trafik Yönetim Planıyla ilgili gerekli operasyonel
bilgiler,
· Boğazlardaki tüm gemilere Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’ne göre operasyonel
bilgiler,
· SP1/SP2 raporları TBGTH nin vereceği trafik düzenleme hizmetinin ana kaynağıdır. Bu
raporların zamanında ve doğru olarak verilmesi deniz trafik organizasyonunun verimliliğini
arttıracaktır.
Yıllar İtibariyle Boğazlardan Geçen Gemi Adet Grafiği

Yıllar İtibariyle Boğazlardan Taşınan Tehlikeli Yük (M/Tons) Grafiği
163000000
155000000
147000000
139000000
131000000

123000000
115000000
İSTANBUL BOĞAZI

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

134603741143898164143567196143452401143939432140357231144660044146750218138496285

ÇANAKKALE BOĞAZI 145154920155561833148951326152725702149320062149052174152105494156928857154605680

Yıllar İtibariyle Boğazlardan Geçen Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi Adet Grafiği
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ÇANAKKALE BOĞAZI
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13

2006
9567

9271

Yıllar İtibariyle Boğazlarda Verilen Kılavuzluk Hizmetleri Adet Grafiği

Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Kılavuzluk Hizmetleri:
Ülkemizin en büyük kılavuzluk teşkilatına sahip kuruluşumuz Denizlerde ve Boğazlarda
gemilerin ulusal mevzuat ve uluslar arası kurallarla belirlenmiş seyir kurallarına uygun seyretmelerini
sağlayarak can, mal ve çevrenin korunması amacıyla; gemilerin limana giriş/çıkışlarında,
rıhtım/iskelelere yanaşma ayrılmalarında, şamandıralara bağlamalarında, demirlemelerinde buraları
terk etmelerinde veya herhangi bir nedenle yer değiştirmelerinde verilen hizmettir.
İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, İstanbul Limanı, Çanakkale Limanı, Gelibolu Limanı,
İzmir Limanı ve Marmara Denizi geçişleri ile mecburi demirleme, demirden kalkış ile rıhtım ve
iskelelere yanaşma-kalkma hizmetlerini kapsayan Kılavuzluk Hizmetleri;
a- Türk boğazlarından uğraklı veya uğraksız geçiş yapan gemilere verilen geçiş hizmetini,
b- Belirtilen sorumluluk sahalarındaki demir yerlerine demirleme ve demirden kalkma hizmetini,
iskeleler, rıhtımlar ve şamandıralara bağlama ve ayrılma manevralarını,
c- Özel durumlarda; ilgili otoritelerin müsaadeleri ile mevcut yetki alanı dışında verilecek her türlü
kılavuzluk hizmetini kapsar.
Kılavuzluk Hizmet Alanları ve Kılavuzluk İstasyonlarımız
İSTABUL BÖLGESİ
İstanbul Boğazı ve Limanı
a) Kaptan Fahrettin AKSU Kılavuzluk İstasyonu KADIKÖY
b) Kaptan Lütfü BERK Kılavuzluk İstasyonu SARIYER
c) Harem Liman Kılavuzluk İstasyonu ÜSKÜDAR
ÇANAKKALE BÖLGESİ
Çanakkale Boğazı, Kepez Limanı, Gelibolu Limanı ve Çanakkale İskelesi
a) Gelibolu Kılavuzluk İstasyonu GELİBOLU
b) Mehmetçik Kılavuzluk İstasyonu
İZMİR BÖLGESİ
İzmir Alsancak Limanı
- İzmir Kılavuzluk İstasyonu
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Deniz Haberleşme Hizmetleri:
Ülkemizde deniz haberleşme faaliyetlerinde radyo istasyonunun birinci görevi denizde tehlike
ve emniyet haberleşmesini sağlamaktır. Gemilerin can ve mal emniyetinin sağlanması Kuruluşumuzun
öncelikleri arasında yer almaktadır. Deniz haberleşmesinde VHF, MF ve HF bantlarında telefon, teleks
ve Navteks olarak hizmet verilmekte ve DSC özelliğinin olması ile tehlike ve emniyet haberleşmesi
etkin olarak sağlanmaktadır. Kurulan AIS sistemi ile gemiler izlenmekte ve bu hizmet VHF telefon
sistemi ile birbirini tamamlamaktadır.
Deniz ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan LRIT sistemine ilişkin ulusal data
merkezinin kurulumu tamamlanmış olup, 300 grt’nun üzerindeki gemiler 1000 mil mesafeden min 6
saat aralıklarla konum bilgisi göndererek izlenmektedir. Ülkelerle veri değişimi için finansal
sözleşmeler imzalanmıştır.
AB projesi kapsamında ilk safhasında alınan UPS, jeneratör ve otomatik voltaj regülatörünün
ilgili istasyonlara kurulumları yapılarak ve kabul işlemleri Ocak -2011 itibarıyla gerçekleşmiştir.
2. safhada alınan yazılım ve donanımlar teslim edilmiş olup, HF mail sistemi de bu safhada
kurulmuştur. Geçici kabul aşamasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi çalışmaları devam
etmektedir.
Deniz Haberleşme hizmetlerimize 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 42nci ve
43üncü maddeleri ile aşağıdaki görevleri Kuruluşumuz vermeye başlamıştır.
Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemleri İle Seyir Güvenliğini Sağlayan Sistemlere Kurma
ve Kullanım İzninin Verilmesi ile Ruhsatlandırılması, Deniz Bandı Telsiz Haberleşme ve Seyrüsefer
Cihazlarına Çağrı Kodu ve MMSI No’su vb. verilmesine 11 Mayıs 2009 itibarıyla başlanmıştır.
Amatör telsizcilik sınavlarını yapma ve belgesi verilmesi hizmetine 2010 yılında başlanmış
olup her yıl an az iki kez amatör telsizcilik sınavları yapılmakta ve kazanan adaylara belgeleri
verilmektedir.
Telsiz İşletme Müdürlüğünce TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.
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NAVTEX İstasyonlarının Uzaktan İzlenmesi ve
Kontrolü

İSTANBUL NAVTEX
İSTASYONU

SAMSUN NAVTEX
İSTASYONU

İZMİR NAVTEX
İSTASYONU
ANTALYA NAVTEX
İSTASYONU

AIS KAPSAMA ALANLARI
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TÜRKİYE LRIT SİSTEMİ

Türkiye LRIT Sistemi
UHS

HHS

LRIT VERİ
KULLANICISI

ULUSAL
VERİ MERKEZİ
(UVM)

VDP
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VDM

