İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
BİRİNCİ BÖLÜM
KEGM FAALİYET ALANI
TAHLİSİYE HİZMETLERİ TANITIMI
TEŞKİLATIN TARİHİ GELİŞİMİ
İKİNCİ BÖLÜM
MONTRÖ SÖZLEŞMESİ
ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI MEVZUAT:
- DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ, 1979
- SOLAS İLGİLİ MADDELERİ
- 1944 ŞİKAGO SÖZLEŞMESİ EK 12
ARAMA VE KURTARMA ULUSAL MEVZUAT:
- 4922 SAYILI DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN
- TÜRK ARAMA KURTARMA 2001 YÖNETMELİĞİ
- ULUSAL ARAMA KURTARMA PLANI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VARAGELE DONANIMI UNSURLARININ TANITIMI
VARAGELE DONANIMININ KURULMASI
9 PERSONELLİ ROKET MÜRETTEBATINDAN HER NUMARANIN GÖTÜRECEĞİ
TAKIM
9 PERSONELLİ ROKET MÜRETTEBATINDAN HER NUMARANIN YAPACAĞI İŞ
14 PERSONELLİ ROKET MÜRETTEBATINDAN HER NUMARANIN GÖTÜRECEĞİ
TAKIM
14 PERSONELLİ ROKET MÜRETTEBATINDAN HER NUMARANIN YAPACAĞI İŞ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAHLİSİYE BOTLARI ÖZELLİKLERİ
- HIZLI TAHLİSİYE BOTLARI
* HIZLI TAHLİSİYE BOTLARI İLE MANEVRA
- TAHLİSİYE BOTLARI
- SABİT KARİNALI ŞİŞME BOTLAR (RHIB)
BOTLAR İLE YAPILAN CANKURTARMA OPERASYONU
BEŞİNCİ BÖLÜM
ARAMA VE KURTARMA AŞAMALARI
DENİZDE ARAMA KURTARMA YÖNTEMLERİ
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ALTINCI BÖLÜM
GEMİCİLİK
- ULUSLARARASI İŞARET SANCAKLARI
- DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARI
- SEYİR FENERLERİ
- GÜNDÜZ ŞEKİL İŞARETLERİ
- SEYİR İŞARET VE İKAZ ŞAMANDIRALARI
- GEMİ DÜDÜK VE ÇANLARI İLE VERİLEN SESLİ İŞARETLER VE ANLAMLARI
- PUSULA
- BAĞLAR VE HALATLARLA YAPILAN İŞLEMLER
- DENİZDE TEHLİKE BİLDİRME
İNGİLİZCE TERİMLER-CÜMLELER
DENİZ-HAVA HABERLEŞME
METEOROLOJİ
- BULUTLAR VE HAVA TAHMİNİ
- TERMOMETRE
- BAROMETRE
- HIGROMETRE
- PRATİK HAVA TAHMİNLERİ
YANGINLA MÜCADELE
- YANMA, YANGIN, YANGIN ÜÇGENİ.
- YANGIN SINIFI VE YANICI MADDELERE GÖRE KULLANILACAK
SÖNDÜRÜCÜLER VE ALINACAK ÖNLEMLER
- PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER
- YANGIN ELBİSESİ TAKIMINI OLUŞTURAN MALZEMELER
- YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER
- YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER
- YANGIN SINIFLARINA GÖRE KULLANILABİLECEK YANGIN SÖNDÜRÜCÜ
ÇEŞİTLERİ
- İŞYERİ VE EVDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜ NASIL KULLANILIR
- YANGIN ÖNLEMLERİ
- YANGIN KAPINIZI ÇALARSA
İLK YARDIM
- SOLUNUM SİSTEMİ İLE İLGİLİ İLK YARDIM; BOĞULMA
- ELEKTRİK ÇARPMASI
- GÖĞÜS YARALANMALARI
- YUTULMUŞ YABANCI CİSİMLER
- SOLUNUM YOLUNA YABANCI CİSİM KAÇMASI
- HİPOTERMİ
- KEMİK KIRILMALARI
MÜDAHALE EDİLEN VUKUAT İSTATİSTİKLERİ (18.09.1997 - 31.12.2004)
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ÖNSÖZ
En kutsal görevlerden olan can kurtarma hizmeti yaklaşık bir buçuk asır
önce, Bahriye Nezareti idaresi altında tarihi bir kuruluş olan TAHLİSİYE TEŞKİLATI
ile başlamıştır. Bu kutsal görev çeşitli zorluklar yaşanarak, değişik isimler altında
yaşadığımız topraklarda günümüze kadar gelmiştir. Hangi isimle ve hangi
zamanda olursa olsun can tehlikesi ihtimali olduğu sürece de insanlığın
hizmetinde olacaktır.
Hızla gelişen teknolojiye denizcilik sektörü de ayak uydurmuş ve her türlü
yeni teknolojinin kullanılması benimsenmekle birlikte denizcilik alanında
mekanik ana temellere dayalı unsurlarda ihtiyati bir tedbir olarak camiamızda
yerini korumuştur. Bu nedenle teknolojinin hizmet veremediği durumlarda temel
unsurları unutmamış, durumun ciddiyetini özümsemiş ve denizciler için her
zaman bir kurtuluş, ümit kapısı açık kalmıştır.
Can tehlikesi ile karşı karşıya kalmış denizcilere yardım ancak özveri ile
gerçekleştirilebilir. Bir başka insan için hayat tehlikesi oluşturan ortama kendi
hayatları pahasına girerek kurtarma operasyonlarında bulunan insanlar ne
kahramandır.
Tahlisiyeci; can kurtarma hizmetinin kutsiyetini bilen ve ona göre hizmet
verendir.
Tahlisiyeci; fırtınalı havalarda gemilerin sığınmak için uygun liman
aradıkları zamanda kendi emin limanından ayrılarak zorda kalanların imdadına
koşandır.
Can kurtarma görevi ulusal ve uluslararası kurallarla disipline edilmiş ve
tüm insanlığın hizmetine sunulmuştur. Bu görevin önemi yayınımız içinde yer
alan ulusal ve uluslararası kurallarla bir kez daha vurgulanmak istenilmiştir.
Bu yayın ile can kurtarma hizmeti veren kahraman Tahlisiyecilerin
günümüze kadar intikal eden, teknolojik gelişmelere rağmen unutulmamış
teçhizatlarının gelecekte de unutulmaması için zemin hazırlanmak istenilmiştir.
Yayınımız içinde yer alan bilgilerin can kurtarma hizmetinde bulunanlara
ışık tutmasını ümit eder, kutsal görevlerinde başarılar dilerim.

Sevgilerimle,

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü

iii

Tahlisiyeci El Kitabı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü;
Bakanlar Kurulu’nun 12 Mayıs 1997 tarih ve 97/9466 sayılı kararı ile, 08/06/1984
tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz
konusu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Kamu İktisadi Kuruluşu
olarak faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Yüksek Planlama Kurulunun
6/8/1997 tarih ve 97/T-34 sayılı kararı ile onaylanan ve 30 Eylül 1998 tarih ve
23479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü Ana Statüsünde faaliyet alanını belirleyen 4.madde değiştirilerek,
12/02/2006 tarih ve 26078 sayılı Resmi Gazetede aşağıdaki gibi yayınlanmıştır:
Madde 4. : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı denizlerimizde ve
karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine
yardımcı olmak, seyir emniyeti ve gemi kurtarma ile ilgili her türlü hizmetleri
yapmak, tekel alanı içerisinde can kurtarma (tahlisiye) hizmetleri yapmak ve
bunlarla ilgili cihaz ve tesisleri kurmak.işletmek ve bunların her türlü
bakım,onarım,yenileme ve donatımlarını sağlamak olup, faaliyet konuları aşağıda
gösterilmiştir.
1.Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kurulacak güvenli seyre ilişkin sistem ve
tesisleri,fenerleri, radyofarları, deniz işaretlerini,sis düdüklerini ve benzeri seyir
emniyeti ile ilgili her türlü cihaz ve tesisleri kurmak tekel şeklinde işletmek.
2.Karadeniz’de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile
Ege denizinde,Bozcaada ve Gökçeada (İmroz) sahilleri de dahil olmak üzere Baba
burnu ile Saroz körfezinde Kemikli mevkii arasında kalan Türk karasularında ve bu
iki sınır arasındaki Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ve Marmara
denizinde;kurulmuş ve kurulacak olan can kurtarma (deniz-kara tahlisiye)
istasyonlarını tekel şeklinde işletmek ve kazaya uğrayan (harp ve yardımcı gemiler
hariç) 300 Rüsum tonilatodan yukarı gemilerin ve yüklerin kurtarma ve yardım
işlerini tekel şeklinde olmak üzere,bütün denizlerde gemi kurtarma,yardım ve çeki
(cer) işlerini yapmak.
3.Kılavuzluk.römorkörcülük,palamar
ve
balıkadam
hizmetlerini
yapmak.İşletmecilik esasları çerçevesinde batık çıkartmak,çıkarttırmak.
4.Türk boğazlarında tekel şeklinde olmak üzere, denizlerimizde ve
karasularımızda seyir emniyetine yönelik Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini
kurmak,kurulmuş .bulunan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemini
Denizcilik Müsteşarlığı adına işletmek, bu sistemin hizmetle ilgili tüm ihtiyaçlarını
karşılamak ve bu amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak, gerektiğinde ileride
kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemlerini Denizcilik Müsteşarlığı adına kurma,
kurdurma, işletme, işlettirme. kontrol etme, denetleme ve belgelendirme
hizmetlerini yapmak.
5.Denizlerimizde ve karasularımızda güvenli seyre yönelik kurulmuş ve
kurulacak olan sahil telsiz istasyonları, Otomatik Tanımlama Sistemi, dGPS ve
benzeri sistemlere ilgili her türlü yatırımı yapmak ve tekel şeklinde işletmek.
6.Seyir emniyeti,gemi kurtarma ve deniz güvenliği ile ilgili hava,deniz ve
kara vasıtalarını temin etmek ev bu vasıtaların her türlü bakım.onarım,yenileme ve
donatımlarını sağlamak.
7.Yapılan hizmetlere karşılık; fener,tahlisiye, deniz haberleşmesi, kılavuzluk,
römorkörcülük, palamar, balıkadam gibi tarifeye dayalı hizmet ücretlerinin
tahakkuk ve tahsilini yapmak gemi kurtarma ve diğer hizmetlerle ilgili ücretleri
tahsil etmek.
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8.Amaç ve faaliyet alanlarında yerli ve yabancı ortaklıklara katılmak,yeni
ortaklıklar kurmak veya kaldırmak.yurt içinde ve yurt dışında şube istasyon ve sair
tesisler açmak, her türlü anlaşmaları yapmak, ipotek tesis ve terkin etmek, her
türlü taşıt taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet kiralamak.
9.Verimlilik ilkesi doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,geliştirilmesi ve
tanıtılması için kaynaklar sağlamak ve artırmak.
10.Gerektiği
hallerde
müesseseler,işletmeler
kurmak
veya
kaldırmak,bunlarla ilgili gerekli işlemlerde bulunmak,bağlı ortaklık ve
müesseselerin bütçeleriyle fiyat tarife ve yatırımlarının genel ekonomi
ve
denizcilik politikalarına uyumunu sağlamak.
11.Faaliyet amaçları ile ilgili her türlü eğitim konularında ve ihtisas
alanlarında dünya standartlarına uygun personel yetiştirilmeye yönelik tedbirleri
almak,eğitim tesisleri kurmak,kurdurmak ve tesisleri işletmek veya işlettirmek,
danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde yurt içi veya yurt dışından bu amaçlar
doğrultusunda danışmanlık hizmeti almak.
12.İlgili Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
Kuruluş; bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese,bağlı ortaklık
iştirak ve diğer birimleri eli ile yerine getirir.
Kuruluşun amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile
değiştirilebilir.
TAHLİSİYE HİZMETLERİ
Amaç; Denizlerimizde Can emniyetini; konuyu düzenleyen mevcut mevzuat ve
uluslararası anlaşmalar, Deniz Hukuku Kuralları ve Kuruluş Ana Statüsünün 4.
maddesi çerçevesinde sağlamaktır.
Denizlerde arama ve can kurtarma hizmetleri vermek, Kuruluşumuzun 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.
Bu maksatla kurulmuş Tahlisiye İstasyonlarımız;
A) KIYI TAHLİSİYE İSTASYONLARI

GKTH Dairesi Başkanlığı - Tahlisiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

I-2

Tahlisiyeci El Kitabı

1- Kilyos Tahlisiye İstasyonu
2- Rumeli Feneri Tahlisiye Gözetleme İstasyonu
3- Rumeli Karaburun Tahlisiye İstasyonu
4- Yonburnu Tahlisiye İstasyonu
5- Şile Tahlisiye İstasyonu
6- Cebeci Tahlisiye İstasyonu
B) TAHLİSİYE BOT İSTASYONLARI

1- Kefken ada 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
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Yukarıda belirtilen kritik mevkilerde kurulmuş bulunan istasyonlarda can
kurtarma personeli 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 kıyıdan ve denizden olmak üzere 2 şekilde
yapılmaktadır.

Kıyıdan Cankurtarma
: Sahil şeridinde sürüklenerek karaya oturan, kazaya
uğrayan gemilerden cankurtarma hizmetleri ; Tahlisiye istasyonlarında
konuşlandırılmış toplam 5 adet Mercedes (unımog) kamyon, 4 adet Ford Ranger çift
kabin kamyonet ve 2 adet minibüs (15 kişilik) araçlarıyla kaza mahalline seri bir
şekilde intikal edilerek karadan gemiye roket atılarak ve varagele sistemi kurulmak
suretiyle yapılmaktadır.
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Denizden Cankurtarma : Kıyıdan uzak mevkilerde kazaya uğrayan gemilerden can
kurtarma hizmeti Kıyı 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 Hızlı Tahlisiye Botu, 35 deniz mili sürat yapan 5 adet sabit
karinalı şişme bot (RHIB) ile yapılmaktadır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu alandaki faaliyetlerinin uluslararası
standartlarda yürütülebilmesini sağlamak amacıyla IMRF’ye (Uluslararası Deniz
Kurtarma Federasyonu) üyedir.
CAN KURTARMAYA YÖNELİK FAALİYETLER ; İlgili ulusal mevzuatımızda,
•
•

•

Organizasyon ve koordine sorumluluğu Denizcilik Müsteşarlığı’na
(2.9.1997 tarih ve 979916 sayılı Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği Md.4-k)
Karadeniz’de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile
Ege denizinde,Bozcaada ve Gökçeada (İmroz) sahilleri de dahil olmak üzere
Baba burnu ile Saroz körfezinde Kemikli mevkii arasında kalan Türk
karasularında ve bu iki sınır arasındaki Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ve
Marmara denizinde; kurulmuş ve kurulacak olan can kurtarma (deniz-kara
tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde işletmek görevİ Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü’ne verilmiştir. (6.8.1997 kabul tarih ve 97T34 numaralı Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü Ana Statüsü Md.4 Yüksek Planlama Kurulu
15.01.2006 tarihli ve 2006/T-3 kararı değişikliği ve Ulusal Arama Kurtarma
Planı)
Ayrıca tüm deniz araçları da imkanları nispetinde kurtarma operasyonlarına
iştirak edeceklerdir.
(10.6.1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
Md.14,15,16)

Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliğinde;
Arama ve Kurtarma; hava ve deniz vasıtalarının, karada, havada, su üstünde ve
su altında tehlikeye maruz kalması hallerinde, bu vasıtalardaki şahısların, her türlü
araç, özel teçhizat veya kurtarma birlikleri kullanarak aranması ve kurtarılması
işlemi olarak tarif edilmiştir.
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ARAMA VE KURTARMA KOORDİNASYON DÜZENİ:

ANA ARAMA VE KURTARMA
KOORDİNASYON MERKEZİ
(AAKKM)

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

DENİZ ARAMA VE
KURTARMA KOORDİNASYON
MERKEZİ
(Dz.AKKM)

HAVA ARAMA VE KURTARMA
KOORDİNASYON MERKEZİ
(Hv.AKKM)

SAHİL GÜVENLİK
KOMUTANLIĞI

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
SİVİL HAVACILIK GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

KIYI EMNİYETİ VE GEMİ
KURTARMA İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hata!
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İhbar Akış Şeması:
Kıyı Emniyeti
Genel Müdürlüğü
Acil Durum iletişim:
24 saat Tel:
Harem
Tel: 0216 341 11 42
Fax: 0216 341 12 00

• AAKKM
•Polis,
• Sahil

Dahili Haber
Kaynakları

Güvenlik
Komutanlığı,

• Tahlisiye

• Gemi ve

İstasyonları

Şahıslar

• Gemi Kurtarma
İstasyonları

• Taşra

Müdürlükleri

• GTHM

Harici Haber
Kaynakları

Acil
Müdahale
Birimleri

• Türk Radyo,
Tehlikedeki
Deniz Aracı

GKTH Dairesi Başkanlığı - Tahlisiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

I-7

Tahlisiyeci El Kitabı

İMKAN VE KABİLİYETLERİMİZ:
Hızlı Tahlisiye Botları :
1- Kıyı Emniyeti 1
2- Kıyı Emniyeti 2
3- Kıyı Emniyeti 3
4- Kıyı Emniyeti 4
5- Kıyı Emniyeti 5
6- Kıyı Emniyeti 6
7- Kıyı Emniyeti 7
8- Kıyı Emniyeti 8
9- Kıyı Emniyeti 9
10- Kıyı Emniyeti 10
Tahlisiye Botları :
1- Tahlisiye I
2- Tahlisiye II
3- Tahlisiye III
Sabit Karinalı Şişme Botlar – Rigged Hull Inflatable Boat (RHIB) :
1- Kıyı I
2- Kıyı II
3- Kıyı III
4- Kıyı IV
5- Kıyı V
Kara araçları:
5 adet Mercedes Unımog Kamyon
4 adet Ford Ranger 4x4 Kamyonet
3 adet Kamyonet
2 adet Minibüs

16 takım Vara-gele Donanımı
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TAHLİSİYE TEŞKİLATININ TARİHİ GELİŞİMİ:

Karadeniz' e sahili olan ülkeler dünya piyasası ile tek su yolu bağlantıları olan İstanbul
Boğazına ayrı bir önem vermişler, gemilerinin can ve mal güvenliği bakımından, Boğaz
trafiğinin düzenli bir şekle gelmesini istemişlerdir. En sakin havalarda bile akıntılar ve sis
gemileri zor duruma düşürüyordu. Tahlisiye (can kurtarma) İdaresi'nin kurulmasından önce
Karadeniz’de meydana gelen bir fırtınada 70, diğer bir fırtınada 150’ye yakın geminin
batması ve gemi adamlarının boğulması Boğaz’da Tahlisiye Teşkilatının kurulmasına vesile
oldu

Can ve mal güvenliği ile ilgili Boğazlarda yapılacak tesislerden yabancı gemilerinde
yararlanacak olması, masraflara belirli bir vergi vererek katılmak koşulu ile İstanbul’da
bulunan Norveç ve İsveç sefirlerinin teşebbüsleriyle Tahlisiye İdaresi'nin kurulması için
1866 yılında İstanbul' da görüşmeler başladı. Babıali ile ecnebi sefirleri arasında başlayan
ve üç sene gibi uzun bir zaman süren görüşmelerin sonunda konulacak verginin oranını,
yapılacak işlerin neler olacağını kararlaştırmak üzere 1869 senesinde bir komisyon
kurulması için Babıali tarafından ecnebi elçiliklere birer davetiye gönderildi. Bu komisyon
Tahlisiye Teşkilatının konuşlanacağı yerleri tespit ettikten sonra, tonaj hesabıyla ticaret
gemilerinden alınacak verginin miktarını da tespit etti. İdaresini de Bahriye Nezareti
üstlendi.
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(Tahlisiye Madalyası: Yangında nefislerini kurtarmaya muvaffak olamayarak ateş içinde
kalanların; deniz, nehir ve göllere düşüp muhatarada bulunanların; âni olarak yıkılan bina ve duvar
altında kalıp kurtulmak imkânı bulamayanların ve bu türlü âfetlerden tehlikeye uğrayanların
canlarını kurtarmak maksadıyla, kendilerini tehlikeye koymak sûretiyle gayret gösterenlere verilmek
üzere..)

Osmanlı Devleti hizmetinde bulunan İngiliz Amiral Sir Henry F. Woods' un
gayretleriyle kazaların önlenmesi için Anadolu ve Rumeli fenerlerinin yanına birer top
konulmuş ve fenerlerden 14 mil kadar açığa da sabit bir fener dubası konarak gemilerin boğaz
ağzını bulmaları temin edilmiştir. Ayrıca kazazedelere yardım etmek gayesi ile de
Boğaz girişinin sağ ve sol kıyılarında 16 Tahlisiye istasyonu yaptırılmıştır.

Anadolu ve Rumeli sahillerinde Terkos gölünün kuzeyinden başlayarak Şile'nin
batısına kadar çeşitli yerlere can kurtarma istasyonları yaptırılmış, gemilerden ton başına
15 altın vergi alınmaya başlanılmıştır. Bundan sonra İstanbul Liman Reisi ETHEM Paşa'nın
başkanlığında toplanan ikinci komisyon, ilk toplantısını 19 Aralık 1870' de sonraki
toplantılarını da 16 Ocak 1871 ve 4 Şubat 1871' de yapmıştır.
Bu komisyonun görevi Bahriye Nezareti tarafından can kurtarma tesisleri için yapılan
harcamaları tetkik etmek ve düşük olan gümrük vergisini arttırmaktı. Komisyon Bahriye
Nezareti'nin tesisler için 2.909.254 kuruş, harcama yaptığını tespit etti ve tahlisiye
vergisini de 20 altın paraya çıkardı. Bu artışa Rusya ve Avusturya üyeleri itiraz ettiler ise
de 7 Aralık 1871’de kazaya uğrayan bir Rus yelkenlisinin kurtarılması üzerine Rusya ve
bir kaç gün sonra da buna benzer bir olay karşısında Avusturya itirazlarından
vazgeçerek vergiyi kabul ettiler. Tahlisiye işleri 1881 yılına kadar Bahriye Nezareti
tarafından idare edildi. 19 Şubat 1880 tarihinde İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya,
Amerika, İspanya, İtalya, Norveç, Belçika, Rusya, Romanya, Felemenk (Hollanda),
Yunanistan devletlerinin sefirleri Babıali' ye müşterek bir nota vererek ikinci bir
komisyonun toplantıya çağrılmasını istediler. Bunun üzerine 9 Aralık 1880’de DİLAVER
Paşa'nın başkanlığında kurulan komisyon 24 Nisan 1883 tarihine kadar toplantılarına devam
etti. Bu komisyon, Tahlisiye İdaresi'nin mali ve idari kontrolünün yukarıda adı geçen
devletlerin üyeleri arasından seçecekleri bir delege tarafından yapılmasına ve Bahriye
Nezareti adına da İstanbul Liman Reisi'nin komisyon kararlarını ve can kurtarma işlerini
yürütmesine karar verdi.
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Teşkilat, 1883 tarihinden 1915 tarihine kadar yabancı devletlerin elinde kalmıştır.
1. Dünya Savaşı ilanı üzerine 1915 tarihinden 1920 yılına kadar Osmanlı Devleti Tahlisiye
İdaresi kontrolüne geçmiştir. 1. Dünya Savaşı’nın mağlubiyetimizle neticelenmesi ve
İstanbul' un işgali üzerine 5 Kasım 1920 tarihinde Tahlisiye idaresi tekrar yabancıların eline
geçerek İngiliz, Fransız, İtalyan murahhaslarından mürekkep bir muhtelif komisyon
tarafından idare edilmiştir. Bilahare kazanılan Büyük Zafer neticesinde 9 Haziran
1923 tarihinde Tahlisiye Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti yönetimine geçmiştir.
1924 senesinde Tahlisiye İdaresi Milli Müdafaa vekaletine mecbur olmak üzere
İstanbul' da Bahriyeyi Ticariye Müdüriyet Umumiyesine ayrı bir riyaset olarak
bağlanmıştır.
14.04.1925 tarihinde 617 No.lu Kanunla Tahlisiye İdaresi müstakil bir Umum Müdürlük
haline getirilmiş ve İktisat Vekaleti’ne (Ekonomi Bakanlığı) bağlanmıştır. 01.12.1937
tarihinde Tahlisiye Umum Müdürlüğü yürürlükten kaldırılarak Tahlisiye Teşkilatı
Hizmetleri 1938 yılında Deniz Bank bünyesine, 1939 yılında Devlet Deniz Yolları ve
Devlet Limanları Umum Müdürlüklerine intikal etmiş ve 01.03.1952 tarihinde 5842 sayılı
kanunla Denizcilik Bankası T.A.O.' lığına geçmiştir.

Denizcilik Bankası T.A.O. 17.06.1982 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri ( T.D.I. ) olmuş, 08.06.1984 tarih ve 233
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri bünyesinde Kıyı
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletme Müdürlüğü olarak faaliyet gösterirken; Özelleştirme
Yüksek Kurulunun 7.4.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile Denizcilik Müsteşarlığı’na
devredilmiş ve bilahare;
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Bakanlar Kurulunun 12.05.1997 tarih ve 97/9466 sayılı kararı ile 7.4.1997
tarihinden geçerli olmak üzere Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel
Müdürlüğü unvanını almıştır.

18.09.1997 tarihinden itibaren Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma işletmeleri
Genel Müdürlüğü adı altında müstakil bir Genel Müdürlük olarak faaliyetine devam
etmekte iken, Yüksek Planlama Kurulunun 07.02.2007 tarih ve 2007 / T-3 sayılı
kararı ile Kuruluşun ismi ‘’KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’’ olarak
değiştirilmiştir.
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MONTRÖ SÖZLEŞMESİ:
Türk Boğazlarının uluslararası statüsü ve boğaz geçiş şartları 20.07.1936
tarihli Montreux sözleşmesi ile düzenlenmiştir.
Sözleşme, boğazdaki tahlisiye (can kurtarma) ve seyir yardımcıları
hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devletince verilmesi hususlarını
belirlemiş olup, bu görev Kuruluşumuz uhdesinde bulunmaktadır.
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BOĞAZLAR REJİMİ HAKKINDA MONTREUX 'DE 20 TEMMUZ 1936 TARİHİNDE İMZA
EDİLEN MUKAVELENAME
HAŞMETLİ BULGARLAR KRALI, FRANSA CUMHURİYETİ REİSİ, HAŞMETLİ BÜYÜK
BRİTANYA, İRLANDA VE DENİZAŞIRI BRİTANYA ÜLKELERİ KRALI VE HİNDİSTAN
İMPARATORU, HAŞMETLİ ELENLER KRALI, HAŞMETLİ JAPONYA İMPARATORU,
HAŞMETLİ ROMANYA KRALI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ REİSİ, SOVYETİK SOSYALİST
CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ MERKEZİ İCRA KOMİTESİ VE HAŞMETLİ YUGOSLAVYA KRALI :
Boğazlar umumî tabiri altında ifade edilen Çanakkale Boğazı, Marmara denizi ve
Karadeniz Boğazından geçişi ve seyri-sefaini Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde
imza edilmiş olan Sulh Muahadenamesinin 23’üncü maddesi ile tespit edilen
prensibi, Türkiye'nin emniyeti ve Karadeniz sahildarı Devletlerin Karadeniz’deki
emniyeti çerçevesi dahilinde, koruyacak tarzda tanzim etmek arzusu ile mütehassis
olarak;
İşbu Mukavelenameyi 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imza edilmiş olan
Mukavelenamenin yerine ikameye karar vermişler ve murahhas olarak atideki zevatı
tayin etmişlerdir:
HAŞMETLİ BULGARLAR KRALI:
Doktor Nicolas P. Nicolav, Orta Elçi, Hariciye ve Mezahib Nezareti Kâtibi Umumîsi;
M. Pierre Neicov, Orta Elçi, Hariciye ve Mezahib Nezareti Siyasi İşler Müdürü.
FRANSA CUMHURİYETİ REİSİ M. Paul Boncour, Ayan Meclisi azası, Akvam
Cemiyetinde Fransa Daimî Murahhası, sabık Başvekil, sabık Hariciye Nazırı, Legion
d'Honneur nişanının Chevalier rütbesini ve harp salibini haiz;
M. Henri Ponsot, Fransa Cumhuriyeti Ankara Fevkalade Büyük Elçisi ve Murahhası,
Legion d'Honneur nişanının Grand Ofticier rütbesine haiz.
HAŞMETLİ BÜYÜK BRİTANYA, İRLANDA VE DENİZAŞIRI BRİTANYA ÜLKELERİ KRALI VE
HİNDİSTAN İMPARATORU:
Büyük Britanya, Şimalî İrlanda ve her biri ayrı ayrı Akvam Cemiyeti azası
bulunmayan Britanya İmparatorluğu sair bütün aksamı için:
Asaletli Lord Stanley, P.C., M., C. M. P., Bahriye Nezareti Parlamento azası
Müsteşarı;
Avustralya Commonwealth'i için:
Asaletli Stanley Melbourne Bruce, C.H., M.C., Avustralya Commonwealth'inin
Londra'daki Fevkalade Komiseri;
HAŞMETLİ ELENLER KRALI:
M. Nicolas Politis, Yunanistan'ın Paris Orta Elçi ve Fevkalâde Murahhası, sabık
Hariciye Nazırı;
M. Raoul Bibica Rosetti, Yunanistan'ın Akvam Cemiyeti nezdinde Daimî Murahhası.
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HAŞMETLİ JAPONYA İMPARATORU:
M. Naotake Sato, Jusammi, Soleil-Levant nişanının birinci rütbesine haiz, Paris
Fevkalade Büyükelçi ve Murahhası;
M. Masa-aki Hotta, Jushii, Soleil-Levant nişanının ikinci rütbesine haiz, Bern
Fevalade Murahhası ve Orta Elçisi.
HAŞMETLİ ROMANYA KRALI:
M. Nicolas Titulesco, Hariciye Nazırı;
M. Constantin Contzesco, Orta Elçi, Avrupa ve Beynelmilel Tuna Komisyonları
Romanya Murahhası;
M. Vespaien Pella, Lahey Fevkalade Murahhas ve Orta Elçisi.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ REİSİ:
Dr. Rüştü Aras, Hariciye Vekili, İzmir Mebusu;
Suad Davaz, Türkiye Cumhuriyeti Paris Fevkalade Büyükelçisi ve Murahhası;
Numan Menemencioğlu, Türkiye Büyükelçisi, Hariciye Vekaleti Umumî Kâtibi;
Asım Gündüz, Korgeneral, Genelkurmay İkinci Başkanı;
Necmeddin Sadak, Akvam Cemiyeti nezdinde Türkiye Daimi Murahhası, Sivas
Mebusu, Büyük Millet Meclisi Hariciye Encümeni Mazbata Muharriri.
SOVYETİK SOSYALİST CUMHURİYETLERİ MERKEZİ İCRA KOMİTESİ:
M. Maxime Litvinoff, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkezi İcra Komitesi
azasından, Hariciye Halk Komiseri.
HAŞMETLİ YUGOSLAVYA KRALI:
M. Ivan Soubbotitch, Akvam Cemiyeti nezdinde Yugoslavya Krallığı Daimi Murahhası.
Bu zevat usulüne muvaffık ve muteber görülen salahiyet namelerini ibraz ettikten
sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır:
Madde-1.
Yüksek Akid Taraflar Boğazlarda denizden geçiş ve seyrisefain serbestisi prensibini
kabul ve tayin ederler.
Bu serbestinin istimali bundan böyle işbu Mukavele hükümleri ile tanzim edilir.
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KISIM 1
TİCARETGEMİLERİ
Madde 2.
Sulh zamanında, ticaret gemileri, sancak ve hamule ne olursa olsun, gündüz ve
gece, aşağıdaki 3’ncü maddenin hükümleri mahfuz kalmak üzere, hiç bir merasime
tabi olmadan Boğazlardan geçiş ve seyrisefain tam serbestisinden müstetid
olacaklardır. Bu gemiler Boğazların hiç bir limanında tevakkuf etmeksizin transit
suret ile geçtikleri takdirde Türkiye alakadar makamları tarafından cibayeti bu
Mukavelenamenin 1 nci lahikasında derpiş edilen rüsum veya tekaliften başka hiç
bir rüsum veya tekalife tabi tutulmayacaktır.
Bu rüsum veya tekalifin cibayetini teshil etmek için Boğazlardan geçecek ticaret
gemileri 3 ncü maddede tasrih edilen merkezin memurlarına isimleri, tâbiiyetlerini,
tonajlarını, gidecekleri yeri ve nereden geldiklerini bildireceklerdir.
Kılavuzluk ve römorkaj ihtiyarî kalır.
Madde 3.
Ege Denizinden veya Karadeniz’den Boğazlara dahil olacak her gemi, beynelmilel
sıhhî hükümler çerçevesi dahilinde Türk nizamlar ile vazedilmiş olan sıhhî kontrola
tabi olmak için Boğazlar medhaline yakın bir sıhhat merkezinde tevakkuf edecektir.
Temiz patentleri olan veyahut işbu maddenin 2’nci fıkrasındaki hükümleri şümulüne
girmediklerini tasdik eden sıhhî bir beyanname ibra eyleyen gemiler için bu kontrol
gündüz ve gece mümkün olan azamî süratle icra edilecek ve bu gemiler
Boğazlardan geçişleri esnasında başka hiç bir tevakkufa mecbur edilmeyeceklerdir.
İçinde veba, kolera, sarıhumma, lekelihumma veya çiçek vakaları bulunan veyahut
içinde yedi günden az bir zaman evvel bu hastalıklar bulunmuş olan gemilerle
bulaşık bir limanı beş defa 24 saatten az bir zamandan beri terk etmiş olan gemiler
Türk Makamlarının tayin edebilecekleri sıhhat zabıta memurlarını irkap etmek
üzere bundan evvelki fıkrada tasrih edilen sıhhat merkezinde tevakkuf edeceklerdir.
Bundan dolayı hiç bir rüsum ve tekalif alınmayacak ve sıhhat zabıta memurları
Boğazların mahrecinde bir sıhhat merkezinde indirileceklerdir.
Madde 4.
Harp zamanında, Türkiye muharip olmadığı takdirde, ticaret gemileri, sancak ve
hamule ne olursa olsun, 2’nci ve 3’ncü maddelerde derpiş edilen şeriat dairesinde
Boğazlarda geçiş ve seyrüsefer serbestisinden müstefid olacaklardır. Kılavuzluk ve
römorkaj ihtiyarî kalır.
Harp zamanında, Türkiye muharip olduğu takdirde, Türkiye ile harp eden bir
memlekete mensup olmayan ticaret gemileri, düşmana hiçbir suretle muzaharet
etmemek şartıyla, Boğazlardan geçiş ve seyrüsefer serbestisinden müstefid
olacaklardır
Bu gemiler Boğazlara gündüz girecekler ve geçiş her defasında Türk Makamları
tarafından gösterilecek yoldan vaki olacaktır.
Madde 6.
Türkiye kendini pek yakın harp tehlikesi tehdidine maruz telakki ettiği takdirde
yine 2’nci madde hükümlerinin tatbikine devam edilecektir. Ancak gemilerin
Boğazlara gündüz girmeleri ve geçişin, her defasında Türk Makamları tarafından
gösterilen yoldan vaki olması lazımdır.
Kılavuzluk bu takdirde mecburi kılınabilecek, ancak ücrete tabi olmayacaktır.
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Madde 7.
(Ticaret gemileri) tabiri işbu Mukavelenamenin ikinci kısmiyle istihdaf edilmemiş
bütün gemilere şamildir.
KISIM II.
HARP GEMİLERİ
Madde 8.
İşbu Mukavele mucibince harp gemileri ve onların vasıfları ile tonajlarının hesabı
için muteber olacak tarif işbu Mukavelenamenin ikinci lahikasında olan tarifdir.
Madde 9.
Askerî Bahriyenin, mayi olsun olmasın, mahrukat nakli için hassaten inşa edilmiş
olan yardımcı gemileri 13’üncü maddede istihdaf olan mütekaddim ihbara tabi
tutulmayacak ve Boğazları münferiden geçmek şartı ile 14 ve 18’inci maddeler
mucibince tahdide tabi tonajlar hesabına girmeyeceklerdir. Bununla beraber sair
geçiş şeraiti hususunda harp gemilerine kıyasen muameleye tabi tutulmakta
berdevam olacaklardır.
Bundan evvelki fıkrada istihdaf edilen yardımcı gemiler, derpiş edilen istisnadan
ancak teslihatları: Sabit hedeflere karşı azamî 105 milimetre çapında iki top; ve
hava hedeflerine karşı azami 75 milimetre çapında iki silahdan fazlasını ihtiva
etmediği takdirde istifade edebileceklerdir.
Madde10.
Sulh zamanında hafif su üstü gemileri, küçük muharebe gemileri ve yardımcı
gemiler, gerek Karadeniz’e sahildar olan gerek olmayan Devletlere mensup
bulunsunlar, hiç bir rüsum ve tekalife tabi tutulmadan Boğazlardan geçiş
serbestisinden istifade edeceklerdir; şu şart ile ki, bunlar Boğazlara gündüz ve
aşağıdaki 13 ncü ve müteakip maddelerde derpiş edilen şeriat dairesinde girerler.
Yukarıdaki fıkrada istihdaf edilen sınıflara dahil olan gemilerden gayri harp gemileri
ancak 11 ve 12’nci maddelerde
Madde11.
Karadeniz sahildarı Devletler 14 üncü maddenin 1’nci fıkrasında derpiş edilen
tonajdan yüksek bir tonajda bulunan hattı-harp gemilerini, Boğazlardan geçirmeye
mezundurlar, şu şart ile ki: Bu gemiler Boğazları birer birer ve refakatlerinde en
çok iki torpido ile geçerler.
Madde12.
Mezkur devletlere ait denizaltı gemileri, bu hususta Türkiye'ye tasrihat verilmek
şartıyla, bu deniz haricinde kain tezgahlarda tamir edilmek üzere keza Boğazlardan
geçebileceklerdir.
Karadeniz sahildarı Devletler, bu deniz haricinde inşa ettirdikleri veya satın
aldıkları denizaltı gemilerini, eğer tezgaha konma veya mubayaadan Türkiye'ye
vakti zamanıyla haber verilmiş ise, üssübahrilerine iltihak etmek üzere,
Boğazlardan geçirmek hakkına haiz olacaklardır.
Gerek birinci ve gerek ikinci takdirde denizaltı gemileri gündüz ve su üstünde
seyrüsefer edecekler ve Boğazlardan münferiden geçeceklerdir.
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Madde13.
Harp gemilerinin Boğazlardan geçmesi için Türkiye Hükümeti’ne siyasî tarik ile bir
mütekaddim ihbar vaki olmak lazımdır. Bu mütekaddim ihbarın normal müddeti
sekiz gün olacaktır; ancak Karadeniz sahildarı olmayan Devletler için bu müddetin
onbeş güne iblağı arzuya şayandır. Bu mütekaddim ihbarda gemilerin gidecekleri
mahal isimleri, tipleri ve adetleri ile azimette geçiş ve ledelicab, avdette geçiş
tarihleri tasrih edilecektir. Her tarih tebeddülü üç günlük bir mütekaddim ihbara
mevzu teşkil edecektir.
Azimet geçişinde Boğazlara giriş ilk mütekaddim ihbarda gösterilen tarihten
itibaren beş gün zarfında vuku bulunmalıdır. Bu mühletin inkızasından sonra, ilk
mütekaddim ihbar için olduğu gibi, aynı şerait dahilinde yeni bir mütekaddim ihbar
verilecektir.
Geçiş esnasında bahrî kuvvet kumandanı, tevakkufa mecbur olmaksızın, Çanakkale
veya Karadeniz Boğazları medhalindeki bir işaret istasyonuna emri altındaki
kuvvetin sarih teşekkülünü bildirecektir.
Madde 14.
İşbu Mukavelenamenin 11 nci maddesinde ve 3 üncü lahikasında derpiş edilen ahval
müstesna olmak üzere, Boğazlarda transit halinde bulunabilecek ecnebi bahri
kuvvetlerin azamî tonaj mecmuu 15.000 tonu tecavüz etmeyecektir.
Her halde bundan evvelki fıkrada istihdaf edilen kuvvetler dokuz gemiden ziyade
olamaz.
Karadeniz’e sahildar olan veya olmayan Devletlere ait olup, 17’inci madde
ahkamına tevfikan Boğazlardaki bir limanı ziyaret eden gemiler bu tonaja dahil
olmayacaklardır.
Keza geçiş esnasında hasara uğramış olan harp gemileri bu tonaja dahil
olmayacaklardır; Bu gemiler tamirat esnasında, Türkiye tarafından isdar edilen
hususî emniyet ahkamına tabi tutulacaklardır.
Madde 15.
Boğazlarda transit olarak bulunan harp gemileri hamil bulunabilecekleri hava
sefinelerini hiç bir suretle kullanamazlar.
Madde16.
Boğazlarda transit olarak bulunan harp gemileri, hasar veya deniz arızası halleri
müstesna olmak üzere, geçişlerine muktezi müddetten fazla Boğazlarda kalamazlar.
Madde 17.
Yukarıdaki maddelerin ahkamı herhangi bir tonaj veya teşekkülde bir bahrî kuvvetin,
Türkiye Hükümetinin daveti üzerine Boğazlardaki bir limana mahdud bir müddet
için bir nezaket ziyaretinde bulunmasına hiç bir suretle mani olamaz. Bu kuvvet
Boğazları geldiği yoldan terk edecektir. Şu kadar ki, 10, 14 ve 18’nci maddeler
ahkamı mucibince Boğazlardan transit olarak geçmek için matlup şeraiti haiz ise bu
hükümden müstesnadır.
Madde-18.
1-Karadeniz sahildarı olmayan Devletlerin sulh zamanında bu
bulundurabilecekleri tonaj mecmuu aşağıdaki veçhile tahdit edilmiştir:
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a) Aşağıdaki (b) fıkrasında derpiş edilen hal müstesna olmak üzere, mezkur
Devletlerin mecmu tonajı 30.000 i tecavüz etmeyecektir;
b) Şayet herhangi bir zaman Karadeniz’in en kuvvetli filosunun tonajı iş bu
Mukavelenamenin imzası tarihinde bu denizde en kuvvetli olan filonun tonajını,
asgarî 10.000 ton tecavüz ederse (a) fıkrasında tasrih edilmiş olan 30.000 tonluk
mecmu tonaj o derecede ve azami 45.000 tona varıncaya değin tezyid edilecektir.
Bu maksatla, sahildar her Devlet işbu Mukavelenamenin 4’ncü lahikasına tevkifan
Türkiye Hükümetine her senenin 1 Kanunusani ve 1 Temmuz tarihlerinde
Karadeniz’deki filosunun tonaj yekununu bildirecektir ve Türkiye Hükümeti bu
malumatı sa'ir Yüksek Akid Taraflara ve keza Akvam Cemiyeti Umumî Katibine isal
edecektir.
c) Karadeniz’e sahildar olmayan Devletlerden herhangi birinin bu denizde
bulundurabileceği tonaj yukarıda (a) ve (b) fıkralarında istihdaf edilen mecmu
tonajın üçte ikisini tecavüz etmeyecektir.
d) Bununla beraber Karadeniz sahildarı olmayan bir veya bir kaç Devlet bu denize,
insanî bir maksatla bahrî kuvvetler göndermek istedikleri takdirde, mecmuu hiç bir
ihtimalde 8.000 tonu tecavüz edemeyecek olan bu kuvvetler işbu Mukavelenamenin,
13’ncü maddesinde derpiş edilen mütekaddim ihbara lüzum olmaksızın aşağıdaki
şerait dahilinde Türkiye Hükümetinden istihsal edecekleri müsaade üzerine
Karadeniz’e girebileceklerdir: Eğer yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında istihdaf edilen
tonaj mecmuu dolmamışsa ve gönderilmesi talep edilen kuvvetlerle tecavüz
edilmeyecek ise Türkiye Hükümeti kendisine vaki olan talebi aldıktan sonra en kısa
bir müddet zarfında mezkür müsaadeyi ifa edecektir. Şayed mezkur mecmu tonaj
zaten istimal edilmiş bulunuyorsa veya gönderilmesi talep edilen kuvvetlerle bu
yekün tecavüz edilecek ise, Türkiye Hükümeti, bu müsaade talebinden Karadeniz
sahildarı Devletleri derhal haberdar edecek ve eğer bu Devletler, haberdar
edildiklerinden 24 saat sonra bir itiraz serdetmezler ise alakadar Devletlere,
talepleri hakkında verdiği kararı en geç kırk sekiz saatlik nizami bir mühlet
zarfından bildirecektir. Karadeniz’e sahildar olmayan Devletler bahrî kuvvetlerinin,
Karadeniz’e bundan sonraki her duhulü ancak yukarı ki (a) ve (b) fıkralarında derpiş
edilen mecmu tonajın müsaadesi nisbetinde olacaktır.
2- Karadeniz’de bulunmalarının maksadı ne olursa olsun, sahildar olmayan
Devletlerin harp gemileri bu denizde yirmi bir günden ziyade kalamayacaklardır.
Madde 19.
Harp zamanında, Türkiye muharip olmadığı takdirde, harp gemileri 10 ila 18’inci
maddelerde tasrih edilen şeraitin aynı şerait dahilinde Boğazlarda tam bir geçiş ve
seyrisefain serbestîsinden müstefid olacaklardır.Bununla beraber muharip herhangi
bir Devletin harp sefinelerinin Boğazlardan geçmesi memnu olacaktır; şu kadar ki,
işbu Mukavelenamenin 25’inci maddesinin tatbiki şümulune giren haller ve keza
Akvam Cemiyeti misaki çerçevesi dahilinde aktedilip mezkur misakin 18’inci
maddesi ahkamı mucibince tescil ve neşredilen ve Türkiye'yi bağlıyan bir mütekabil
müzaheret muahedenamesi mucibince, tecavüze düçar olan bir Devlete yapılacak
müzaheret halleri bundan müstesnadır. Yukarıdaki fıkrada derpiş edilen istisnaî
ahvalde 10 ila 18’nci maddelerde tasrih edilen tahdidat kabili tatbik olmıyacaktır.
Yukarı ki 2’nci fıkrada vazedilen geçiş memnuiyetine rağmen, Karadeniz’e sahildar
olan veya olmayan muharip Devletlere aid olup da mensup bulundukları limanlardan
ayrılmış bulunan harp gemileri bu limanlara iltihak etmek müsaadesini
haizdirler.Muharip harp gemilerinin Boğazlarda bir güna zabt ve müsadereye
tevessül etmeleri, muayene hakkını icra eylemeleri veya diğer herhangi bir
hasmane harekette bulunmaları memnudur.
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Madde 20.
Harp zamanında, Türkiye muharip olduğu takdirde, 10 ila 18’nci maddeler ahkamı
tatbik edilmeyecektir; harp gemilerinin geçmesi tamamen Türkiye Hükümetinin rey
ve ihtiyarına bırakılacaktır.
Madde21.
Türkiye, kendisi pek yakın bir harp tehlikesi tehdidine maruz telakki ettiği takdirde,
işbu Mukavelenamenin 20’nci maddesi ahkamını tatbik hakkını haiz olacaktır.
Yukarıdaki fıkranın Türkiye'ye verdiği salahiyetin Türkiye tarafından istimalinden
evvel Boğazlardan geçmiş olup bu suretle mensup bulundukları limanlardan ayrılmış
bulunan harp gemileri bu limanlara iltihak edebileceklerdir. Bununla beraber şurası
mukarrerdir ki, Türkiye, tavır ve hareketi ile işbu maddenin tatbikine sebep olan
Devletin gemilerini bu hakdan istifade ettirmeyebilecektir.Türkiye Hükümeti,
yukarı ki birinci fıkranın kendisine verdiği salahiyeti istisnal ettiği takdirde Yüksek
Akit Taraflarla Akvam Cemiyeti Umumî katibine bu hususta bir tebliğ gönderecektir.
Cemiyeti Akvam Konseyi üçte iki ekseriyetle Türkiye'nin bu suretle ittihaz etmiş
olduğu tedbirlerin haklı olmadığına karar verirse ve işbu Mukavelenameye
vaziülimza Yüksek Akit Tarafların ekseyeti de keza aynı reyde bulunuyorsa, Türkiye
Hükümeti bahse mevzu tedbirlerle işbu Mukavelenamenin 6 ıncı maddesi mucibince
alınmış olabilecek tedbirleri refetmeyi taahhüt eder.
Madde 22.
İçinde veba, kolera, sarıhuma, lekelihumma veya çiçek vakaları bulunan veyahut
içinde yedi günden az bir zaman evvel bu hastalıklar bulunmuş olan harp gemiler ile,
beş defa 24 saatten az bir zamandan beri bulaşık bir limanı terk etmiş olan harp
gemileri, Boğazları karantine altında geçecekler ve Boğazların bulaştırılmasına
imkan bırakmamak için muktazi tahaffuz tedbirlerini gemi vesaitiyle ittihaz etmeğe
mecbur olacaklardır.
KISIM III
HAVA SEFİNELERİ
Madde 23.
Sivil hava sefinelerinin Akdeniz ile Karadeniz arasında geçişini temin etmek için,
Türkiye Hükümeti Boğazların memnu mıntıkaları haricinde bu geçişe mahsus hava
yollarını göstereceklerdir; sivil hava setineleri Türkiye Hükümetine, arızî uçuşlar
için üç gün evvel bir mütekaddim ihbar ve muntazam servis seferleri için geçiş
tarihlerini tasrih eden umumî bir mütekaddim ihbar vermek suretile bu yolları
kullanabileceklerdir.Diğer taraftan, Boğazların yeniden askerîleştirilmesine rağmen,
Türkiye Hükümeti, Türkiye'de mer'î havaî seyrüsefer nizamatına tevfikan Avrupa ile
Asya arasında Türkiye arazisi üzerinden uçmalarına müsaade edilmiş olan sivil hava
setinelerinin tam bir emniyetle geçmeleri için muktazi teshilatı gösterecektir. Uçuş
müsaadesi verilmiş olan ahval için Boğazlar mıntıkasında takib edilecek yol vakit
vakit gösterilecektir.

GKTH Dairesi Başkanlığı - Tahlisiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

II-8

Tahlisiyeci El Kitabı

KISIM IV.
UMUMÎ AHKAM
Madde 24.
Boğazlar rejimine dair 24 Temmuz 1923 tarihli Mukavelename mucibince teessüs
etmiş olan Beynelmilel Komisyonun salahiyetleri Türkiye Hükümetine
devredilmiştir.Türkiye Hükümeti 11, 12, 14 ve 18’nci maddelerin tatbikine
mütedair istatistikleri toplamağı ve malümatı vermeği taahhüt eder. Türkiye
Hükümeti, bu Mukavelenamenin Harp Gemilerinin Boğazlardan geçişine dair olan
her hükmünün icrasına nezaret edecektir.
Türkiye Hükümeti, ecnebî bahrî bir kuvvetin yakında Boğazlardan geçeceğinden
haberdar edilir edilmez, bu kuvvetin teşekkülünü, tonajını, Boğazlara duhulü için
derpiş edilen tarihi ve ledelicap, muhtemel avdet tarihini Yüksek Akit Tarafların
Ankara'daki Mümessillerine bildirecektir. Türkiye Hükümeti Boğazlarda ecnebi harp
gemilerinin seyrüseferini gösteren ve ticarete ve işbu Mukavelenamede deriş edilen
bahrî ve havaî seyrisafaine faideli olan her türlü malümatı ihtiva eden senelik bir
raporu Akvam Cemiyeti Umumî Katibliğiyle Yüksek Akid Taraflara tevdi edecektir.
Madde 25.
İşbu Mukavelenamenin hiçbir hükmü, Türkiye için veya Akvam Cemiyeti azası
herhangi başka bir Yüksek Akid Taraf için Akvam Cemiyeti Misakından mütevellit
hukuk ve vecibeleri ihlal edemez.
KISIM V.
NİHAİ AHKAM
Madde 26.
İşbu Mukavelename en kısa bir müddet zarfında tasdik edilecektir. Tasdiknameler,
Paris'te Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Hazinei Evrakına tevdi edilecektir. Japonya
Hükümeti, tasdikin icra edilmiş olduğunu Paris'teki siyasî mümessili vasıtasile
Fransa Cumhuriyeti Hükümetine bildirmekle iktifa edebilecek ve bu takdirde
tasdiknameyi mümkün olan süratle isal edecektir. Türkiye'ninki de dahil olmak
üzere, altı tasdikname tevdi edilir edilmez bir tevdı zabıtnamesi tanzim edilecektir.
Bundan evvelki fıkrada derpiş edilen tebliğ, bu hususta, tasdikname tevdiine muadil
olacaktır. İşbu Mukavelename bu zabıtname tarihinden itibaren mer'iyet mevkiine
girecektir. Fransa Hükümeti bundan evvelki fıkrada derpiş edilen zabıtname ile
bilahare tevdi edilecek tasdiknamelerin tevdi zabıtnamelerinin aslına mutabık birer
suretini Yüksek Akid Tarafların kaffesine tevdi edecektir.
Madde 27.
Mevkii mer'iyete girdiğinden itibaren işbu Mukavelename, 24 Temmuz 1923 tarihli
Lozan sulh Muahedenamesine vaziulimza herhangi bir Devletin iltihakına açık
olacaktır. Herhangi bir iltihak diplomasi tarik ile Fransa Cumhuriyeti Hükümetine,
ve onun tarafından da Yüksek Akid Tarafların kaffesine tebliğ edilecektir. Bu iltihak
Fransa Hükümetine yapılan tebliğ tarihinden itibaren muteber olacaktır.
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Madde 28.
İşbu Mukavelename mevkii mer'iyete girdiği tarihten itibaren yirmi sene müddetle
mer'i olacaktır. Bununla beraber işbu Mukavelenamenin 1’nci maddesinde teyit
edilen geçiş ve seyrisefain serbestisi prensibinin müddeti namahduttur. Mezkur
yirmi senelik müddetinin inkızasından iki sene evvel hiç bir Yüksek Akid taraf,
Fransa Hükümetine fesih ihbarnamesi vermemiş ise, işbu Mukavelename, bir fesih
ihbarnamesı gönderilmesinden itibaren iki sene geçinceye kadar muteber kalacaktır.
Bu ihbarnamede Fransa Hükümeti tarafından Yüksek Akid Taratiara tebliğ
edilecektir. İşbu Mukavelename, bu madde ahkamı mucibince feshedildiği takdirde
Yüksek Akid taraflar yeni bir Mukavelenamenin ahkamını tesbit etmek üzere,
kendilerini bir Konferansta temsil ettirmek hususunda mutabıktırlar.
Madde 29.
İşbu Mukavelenamenin mer'iyet mevkiine girmesinden itibaren her beş senelik
müddetin hitamında Yüksek Akit Taraflardan her biri, işbu Mukavelenamenin bir
veya bir kaç hükmünün tadilini teklife teşebbüs edebilecektir. Yüksek Akid
Taraflardan biri tarafından vaki olan tadil talebi, kabule şayan olmak için, şayet
14’üncü veya 18’inci maddelerin tadilini istihdaf ediyorsa, diğer Yüksek bir Akid, ve
şayet diğer herhangi bir maddenin tadilini istihdaf ediyorsa, diğer iki Yüksek Akid
tarafından iltizam edilmelidir. Bu suretle iltizam edilen tadil talebi cari beş senelik
müddetin inkızasından üç ay evvel Yüksek Akid Tarafların her birine tebliğ
edilecektir. Bu ihbarname teklif edilen tadilatın mahiyetini ve sebeplerini ihtiva
edecektir. Bu teklifler üzerinde diplomasi tarikiyle bir neticeye vasıl olmak
mümkün olmazsa Yüksek Akid Taraflar bu hususta toplanacak bir konferansta
kendilerini temsil ettireceklerdir. Bu Konferans ancak ittifakı ara ile karar
verebilecektir; Bu hükümden 14’üncü madde ile 18’inci/ maddeye müteallik tadil
halleri müstesna olup bunlar için Yüksek Akid Tarafların dörtte üçünün ekseriyeti
kifayet edecektir. Bu eksiyet, Türkiye dahil olmak üzere, Karadeniz sahildarı
Yüksek Akid Tarafların dörtte üçünü ihtiva etmek suretiyle hesap edilecektir.
Tasdikanlilmakal yukarıda isimleri mezkur Murahhaslar işbu Mukavelenameyi imza
etmişlerdir. Montreux'de yirmi Temmuz bin dokuzyüz otuz altı tarihinde onbir nüsha
olarak tanzim edilmiştir. Bunlardan Murahhaslar tarafından mühürlenmiş olan
birinci nüsha, Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Hazine-i evrakına vazedilecektir, diğer
nüshalar da vaziülimza Devletlere teslim edilmiştir.
N.P.NICOLAEV

PIERRE NEICOV

J.PAUL-BONCOUR

H.PONSOT

STANLEY

S.M.BRUCE

Zîrde vaziülimza Japon Murahhasları, işbu Mukavele ahkamının, Akvam Cemiyeti
azası olmayan bir Devlet sıfatiyle Japonya’nın vaziyetini, gerek Akvam Cemiyeti
Misakına nazaran, gerek mezkur Misak çerçevesi dahilinde mün'akit mütekabil
muzaheret muahedenamelerine göre, hiç bir suretle tadil etmediğini ve Japonya'nın
betahsis 19 ve 25’nci maddeler ahkamı dahilinde bu Misak ve muahhedeler
hakkında tam bir serbesti takdir muhafaza ettiğini Hükümetleri namına beyan
ederler.
N.SATO

MASSA-AKI HOTTA

N. TUTULESCO

CONS. CONTZESCO

V.V. PELLA

Dr.R. ARAS

SUAD DAVAZ

N. MENEMENCIOĞLU

ASIM GÜNDÜZ

N. SADAK

MAXIME LITVINOFF

Dr. I. V. SOUBBOTITCH
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LAHIKA I
1. İşbu mukavelenamenin 2’nci maddesi mudbince istifa edilebilecek olan rüsum ve
tekalif aşağıdaki tabloda gösterilenler olacaktır. Türkiye Hükümetinin bu rüsum ve
tekalifden kabul edebileceği muhtemel tenzilat sancak farkı gözetilmeksizin, tatbik
edilecektir.

İfa edilen hizmetin mahiyeti

Beher Neto hacim tonilatosu
(net register tonnage)
üzerinden istîfa edilecek resim
veya harç miktarı (Altın frank)

Sıhhî kontrol

0.075

Fenerler, ziyalı şamandıralar, geçiş şamandıraları
ve saire:

800 tona kadar 0.42
800 tondan fazlası 0.21

Tahlisiye hizmeti: Buna Tahlisiye sandalları, roket
istasyonları, sis düdükleri, radiofarlar ve keza (b)
0.10
fıkrasında dahil bulunmayan ziyalı şamandıralar
veya aynı neviden diğer tesisat dahildir
2. İşbu lahikanın 1’nci fıkrasına merbut tabloda tasrih edilen rüsum ve tekalif
Boğazlardan iki defa geçiş içindir (yani Ege denizinden Karadeniz’e bir geçiş ve Ege
denizine dönüş seyahati veyahut Karadeniz’den Ege denizine Boğazlardan bir geçiş
ve müteakiben Karadeniz’e dönüş); bununla beraber eğer bir ticaret gemisi azimet
seyahati için Boğazlara girdiği tarihten itibaren altı aydan fazla bir zaman sonra,
vaziyete göre, Ege denizine veya Karadeniz’e dönmek üzere Boğazlardan tekrar
geçerse bu gemi sancak farkı gözetilmeksizin bu rüsum ve tekaliti ikinci defa olarak
tediye ile mükellef tutulabilir.
3. Eğer, bir ticaret gemisi azimet geçişinde avdet etmiyeceğini beyan ederse, işbu
lahikanın birinci paragrafının (b) ve (c) fıkralarında derpiş edilen rüsum ve tekalif
hususunda tarifenin nısfını tediye edecektir.
4. İş bu lahikanın birinci paragrafına merbut tabloda tarif edilen ve mevzuu bahis
hizmetlerin icap ettirdiği masrafları kapatmağa ve ihtiyat akçesi veya makul bir
müdevver sermaye muhafazası için lüzumlu miktardan yüksek olmayacak olan
rüsum ve tekalif, ancak iş bu Mukavelenamenin 29’ncu maddesi ahkamı tatbik
edilmek suretiyle tezyid veya ikmal edileceklerdir. Bunlar tediye tarihlerindeki
kambiyo fiatına göre Altın Frank veya Türk parası olarak tesviye olunur.
5. Ticaret gemileri kılavuzluk ve römorkaj gibi ihtiyari hizmetler için, böyle bir
hizmet gemilerin acenta veya kaptanlarının talebi üzerine Türk Makamatı
tarafından layıkıyle ifa edildiği takdirde, rüsum ve tekalif tediyesine mecbur
tutulabilir. Türkiye Hükümeti işbu ihtiyarî hizmetlerin ifası için istifa edilecek
rüsum ve tekalif tarifesini zaman zaman neşredecektir.
6. İş bu tarifeler mezkür hizmetler 5’nci maddenin tatbiki suretiyle mecburî
kılındığı hallerde tezyid edilmeyeceklerdir.
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LAHİKA II
A. Maimahreç esası:
1. Bir su üstü gemisinin maimahreç esası, tam mürettebatı ve makine ve
kazanlariyle denize açılmağa müheyya olan ve makine ve kazanlarının beslenmesine
mahsus mahrukatı ile ihtiyat suyu hariç olmak üzere, bütün esliha ve her türlü
mühimmatını, tesisatını, techizatını, kumanyasını, mürettebatı için tatlı suyu,
muhtelif erzakını ve harp esnasında taşıyacağı her nevi alat ve edevat ve yedek
parçalarını hamil olan, inşası itmam edilmiş bir geminin maimahrecidir
2. Bir denizaltı gemisinin maimahreç esası, tam mürettebatı ve motor cihazı ile
denize açılmağa müheyya olan ve mahrukatı, yağlama yağı, tatlı suyu ve her nevi
(ballast) suyu hariç olmak üzere bütün silahlarını, her türlü mühimmatını, tesisatını,
teçhizatını, mürettebatının kumanyasını ve harp esnasında taşıyacağı muhtelif alet
ve edevatı ve her nevi yedek parçalarını ha-mil bulunan (dalma sarnıçlarının suyu
hariç) inşası itmam edilmiş geminin su üstünde maimahrecidir
3. "Ton" kelimesi, "metrik ton" tabirindekinden gayri, 1,061 kilogramlık (2.240
librelik) bir tonu ifade eder
B. Sınıflar:
1. Hattı harp gemileri aşağıdaki iki talî sınıfın birine mensup olan su üstü harp
gemileridir.
a) Tayyare ana gemileri, muavin gemiler veya (b) talî sınıfına mensup hattı
harp gemilerinden maada, maimahreci 10.000 (10.160 metrik ton) tondan fazla
olan veya 203 milimetre (8 pus) çapında yukarı bir topla mücehhez su üstü harp
gemileridir.
b) Tayyare ana gemilerinden maada maimahreci 8.000 (8.128 metrelik ton)
tondan yukarı olmayan ve 203 milimetre (8 pus) çapından yukarı bir topla
mücehhez bulunan su üstü harp gemileridir.
2. Tayyare ana gemileri, hacimleri ne olursa olsun, başlıca tayyare taşımak ve
bunları denizde harekete geçirmek için inşa edilmiş veya tertibatlandırılmış su üstü
harp gemileridir. Eğer, bir harp gemisi başlıca tayyare taşımak ve bunları denizde
harekete geçirmek için inşa edilmemiş veya tertibatlandırılmamış ise bu gemiye bir
inme veya havalanma güvertesinin kurulması bunun tayyare ana gemileri sınıfına
ithalini intaç eylemez.
Tayyare ana gemileri sınıfı iki tali sınıfa ayrılır, şöyle ki;
a) Tayyarelerin uçabilecekleri veya konabilecekleri bir güverte ile mücehhez
olan gemiler.
b) Yukarıda (a) fıkrasında tarif edilen bir güverte ile mücehhez bulunmayan
gemiler.
3. Hatif su üstü gemileri, tayyare gemileri, küçük muharebe gemileri veya muavin
gemilerden maada maimahreci 10.000 (10.160 metrik ton) tonu geçmemek üzere
100 tondan (102) metrik ton) fazla olan ve 204 milimetre (8 pus) çapından yukarı
topla mücehhez bulunmayan su üstü harp gemileridir.
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Hafif su üstü gemileri sınıfı üç talî sınıfa ayrılır, şöyle ki;
a) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı bir top taşıyan gemiler,
b) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı top taşımayan ve maimahreci
3.000 (3.048 metrik ton) tondan yukarı olan gemiler,
c) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı top taşımayan ve maimahreci
3.000 (3.048 metrik ton) tondan yukarı olmayan gemiler.
4. Denizaltı gemileri, denizin sathı altında seyrüsefer etmek üzere inşa edilmiş
bütün gemilerdir.
5. Küçük muharebe gemileri, muavin gemilerden maada maimahreci 2.000 (2.032
metrik ton) tonu tecavüz etmemek üzere 100 (102 metrik ton) tondan fazla olan,
fakat aşağıdaki evsafın hiçbirine haiz bulunmayan su üstü harp gemileridir.
a) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı bir topla mücehhez olmak;
b) Torpil atmak için inşa veya teçhiz edilmiş bulunmak;
c) 20 milden fazla sürat temin etmek üzere inşa edilmiş olmak;
6. Muavin gemiler, askerî filoya mensup olup maimahreci 100 tondan (102 metrik
ton) fazla bulunan, normal olarak filo hizmetinde veya asker naklinde veyahut
muharebe yapan gemilerin kullandıkları hizmetten başka herhangi bir hizmette
kullanılan, muhabere yapan gemi olmak için hassaten inşa edilmemiş olan ve
aşağıdaki evsaftan hiçbirine haiz bulunmayan su üstü gemileridir:
a) 155 milimetre (6.1pus) den yüksek bir çapta bir topla mücehhez olmak;
b) 76 milimetre (3 pus) den yüksek bir çapta sekiz toptan fazla topla
mücehhez olmak;
c) Torpil atmak için inşa veya techiz edilmiş bulunmak;
d) Zırhlı levhalarla muhafaza edilmek üzere inşa edilmiş olmak;
e) 28 milden fazla bir sürate erişmek için inşa edilmiş olmak;
f) Tayyareleri denizde harekete getirmek üzere bilhassa inşa edilmiş veya
tertibatlandırılmış olmak;
g) Tayyare uçurmak için, ikiden fazla aletle mücehhez bulunmak. C. Yaşını
doldurmuş gemiler:
Aşağıdaki sınıflara ve talî sınıflara mensup gemiler inşaalarından itibaren atide
adetleri gösterilen seneler geçince "yaşını doldurmuş" telakki edileceklerdir:
a) Bir hattıharp gemisi için ....................................................26 sene
b) Bir tayyare ama gemisi için ................................................26 sene
c) (a) ve (b) talî sınıflardan bir hafif suüstü gemisi için:
(i) 1 Kanunnusani 1920 tarihinden evvel tezgaha konmuş ise........16 sene
(ii) 31 Kanunuevvel 1919 tarihinden sonra tezgaha konmuş ise……..20 sene
(d) (c) talîsınıfına mensup bir hafif suüstü gemisi için ................... 16 sene
(e) Bir denizaltı gemisi için....................................................13 sene
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LAHİKA III
Japon donanmasına mensup, aşağıda ifade edilen yaşını doldurmuş üç mektep
gemisi meyanından iki geminin Boğazlardaki limanları birlikte ziyaretine müsaade
edilmesi mükerrerdir. Bu iki geminin mecmu tonajı bu halde 15.000 tona muadil
addolunacaktır.

Tezgaha
tarihi
Asama

20.X.1996

konma Hizmete
tarihi

girme Maimahreç
esası (ton)

18.111.1899

9.240

Teslihat
IV x 200 mm.
Xllx150mm.

Yakumo 1.IX.1898

20.IV.1900

9.010

IV x 200 mm.
Xllx150mm.

İwate

11.XI.1898

18.111.1901

9.180

IV x 200 mm.
XIVx150mm.

LAHIKA IV
1. işbu Mukavelenamenin 18’nci maddesinde derpiş edilen Karadeniz sahildarı
Devletlere ait filoların tonaj yekununun hesabına ithal edilecek gemilerin sınıfları
ve tali sınıfları berveçhi atidir:
Hattıharp gemileri:
(a) tali sınıfı

(b) tali sınıfı

Tayyare ana gemileri:
(a) talî sınıfı

(b) tali sınıfı

Hafif suüstü gemileri:
(a) tali sınıfı

(b) talî sınıfı

(c) talî sınıfı

Denizaltı gemileri:
İşbu Mukavelenameye merbut II numaralı lahikadaki tariflere göre.
Tonaj yekununun hesabında nazarı itibara alınması lazım gelen maimahreç III
numaralı lahikada tarif edilen maimahreç esasıdır. Mezkur lahikada tarif edileceği
üzere, ancak "yaşını doldurmamış" gemiler nazarı itibara alınacaktır.
2. 18’nci maddenin (b) fıkrasında derpiş edilen tebligatın ayrıca işbu lahikanın
birinci fıkrasında zikredilen sınıf ve talî sınıf gemilerin tonaj yekununu da ihtiva
etmesi lazımdır.
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PROTOKOL
Bugünkü tarihli Mukavelenameyi imza ettikleri sırada, zîrde vaziülimza Murahhaalar,
Hükümetlerini taahhüt altına alarak aşağıdaki ahkamı kabul ettiklerini beyan
ederler.
1. Türkiye, mezkur Mukavelenamenin mukaddemesinde tarif edilen Boğazlar
mıntıkasını derhal yeniden askerîleştirebilecektir.
2. 15 Ağustos 1936 tarihinden itibaren Türkiye Hükümeti, mezkür Mukavelenamede
tasrih edilen rejimi muvakkaten tatbik edecektir.
3. İşbu Protokol bugünkü tarihten itibaren muteber olacaktır.
Montreux'de yirmi Temmuz bir dokuzyüz otuz altı tarihinde tanzim edilmiştir.

N.P. NICOLAEV

PIERRE NEICOV

J. PAUL-BONCOUR

H. PONSOT

STANLEY

S. M. BRUCE

N. POLmS

Raul BIBICA ROSETTI

N. S. SATO (ad referendum)

N. TITULESCO

Cons. CONTZESCO

V.V.PELLA

Dr. R.ARAS

Suad DAVAZ

N. MENEMENCIOĞLU

ASIM GÜNDÜZ

N.SADAK

Maxime LİTVINOFF

Dr. I. V. SOUBBOTTCH
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DENİZDE ARAMA VE KURTARMA
ULUSLARASI SÖZLEŞMESİ
(1 9 7 9 H A M B U R G)
İşbu sözleşmeye Taraf Olanlar:
Denizde tehlike içindeki kişilere yardımda bulunmaya ve her sahildar devlet
tarafından kıyı gözetleme, arama ve kurtarma hizmetleri için yeterli ve etkili
düzenlemeler tesisine birçok sözleşmede büyük önem verildiğini dikkate alarak,
Denizde ve deniz üstünde güvenlik konusunda bazı hükümetler arası
kuruluşların aralarındaki faaliyetleri koordine edilmesinin arzu edilir olduğunu
kabul eden 1960, Denizde Can Güvenliği Uluslararası Konferansında alınan 40 sayılı
tavsiye kararını incelemiş olarak,
Denizde tehlike içinde bulunan kişilerin kurtarılması için deniz trafiği
gereklerine cevap veren bir denizde arama ve kurtarma uluslar arası planı yapmak
suretiyle bu faaliyetleri geliştirmeyi ve desteklemeyi arzu ederek,
Dünyadaki arama ve kurtarma örgütleri ve denizde arama ve kurtarma
çalışmalarına katılanlar arasındaki işbirliğini geliştirmeyi isteyerek,
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır:
MADDE I
Sözleşmeden doğan genel yükümlülükler
Taraflar, işbu Sözleşmeye ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ekine tam
yürürlük kazandırmak için gerekli olan tüm yasal veya diğer uygun almayı
üstlenirler. Aksine açık bir hüküm bulunmadıkça sözleşmeye yapılan atıf aynı
zamanda bunun Ekine de bir atıf teşkil eder.
MADDE II
Diğer Antlaşmalar ve Yorum
1. İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmüne, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2750
(XXV) sayılı kararı uyarınca toplanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansının
Deniz Hukukunu kodifiye etmesine ve geliştirmesine ve ne de herhangi bir Devletin
Deniz Hukukuna ilişkin halihazırdaki ve gelecekteki talep ve hukuki görüşleri ile
sahildar Devletin ve bayrak devletinin yetkisinin mahiyet ve kapsamına halel
getirmeyecektir.
2. Sözleşmenin hiçbir hükmü gemilerin, diğer uluslararası Sözleşmelerde
belirlenen
yükümlülüklerine
ve
haklarına
halel
getirecek
şekilde
yorumlanmayacaktır.
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MADDE III
Değişiklikler
1. Sözleşme aşağıdaki 2’inci ve 3’üncü paragraflarda belirtilen usullerden biri
veya diğeri ile değiştirilebilir.
2. Hükümetler arası İstişari Denizcilik Teşkilatında (bundan böyle “Teşkilat”
olarak anılacaktır) incelendikten sonra yapılacak değişiklik:
a) Bir tarafın önerdiği ve Teşkilat Genel Sekreterine (bundan böyle “Genel
Sekreter” olarak anılacaktır) gönderilen herhangi bir değişiklik veya Uluslararası
Sivil Havacılık Sözleşmesinin 12 sayılı Ekine tekabül eden bir hükümdeki
değişiklik nedeniyle Genel Sekreter tarafından gerekli görülen her değişiklik,
Teşkilatın Deniz Güvenlik Komitesinde incelenmeden en az altı ay önce
Teşkilatın bütün üyelerine ve bütün taraflara gönderilir.
b) Teşkilat üyesi olsun veya olmasın Taraflar değişikliklerin incelenmesi ve
kabulü için Deniz Güvenlik Komitesinin yapacağı görüşmelere katılmaya yetkili
olacaklardır.
c) Değişikliğin kabulü sırasında taraflardan en az üçte birinin mevcut olması
şartı ile değişiklikler Deniz Güvenlik Komitesinde hazır bulunan ve oy veren
tarafların üçte iki çoğunluğunca kabul edilecektir.
d) (c) bendine uygun olarak kabul edilen değişiklikler, Genel Sekreter
tarafından, kabul için bütün taraflara iletilecektir.
e) Bir maddede veya Ekin 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 veya 3.1.3
paragraflarında yapılacak bir değişiklik, Genel Sekreterin tarafların üçte
ikisinden bir kabul belgesi aldığı tarihte kabul edilmiş sayılacaktır.
f) Ek’in, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 veya 3.1.3 paragrafları dışında Ek’te
yapılan bir değişiklik, kabul için taraflara iletildiği tarihten itibaren bir yıl
sonunda kabul edilmiş sayılacaktır. Ancak, bu bir yıllık süre içerisinde tarafların
üçte birinden fazlası değişikliklere karşı olduklarını Genel Sekretere bildirirlerse,
değişiklik kabul edilmemiş sayılacaktır.
g) Bir maddede veya Ek’in 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 veya 3.1.3
paragraflarında yapılan bir değişiklik:
(i) Bunu kabul etmiş olan Taraflar için, kabul edilmiş sayıldığı tarihten
altı ay sonra,
(ii) (e) bendinde zikredilen şart yerine getirildikten sonra ve değişiklik
yürürlüğe girmeden önce bunu kabul eden Taraflar için, değişikliğin
yürürlüğe girdiği tarihte,
(iii) Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bunu kabul eden Taraflar
için, bir kabul belgesinin tevdiinden 30 gün sonra,
yürürlüğe girer.
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h) Ek’te, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 veya 3.1.3 paragraflar dışında
yapılan bir değişiklik, (f) bendinde zikredildiği şekilde buna itiraz etmiş ve bunu
geri almamış olanlar hariç olmak üzere, diğer bütün Taraflar için, kabul edilmiş
sayıldığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer. Bununla beraber, değişikliğin
yürürlüğe girişi için tespit edilen tarihten önce, herhangi bir taraf bu tarihten
itibaren bir yılı geçmeyen bir süre için veya değişikliğin kabulü sırasında Deniz
Güvenlik Komitesinde hazır bulunan ve oy veren Tarafların üçte iki çoğunluğu
daha uzun bir süre kabul etmişse, bu süre için, bu değişikliği yürürlüğe
koymaktan kendisini muaf tuttuğunu Genel Sekretere bildirebilir.
3. Bir Konferans tarafından yapılan değişiklik :
a) Bir tarafın, Taraflardan en az üçte birince desteklenen, talebi üzerine
Teşkilat, Sözleşmede yapılacak değişiklikleri incelemek için Taraflardan
müteşekkil bir Konferans toplayacaktır. Değişiklik önerileri, Konferansça ele
alınmasından en az altı ay önce Genel Sekreter tarafından bütün taraflara
dağıtılacaktır.
b) Bu Konferansta değişikliğin kabulü sırasında Taraflardan en az üçte birinin
hazır bulunması şartı ile, değişiklikler hazır bulunan ve oy veren Tarafların
üçte iki çoğunluğu ile kabul edilecektir. Bu şekilde kabul edilen değişiklikler,
Genel Sekreter tarafından, kabulleri için bütün taraflara iletilecektir.
c) Konferans aksini kararlaştırmadıkça, 2. paragrafın (b) bendine uygun
olarak genişletilen Deniz Güvenlik Komitesine 2. paragrafın (h) bendinde
yapılan atfın Konferansa yapılmış atıf kabul edilmesi şartıyla, değişiklik 2.
paragrafın e, f, g, ve h bentlerinde öngörülen usullere göre kabul edilmiş
sayılacak ve yürürlüğe girecektir.
4. Bir değişikliğin kabulüne veya reddine ilişkin her bildiri veya 2. paragrafın (h)
bendi uyarınca yapılacak her duyuru Genel Sekretere yazılı olarak gönderilecektir.
Genel Sekreter bunlardan ve bunların kendisi tarafından alındığı tarihten bütün
Tarafları haberdar edecektir.
5. Genel Sekreter yürürlüğe giren her değişiklikten ve her değişikliğin yürürlüğe
gireceği tarihten Devletleri haberdar edecektir.
MADDE IV
İmza, Onay, Kabul, Uygun Bulma ve Katılma
1. Sözleşme 1 Kasım 1979’dan 31 Ekim 1980’e kadar Teşkilat merkezinde
imzaya açık tutulacak ve bundan sonra da katılmaya açık olacaktır. Devletler
Sözleşmeye;
a) Onay kaydı olmaksızın imza, kabul veya uygun bulma ile,
b) Onay, kabul veya uygun bulma ile tekemmül edecek, onay kabul veya
uygun bulma kaydını havi imza ile,
c) Katılma ile,

taraf olabilirler.
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2. Onay, kabul, uygun bulma veya katılma bu amaçlı bir belgenin Genel
Sekretere tevdi edilmesiyle gerçekleşecektir.
3. Genel Sekreter Devletleri her imzadan veya her onay, kabul, uygun bulma
veya katılma belgesinin tevdiinden ve bunun tevdi tarihinden haberdar edecektir.
MADDE V
Yürürlüğe Girme
1. Sözleşme, IV. Madde hükümlerine uygun olarak 15 Devletin buna Taraf
oldukları tarihten 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.
2. 1. paragrafta öngörülen şart yerine getirildikten sonra ve Sözleşme yürürlüğe
girmeden önce, IV. maddeye uygun olarak Sözleşmeyi onaylayan, kabul eden, uygun
bulan veya Sözleşmeye katılan Devletler için yürürlüğe giriş tarihi Sözleşmenin
yürürlüğe giriş tarihi olacaktır.
3. Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra Sözleşmeyi, onaylayan, kabul
eden, uygun bulan veya Sözleşmeye katılan Devletler için yürürlüğe giriş tarihi IV.
Madde hükümlerine uygun olarak, bir belgenin tevdi edildiği tarihten 30 gün sonra
olacaktır.
4. Sözleşmede III. madde hükümlerine uygun olarak yapılan bir değişikliğin
yürürlüğe girdiği tarihten sonra tevdi edilen her onay, kabul, uygun bulma veya
katılma belgesi Sözleşmenin değiştirilmesi metnine uygulanacak ve böyle bir
belgeyi tevdi eden Devlet için, Sözleşmenin değiştirilmiş şekli, bu belgenin tevdi
tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.
5. Genel Sekreter, Devletleri, Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden haberdar
edecektir.
MADDE VI
Fesih
1. Sözleşme, herhangi bir tarafça, kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren beş yıl geçmesini takiben herhangi bir zamanda feshedilebilir.
2. Fesih, Genel Sekretere bir fesih belgesinin tevdi edilmesiyle gerçekleşecektir.
Genel Sekreter alınan her fesih belgesinden, bunun alındığı tarihten ve aynı
zamanda feshin yürürlüğe giriş tarihinden Devletleri haberdar edecektir.
3. Fesih, Genel Sekretere fesih ihbarının yapıldığı tarihten bir yıl sonra veya
fesih belgesinde belirtilebilecek daha uzun bir süre sonra yürürlüğe girecektir.
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MADDE VII
Tevdi ve Tescil
1. Sözleşme, aslına uygun onaylanmış suretlerini Devletlere gönderecek olan,
Genel Sekretere tevdi edilecektir.
2. Sözleşme yürürlüğe girince, Genel Sekreter bunun metnini, Birleşmiş
Milletler Antlaşmasının 102. maddesi uyarınca tescil edilmek ve yayınlanmak üzere
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterine intikal ettirecektir.
MADDE VIII
Diller
Sözleşme, her metin aynı derecede geçerli olmak üzere önce, Fransızca,
İngilizce, İspanyolca ve Rusça tek bir nüsha olarak düzenlenmiştir. Almanca, Arapça
ve İtalyanca resmi tercümeler hazırlanacak imzalan havi aslı ile birlikte tevdi
edilecektir.
Bindokuzyüzyetmişdokuz yılı Nisan ayının yirmiyedinci günü HAMBURG'da
yapılmıştır.
Keyfiyeti tevsiken, bu amaçla kendi Hükümetleri tarafından yetkili kılınmış olan
aşağıda imzası bulunanlar Sözleşmeyi imzalamışlardır.
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BÖLÜM I
TERİMLER VE TANIMLAR
1.1. Ekte Haber Kipi'nin kullanılması, denizde can güvenliği bakımından bütün
tarafların bir örnek bir uygulama yapmalarının gerekli olduğu bir hükmün söz
konusu olduğunu göstermektedir.
1.2. Ekte Dilek Kipi'nin kullanılması, denizde can güvenliği bakımından bütün
taraflarca aynı biçimde bir uygulama yapmalarının tavsiye edilir olduğu bir hükmün
söz konusu olduğunu göstermektedir.
1.3. Aşağıdaki terimler Ekte şu anlamlarda kullanılmaktadır :
1. <<Arama ve Kurtarma Bölgesi>> Belirli boyutlara sahip olup içerisinde
arama ve kurtarma hizmetlerinin sağlandığı bölge.
2. <<Kurtarma Koordinasyon Merkezi>> Bir arama ve kurtarma bölgesi
içerisinde arama ve kurtarma hizmetlerinin yeterli şekilde organize
edilmesini teşvik ve arama ve kurtarma çalışmalarının gidişini koordine
etmekten sorumlu bir merkezdir.
3. <<Kurtarma Alt-Merkezi>> Bir arama ve kurtarma bölgesinin belirli bir
bölümünde kurtarma koordinasyon merkezine tabi olarak ve onu
tamamlamak üzere kurulmuş bir merkezdir.
4. <<Sahil Gözetleme Birimi>> Kıyı bölgelerindeki gemilerin güvenliği ile
ilgili olarak gözetlemede bulunmakla görevli sabit veya seyyar bir kara birimi.
5. <<Kurtarma Birimi>> Eğitim görmüş personelden oluşan ve arama ve
kurtarma çalışmalarının süratli bir şekilde yapılmasına elverişli teçhizatla
donatılmış bir birim.
6. <<Olay-yeri Komutanı>> Belirli bir arama bölgesi içerisinde arama ve
kurtarma çalışmalarını koordine etmekle görevli bir kurtarma biriminin
komutanı.
7. <<Su Üstü Arama Koordinatörü>> Belirli bir arama bölgesi içerisinde
suüstü arama ve kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere tayin edilen
bir kurtarma biriminden başka bir gemi.
8. <<Acil Safha>> Duruma göre, belirsizlik safhası, alarm safhası veya
tehlike safhası anlamına gelen genel bir terim.
9. <<Belirsizlik Safhası>> Bir geminin ve gemideki şahısların güvenliğinden
şüphe duyulan bir durum.
10. <<Alarm Safhası>> Bir gemi ve gemideki şahısların güvenliğinden endişe
duyulan bir durum.
11. <<Tehlike Safhası>> Bir geminin veya bir kişinin ciddi ve yakın bir
tehlike ile karşı karşıya bulunduğu ve hemen yardıma ihtiyacı olduğuna dair
düşünmeyi haklı kılan bir durum.
12. <<Zorunlu bir iniş yaptırmak>> Bir hava gemisi (uçak) söz konusu
olduğunda, suya zorunlu iniş yapmak.
(1) <<ecek>> takısı ile İngilizce metinde <<Shall>>
(2) <<meli>> takısı ile İngilizce metinde <<Should>>
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BÖLÜM II
TEŞKİLATLANMA
2.1. Arama ve kurtarma hizmetlerinin sağlanması ve koordinasyonuna ilişkin
hükümler:
2.1.1. Taraflar, kıyıların civarında denizde tehlike içinde bulunan şahıslara
yeterli arama ve kurtarma hizmetlerinin sağlanması için gerekli
düzenlemelerin yapılmasını temin edeceklerdir.
2.1.2. Taraflar, Genel Sekretere arama ve kurtarma teşkilatları hakkında ve
daha sonra bunlarda yapılan önemli değişiklikler konusunda ve özellikle
aşağıdaki hususlarda bilgi vereceklerdir :
1. Deniz arama ve kurtarma ulusal hizmetleri,
2. Kurtarma koordinasyon merkezlerinin yeri; telefon ve teleks
numaraları ve sorumluluk alanları ve
3. Emirleri altında bulunan hizmete hazır başlıca kurtarma birimleri.
2.1.3. Genel Sekreter, 2.1.2. paragrafta zikredilen bilgileri bütün taraflara
uygun vasıtalarla iletecektir.
2.1.4. Her arama ve kurtarma bölgesi, ilgili taraflar arasında anlaşma yoluyla
tesis edilecektir. Genel Sekreter, böyle bir anlaşmadan haberdar edilecektir.
2.1.5. İlgili taraflar arasında, bir arama ve kurtarma bölgesinin kesin
boyutları konusunda anlaşmaya varılamaması halinde, bu taraflar, bu alan
içerisine arama ve kurtarma hizmetlerinin eşit ve şumullü bir
koordinasyonunu sağlayacak uygun düzenlemeleri kabul konusunda
anlaşmaya varmak için mümkün olan bütün çabayı göstereceklerdir. Genel
Sekreter bu gibi düzenlemelerin kabulünden haberdar edilecektir.
2.1.6. Genel Sekreter bütün taraflara 2.1.4. ve 2.1.5. paragraflarda
zikredilen anlaşma ve düzenlemeleri bildirecektir.
2.1.7. Arama ve kurtarma bölgelerinin hudutlarının tespiti, Devletler
arasındaki sınırlandırmalarla bağlantılı olmadığı gibi, bunlara halel de
getirmeyecektir.
2.1.8. Taraflar, arama ve kurtarma hizmetlerini tehlike çağrılarına hemen
karşılık verecek şekilde düzenlerler.
2.1.9. Arama ve kurtarma faaliyetlerinin genel koordinasyonuna üstlendiği
bir bölge içerisinde, bir kişinin denizde tehlikede olduğundan haberdar olan
bir tarafın sorumlu makamları mümkün olan her türlü yardımı sağlamak için
derhal gerekli önlemleri alacaklardır.
2.1.10. Taraflar denizde tehlike içinde olan her kişiye yardım sağlanmasını
garanti edeceklerdir. Taraflar bunu kişinin milliyetini, statüsünü veya içinde
bulunduğu şartları nazara almaksızın yapacaklardır.
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2.2. Arama ve kurtarma imkanlarının koordinasyonu:
2.2.1. Taraflar, kıyıları civarında arama ve kurtarma hizmetlerini sağlamak
için gerekli imkanlarının koordine edilmesi konusunda önlemler alacaklardır.
2.2.2. Taraflar, arama ve kurtarma hizmetlerinin genel koordinasyonunu
sağlamak üzere ulusal bir mekanizma oluşturacaklardır.
2.3. Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin ve Kurtarma Alt-Merkezlerinin kurulması:
2.3.1, 2.2.1. ve 2.2.2. paragraf hükümlerinin uygulanmasını teminen Taraflar
sorumlu oldukları arama ve kurtarma Koordinasyon Merkezleri ve aynı şekilde,
uygun görecekleri, kurtarma Alt-Merkezleri kuracaklardır.
2.3.2. Herbir tarafın yetkili makamları, her kurtarma Alt-Merkezinin sorumlu
olduğu alanı tayin ve tespit edeceklerdir.
2.3.3, 2.3.1. paragraf hükümleri uyarınca kurulmuş olan her Kurtarma
Koordinasyon Merkezi ve her Kurtarma Alt-Merkezi tehlike çağrılarını ya bir
sahil radyo istasyonu aracılığı ile veya diğer bir yolla, alabilmek için yeterli
vasıtalara sahip olacaktır. Bu şekilde kurulan her merkez ve her alt-merkez
kendi kurtarma birimleri ile ve yakın bölgelerdeki kurtarma koordinasyon
merkezleri veya kurtarma alt-merkezleri ile haberleşmek için aynı şekilde,
yeterli vasıtalara sahip olacaklardır.
2.4. Kurtarma birimlerinin tayini:
2.4.1. Taraflar ya;
1. Kurtarma birimi olarak uygun yerlerde bulunan ve uygun bir biçimde
donatılmış olan Devlet Kuruluşlarını veya diğer uygun kamu veya özel
kuruluşları veyahut da
2. Arama ve kurtarma teşkilatının unsurları olarak, kurtarma birimi
olarak tayinleri mümkün olmayan ancak, arama ve kurtarma
faaliyetlerine katılabilecek durumda olan, Devlet kuruluşlarını veya diğer
uygun kamu veya özel kuruluşları veya bunların alt birimlerini tayin
edeceklerdir. Taraflar, bu unsurların görevlerini belirleyeceklerdir.
2.5. Kurtarma birimlerinin araç ve gereçleri:
2.5.1. Her kurtarma birimi görevini yerine getirmek için gerekli vasıta ve
teçhizatla donatılacaktır.
2.5.2. Her kurtarma birimi, aynı faaliyete katılan diğer birimlerle veya
unsurlarla çabuk ve emin bir şekilde haberleşme vasıtalarına sahip olmalıdır.
2.5.3. Kazazedeler için öngörülen can kurtarma teçhizatı ihtiva eden
konteynerlerin veya yaşam için gerekli malzeme ihtiva eden ambalajların
içeriklerinin genel niteliği, 2.5.4. paragraf hükümlerine uygun olarak bir renk
kodu ile ve aynı şekilde basılı işaretlerle ve mevcut olduğu ölçüde, açıklayıcı
sembollerle belirtilmelidir.
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2.5.4. Can kurtarma teçhizatı ihtiva eden konteynerlerin veya yaşam için
gerekli malzeme ihtiva eden ambalajların renkli olarak belirtilmesi, aşağıda
zikredilen koda uygun şekilde renklendirilmiş bantlarla yapılmalıdır:
1 Kırmızı
2 Mavi
3 Sarı
4 Siyah

- İlk yardım teçhizatı ve tıbbi malzemeler,
- Yiyecek ve su,
- Battaniyeler ve koruyucu elbiseler ve
- Sobalar, baltalar, pusulalar ve mutfak aletleri gibi çeşitli
teçhizat.

2.5.5. Çeşitli nitelikte malzemeler tek bir konteyner veya ambalaj içerisine
konulduğunda, bu konteyner veya ambalaj, ihtiva ettiği malzemelere tekabül
eden renklerdeki bantları taşımalıdır.
2.5.6. Her konteyner veya ambalaj, içinde bulunan malzemelerin kullanışına
ilişkin Talimatı da ihtiva etmelidir. Bu talimat İngilizce ve en az diğer iki
dilde basılmış olmalıdır.
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BÖLÜM III
İŞBİRLİĞİ
3.1. Devletler Arasında İşbirliği:
3.1.1. Taraflar arama ve kurtarma kuruluşlarını koordine edeceklerdir ve
gereken durumlarda kendi arama ve kurtarma faaliyetlerini komşu
devletlerinkilerle ahenkli duruma getirmelidirler.
3.1.2. İlgili devletler arasında ortaklaşa olarak aksi kararlaştırılmadıkça bir
Taraf ulusal yasalara, kurallara ve düzenlemelere bağlı olarak, yalnızca
kazaya uğrayan gemilerin yerini araştırmak ve kazaya uğrayanları kurtarmak
amacı ile, diğer Tarafların kurtarma birimlerinin, kendi karasularına veya bu
alanlar üzerinde uçmalarına izin vermelidir. Böyle durumlarda, arama ve
kurtarma faaliyetleri, mümkün olduğu ölçüde, girişe izin veren Tarafın uygun
olan kurtarma koordinasyon merkezi tarafından veya bu Tarafça tayin edilen
diğer bir makam tarafından koordine edilecektir.
3.1.3. İlgili devletler arasında ortaklaşa olarak aksi kararlaştırılmadıkça, bir
tarafın yalnızca kazaya uğrayan gemilerin yerini araştırmak ve kazaya
uğrayanları kurtarmak amacı ile diğer bir tarafın kara sularına veya
topraklarına girmek veya bu alanlar üzerinde uçmak isteyen makamları,
gerçekleştirilmesi planlanan görevin ve bunun gerekliliğinin bütün
ayrıntılarını içeren bir talebi, diğer Tarafın kurtarma koordinasyon
merkezine veya bu Tarafça tayin edilen diğer herhangi bir makama
gönderecektir.
3.1.4. Tarafların yetkili makamları:
1. Böyle bir talebin alındığını derhal bildirecekler ve
2. Mümkün olduğu kadar çabuk, bir şekilde planlanan görevin eğer
mevcutsa, yerine getirilebileceği şartları belirteceklerdir.
3.1.5. Taraflar komşu devletlerle, kurtarma birimlerinin karşılıklı olarak
birbirlerinin karasuları veya ülke toprakları sınırları içine veya bunlar
üzerindeki alan içine kabul şartlarını belirleyen anlaşmalar akdetmelidirler.
Bu anlaşmalar aynı zamanda, formalitelere mümkün olduğu kadar
basitleştirerek bu birimlerin kabulünü çabuklaştıracak hükümleri de ihtiva
etmelidirler.
3.1.6. Her bir Taraf, kurtarma koordinasyon merkezlerini aşağıda belirtilen
amaçlarla yetkili kılmalıdır :
1. Gemiler, uçaklar, personel veya teçhizat dahil, bunun gibi gerekli
olabilecek yardımı diğer kurtarma koordinasyon merkezlerinden talep
etmek,
2. Bu gibi gemiler, uçaklar, personel veya teçhizatın kendi karasuları
veya topraklarına girmesi veya bunlar üzerinde uçmaları için gerekli
olan müsaadeyi vermek ve
3. Böyle bir girişi çabuklaştırmak amacı ile yetkili gümrük muhaceret
makamları veya diğer makamlarla gerekli düzenlemeleri yapmak.
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3.1.7. Her iki Taraf kendi kurtarma koordinasyon merkezlerine, diğer
kurtarma koordinasyon merkezlerince talep edildiğinde bunlara gemi, uçak,
personel veya teçhizat şeklindekiler de dahil, yardım sağlama yetkisi
vermelidir.
3.1.8. Taraflar komşu devletlerle olanaklarının ortaklaşa kullanılması, ortak
usullerin tespiti, ortak bir eğitim ve uygulamanın sağlanması, devletler
arasında haberleşme yollarının muntazaman kontrolü, kurtarma koordinasyon
merkezi personelinin irtibat ziyaretleri ve arama kurtarmaya ilişkin bilgi
alışverişleri amaçlarıyla arama ve kurtarma anlaşmaları yapmalıdırlar.
3.2. Hava ulaştırma hizmetleri ile koordinasyon:
3.2.1. Kendi arama ve kurtarma bölgeleri içerisinde ve bu bölge üstünde en
etkili ve yeterli arama ve kurtarma hizmetlerini sağlamak üzere Taraflar,
deniz ve havacılık hizmetleri arasında mümkün olan en sıkı koordinasyonu
temin edeceklerdir.
3.3.2. Mümkün olan hallerde, her bir taraf hem deniz ve hem de havacılık
amaçlarına hizmet etmek üzere karma kurtarma ve koordinasyon merkezleri
ve kurtarma alt-merkezleri kurmalıdırlar.
3.2.3. Aynı bölgeye hizmet etmek için ayrı deniz ve havacılık kurtarma
koordinasyon merkezleri veya kurtarma alt merkezleri kurulduğu zaman,
ilgili Taraf merkezler veya alt-merkezler arasında mümkün olan en sıkı
koordinasyonu sağlayacaktır.
3.2.4. Taraflar, denizle ilgili amaçlarla kurulmuş kurtarma birimleri ile
havacılık amaçlarıyla kurulmuş kurtarma birimlerinin mümkün olduğu ölçüde,
ortak usulleri uygulamalarını sağlayacaklardır.
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BÖLÜM IV
HAZIRLIK ÖNLEMLERİ
4.1. Bilgi gereksinimleri:
4.1.1. Her kurtarma koordinasyon merkezi ve kurtarma alt merkezi aşağıda
belirtilen hususlardaki bilgiler dahil kendi bölgesindeki arama ve kurtarma
çalışmalarıyla ilgili her türlü yeni bilgiyi istifadeye hazır bulunduracaktır :
1. Kurtarma birimleri ve kıyı gözetleme birimleri,
2. Arama ve kurtarma çalışmalarında yararlı olmaları muhtemel,
ulaştırma kolaylıkları ve yakıt ikmalleri de dahil olmak üzere diğer her
çeşit kamu ve özel kaynaklar,
3. Arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek haberleşme
vasıtaları,
4. Gemiler hakkında hayati bilginin elde edilmesinde yardımcı
olabilecek nakliye
acentelerinin, konsolosluk makamlarının,
uluslararası örgütlerin ve diğer mümessilliklerin isimleri telgraf ve
teleks adresleri, telefon ve teleks numaraları,
5. Arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılması muhtemel tüm
radyo istasyonlarının yerleri, çağırma işaretleri veya deniz seyyar
hizmet tanınma belgeleri, nöbet saatleri ve frekansları,
6. Arama ve kurtarma bölgesi için meteorolojik hava tahminleri ve
ihbarları neşreden tüm sahil radyo istasyonlarının yerleri, çağırma
işaretleri veya deniz seyyar hizmet tanınma belgeleri, nöbet saatleri
ve frekansları,
7. Radyo nöbeti tutan hizmetlerin yerleri ve nöbet saatleri ile
muhafaza edilen frekanslar,
8. Mevkii tayin edilmemiş veya bildirilmemiş gemi enkazı zannedilmesi
muhtemel olan nesneler ve
9. Acil durumlarda fırlatılması mümkün can kurtarma teçhizatı
malzemelerinin depo edildiği yerler.
4.1.2. Her kurtarma koordinasyon merkezi ve kurtarma alt-merkezi bölgesi
dahilinde denizde tehlike içinde bulunan gemilere veya şahıslara yardım
sağlayabilecek olan, gemilerin mevkiine rotasına, hızına ve çağırma işaretine
veya gemi istasyon tanınma işaretlerine ilişkin bilgiyi kolaylıkla temin
edebilmelidir. Bu bilgiler ya kurtarma koordinasyon merkezinde muhafaza
edilecek veya gerektiğinde kolaylıkla istifadeye hazır bulundurulacaktır.
4.1.3. Kendi bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgiyi
göstermek üzere ve plotlama (önce işaret edip, sonra çizgilerle belirtme)
amacı ile, her kurtarma koordinasyon merkezi ve her kurtarma alt merkezi
büyük ölçeklerle bir harita bulunduracaktır.
4.2. Çalışma Planları veya Talimatları:
4.2.1. Her kurtarma koordinasyon merkezi ve kurtarma alt merkezi, kendi
bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesi için ayrıntılı
planlar veya talimatlar hazırlayacak veya hazır bulunduracaktır.
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4.2.2. Plan ve talimatlar, arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan
gemiler, uçaklar ve vasıtaların işleyecek hale getirilmesi ve yakıt tedarikine
ilişkin hazırlıkları diğer Devletler tarafından istifadeye hazır duruma
getirilenler de dahil olmak üzere, mümkün olduğu ölçüde belirtecektir.
4.2.3. Plan ve talimatlar, aşağıda belirtilen hususlar dahil olmak üzere,
bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına katılanlar tarafından yapılacak
faaliyetlere ilişkin ayrıntılar ihtiva etmelidir:
1. Arama ve kurtarma çalışmalarının yönetme biçimi,
2. Elde mevcut haberleşme sistemleri ve kolaylıklarının kullanılması,
3. Gerektiğinde, diğer kurtarma koordinasyon merkezleri veya
kurtarma alt-merkezleri ile ortaklaşa alınacak tedbirler,
4. Denizdeki gemileri ve rotasında uçmakta olan uçakları uyarı
yöntemleri,
5. Arama ve kurtarma faaliyetleri ile yükümlü personelin görevleri ve
yetkileri,
6. Meteorolojik veya diğer şartlar dolayısıyla muhtemelen gerekli
olabilecek teçhizatın yeniden dağılımı,
7. Denizlere uygun ihbarlar yapılması ve hava şartları ve deniz
durumuna ait raporlar ve tahminler gibi, arama ve kurtarma
faaliyetleri ile ilgili zaruri bilginin elde edilmesi yöntemleri,
8. Gemiler, uçaklar, personel ve teçhizat dahil olmak üzere, gerekli
olabilecek yardımı, gerektiğinde diğer kurtarma, koordinasyon
merkezleri veya kurtarma alt-merkezlerinden elde etme yöntemleri,
9. Tehlike içindeki gemilerle buluşmada, kurtarma gemileri veya diğer
gemilere yardımcı olma yöntemleri,
10. Su üzerine iniş yapmak zorunda kalan tehlike içindeki uçakların su
üstü tekneleri ile buluşmalarını kolaylaştıracak yöntemler.
4.3. Kurtarma Birimlerinin Hazırlıklı Oluşu :
4.3.1. Belirlenmiş her kurtarma birimi, görevi ile uygun düşecek bir hazırlıklı
olma durumunu koruyacaktır ve hazırlık durumu konusunda ilgili kurtarma
koordinasyon merkezine veya kurtarma alt-merkezine bilgi vermelidir.
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BÖLÜM V
FAALİYET USULLERİ
5.1. Acil Durumlarla İlgili Bilgi :
5.1.1. Taraflar, uluslararası tehlike frekanslarında uygulanabilir ve gerekli
sayılan devamlı radyo dinlemelerinin devamını sağlayacaklardır. Herhangi bir
tehlike çağrısı veya mesajı alan bir sahil radyo istasyonu aşağıdaki hususları
yerine getirecektir:
1. Uygun koordinasyon merkezi veya kurtarma alt merkezine hemen
haber verecektir.
2. Gemileri haberdar etmek için bir veya daha fazla uluslararası
tehlike frekanslarında veya diğer uygun bir frekansta, gerekli ölçüde
yeniden yayın yapacaktır.
3. Henüz yapılmamışsa, bu tür yeniden yayının yapılmasından önce
uygun otomatik alarm işaretleri verecektir ve
4. Yetkili makamca kararlaştırılan bu gibi diğer faaliyetlere devam
edecektir.
5.1.2. Bir geminin tehlike durumuyla karşılaşmış olduğu inancını yaratacak
kadar nedene sahip olan arama ve kurtarma örgütünün herhangi bir makamı
veya elemanı mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde mevcut tüm bilgiyi
ilgili kurtarma koordinasyon merkezine veya kurtarma alt-merkezine
verecektir.
5.1.3. Bir geminin tehlike içinde bulunduğuna dair bilgi alan kurtarma
koordinasyon merkezleri ve kurtarma alt-merkezleri derhal bu bilgiyi
değerlendirecek ve paragraf 5.2.'ye uygun olarak acil durum safhasını ve
gerekli faaliyetlerin kapsamını tespit ve tayin edecektir.
5.2. Acil Durum Safhaları :
5.2.1. Faaliyete
belirlenecektir :

geçme

amacı

ile

aşağıdaki

acil

durum

safhaları

1. Belirsizlik safhası :
1.1. Bir geminin varış noktasına ulaşmakta gecikmiş olduğu
bildirildiği zaman veya
1.2. Bir gemi öngörüldüğü şekilde pozisyonu bildirmediği veya
güvenlik raporunu vermediği zaman.
2. Alarm safhası :
2.1. Bir belirsizlik safhasını takiben gemi ile temas kurmak için
gösterilen çabalar başarısızlığa uğradığı ve diğer uygun kaynaklara,
yöneltilen soruşturmalar sonuçsuz kaldığı zaman veya
2.2. Alınan bilgiler, geminin çalışmasında bir bozukluk olduğunu
ancak; bu bozukluğun bir tehlike yaratacak derecede olmadığını
ortaya koyduğu zaman.
3. Tehlike safhası:
3.1. Bir gemi veya bir kişinin ciddi ve yakın bir tehlike içinde
bulunduğuna ve hemen yardıma ihtiyacı olduğuna dair kesin bilgi
alındığı zaman veya
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3.2. Alarm safhasını müteakip gemi ile temas kurmak için yapılan
teşebbüsler ve daha yaygın şekilde yapılan soruşturmalar başarısız
kaldığı ve dolayısıyla geminin tehlike içinde olduğu ihtimalinin
açıklık kazandığı zaman veya
3.3. Alınan bilgiler, bir geminin çalışmasının muhtemelen bir
tehlike durumu mevcut olacak derecede bozulmuş olduğunu
gösterdiği zaman.
5.3. Acil Durum Safhaları Esnasında Kurtarma Koordinasyon Merkezleri ve Kurtarma
Alt-Merkezlerinin Yapacağı İşlemler :
5.3.1. Belirsizlik safhasının ilanı üzerine, duruma göre ilgili kurtarma
koordinasyon merkezi veya kurtarma alt-merkezi geminin güvenliğini
belirlemek için soruşturmalar yapmaya başlayacak veya alarm safhası ilan
edecektir.
5.3.2. Alarm safhasının ilanı üzerine duruma göre ilgili kurtarma
koordinasyon merkezi veya kurtarma alt-merkezi kayıp gemi için
soruşturmaları genişletecek, münasip arama ve kurtarma merkezlerini
uyaracak ve paragraf 5.3.3'de tanımlandığı şekilde, bu özel durumun
şartlarında yapılması gereken faaliyeti başlatacaktır.
5.3.3. Tehlike safhasının ilanı üzerine, duruma göre ilgili kurtarma
koordinasyon merkezi veya kurtarma alt-merkezi aşağıdaki hususları yerine
getirecektir :
1. Paragraf 4.2.'de tayin edilen düzenlemelere uygun olarak faaliyeti
başlatacaktır.
2. Uygun olduğunda, geminin mevkiinin belirsizlik derecesini tahmin
edecek ve araştırılacak herhangi bir bölgenin kapsamını tespit
edecektir.
3. Eğer mümkün olursa, geminin sahibini veya onun acentesini
haberdar edecek ve kendisine gelişmelere dair bilgi verecektir.
4. Yardımları, muhtemelen istenecek olan veya faaliyetlere
katılabilecek diğer kurtarma koordinasyon merkezleri veya kurtarma
alt merkezlerini haberdar edecektir.
5. Okyanus bölgelerindeki tehlike durumlarının çoğunda arama ve
kurtarma çalışmaları için yakındaki diğer gemilerin önemli unsurlar
olduğu göz önüne alınarak, arama ve kurtarma örgütüne özellikle
dahil olmayan uçaklar, gemiler veya hizmetlilerden sağlanabilecek her
yardımı mümkün olduğu kadar erken talep edecektir.
6. Elde edilebilir bilgiden faaliyetlerin idaresi için geniş bir plan
hazırlayacak ve 5.7. ve 5.8. paragraflara uygun olarak tayin edilen
makamlara kendileri için yol gösterici olmak üzere bu planı iletecektir.
7. Paragraf 5.3.3.6'da uyarınca belirtilmiş olan yol gösterici hususları
şartların gelişmesine göre gerekirse değiştirecektir.
8. İlgili konsolosluk makamlarını veya diplomatik makamları veya olay
bir mülteci veya vatansız kimse ile ilgili ise yetkili uluslararası örgüt
dairesini haberdar edecektir.
9. Kaza soruşturma makamlarını uygun olduğu takdirde haberdar
edecektir.
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10. Paragraf 5.7. veya 5.8.'e göre tayin edilmiş olan makamlarla
gerektiğinde istişarede bulunarak, yardımlarına artık ihtiyaç olmadığı
takdirde, bunu paragraf 5.33.5.'de zikredilen uçak, gemi veya
hizmetlilere bildirecektir.
5.3.4. Mevkii bilinmeyen bir gemi için arama ve kurtarma çalışmalarının
başlatılması:
5.3.4.1. Mevkii bilinmeyen bir gemi için acil durum safhasının ilanı
halinde aşağıda belirtilen hususlar uygulanacaktır :
1. Bir kurtarma koordinasyon merkezine veya kurtarma altmerkezine bir acil durum safhasının mevcudiyeti bildirildiğinde
bu merkez diğer merkezlerin uygun şekilde harekete geçip
geçmediklerini bilmediği takdirde, uygun çalışmayı başlatmak
sorumluluğunu üzerine alacak ve bir merkezi, sorumluluğu
hemen deruhte etmesi için tayin etmek amacıyla, komşu
merkezlerle istişarede bulunacaktır.
2. İlgili merkezler arasında anlaşma ile aksi kararlaştırılmadıkça,
tayin edilecek merkez, geminin en son bildirilen mevkiinin
bulunduğu bölgeden sorumlu olan merkez olacaktır ve
3. Tehlike safhasının ilanından sonra arama ve kurtarma
çalışmalarını koordine eden merkez gerekirse, diğer ilgili
merkezlere tüm acil durum şartlarını ve sonraki bütün
gelişmeleri bildirecektir.
5.3.5. Kendileri için bir acil durum safhası ilan edilmiş olan gemilere bilgi
ulaştırılması:
5.3.5.1. Mümkün olduğu zaman, arama ve kurtarma çalışmalarından
sorumlu olan kurtarma koordinasyon merkezi veya kurtarma altmerkezi kendisi için bir acil durum safhası ilan edilmiş olan gemiye
başlatmış olduğu arama ve kurtarma faaliyeti hakkında bilgi
göndermekle görevli olacaktır.
5.4. İki veya Daha Fazla Tarafın İlgili Bulunduğu Durumda Koordinasyon:
5.4.1. Arama ve kurtarma bölgesinin bütünündeki çalışmaların idaresi birden
fazla sayıda tarafın sorumluluğunda bulunduğu zaman, bölgenin kurtarma
koordinasyon merkezince böyle yapması istenildiğinde, her bir taraf,
paragraf 4.2'de değinilen çalışma planları veya talimatlarına uygun olarak
gerekli faaliyette bulunacaktır.
5.5. Arama ve Kurtarma Çalışmalarına Son Verilmesi ve Durdurulması :
5.5.1. Belirsizlik safhası ve alarm safhası:
5.5.1.1. Bir belirsizlik safhası veya alarm safhası esnasında, ilgili bir
kurtarma koordinasyon merkezi veya kurtarma alt-merkezine acil
durumun artık mevcut olmadığı bildirildiği zaman, bu merkez
faaliyete geçirilmiş veya haberdar edilmiş herhangi bir makam, birim
veya hizmetliyi bundan haberdar edecektir.
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5.5.2. Tehlike safhası:
5.5.2.1. Bir tehlike safhası esnasında, duruma göre ilgili bir kurtarma,
koordinasyon merkezine veya kurtarma alt-merkezine tehlike içindeki
gemi tarafından veya diğer ilgili kaynaklarca acil durumun artık
mevcut olmadığı bildirildiği zaman, bu merkez arama ve kurtarma
çalışmalarına son vermek ve faaliyete geçirilmiş veya haberdar edilmiş
olan herhangi bir makam, birim veya hizmetliyi haberdar etmek için
gerekeni yapacaktır.
5.5.2.2. Bir tehlike safhası esnasında aramadan vazgeçilmesi
kararlaştırıldığı zaman, ilgili kurtarma koordinasyon merkezi veya
kurtarma alt-merkezi arama ve kurtarma çalışmalarını durduracak ve
faaliyete geçirilmiş veya haberdar edilmiş olan herhangi bir makam,
birim veya hizmetliyi bundan haberdar edecektir. Sonradan alınan
bilgi değerlendirilecek ve bu bilgi esası dahilinde makul görüldüğünde,
arama ve kurtarma, çalışmalarına yeniden başlanacaktır.
5.5.2.3. Bir tehlike safhası esnasında daha fazla arama yapılmasının
boşuna olacağı kararlaştırıldığı takdirde, duruma göre ilgili kurtarma
koordinasyon merkezi veya kurtarma alt-merkezi arama ve kurtarma,
çalışmalarına son verecek ve faaliyete geçirilmiş veya haberdar
edilmiş olan herhangi bir makam, birim veya hizmetliyi bundan
haberdar edecektir.
5.6. Arama ve Kurtarma Faaliyetlerinin Olay Yerinde Koordinasyonu :
5.6.1. Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan birimlerin çalışmaları bunlar
ister kurtarma birimleri veya ister diğer yardımcı birimler olsunlar, en etkili
sonuçların alınmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir.
5.7. Olay-Yeri Komutanının Tayini ve Sorumlulukları :
5.7.1. Kurtarma birimleri arama ve kurtarma çalışmalarına girişmek üzere
oldukları zaman bunlardan biri, mümkün olduğu kadar çabuk bir sürede ve
tercihen belirtilen arama bölgesi dahilinde ulaşılmadan önce olay-yeri
komutanı olarak tayin edilmelidir.
5.7.2. İlgili kurtarma koordinasyon merkezi veya kurtarma alt-merkezi bir
olay-yeri komutanı tayin etmelidir Bunun yapılması mümkün değilse, ilgili
birimler ortak anlaşma ile bir olay-yeri komutanı tayin etmelidirler.
5.7.3. Bir olay-yeri komutanı tayin edilinceye kadar, faaliyet yerine varan ilk
kurtarma birimi otomatik olarak bir olay-yeri komutanının görev ve
sorumluluklarını üzerine almalıdır.
5.7.4. Bir olay-yeri komutanı aşağıda belirtilen görevlerden, bunlar duruma
göre sorumlu kurtarma koordinasyon merkezi veya kurtarma alt-merkezi
tarafından yerine getirilmediği zaman sorumlu olacaktır :
1. Arama konusu olan objenin muhtemel mevkiini, bu mevkii deki
muhtemel hata payını ve arama bölgesini tayin etmek,
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2. Arama ile meşgul olan birimlerin güvenlik maksatları ile ayrılmaları
için düzenlemeler yapmak,
3. Aramaya katılan birimleri için uygun arama şekilleri tayin etmek ve
birimlere veya birim gruplarına, arama bölgeleri tahsis etmek,
4. Arama konusu olan objenin yeri belirlendiği zaman, kurtarmayı
gerçekleştirmek için uygun birimler tayin etmek ve
5. Olay yerinde arama ve kurtarma haberleşmelerini koordine etmek.
5.7.5. Bir olay yeri komutanı aşağıdaki hususlardan da sorumlu olacaktır :
1. Arama ve kurtarma çalışmalarını koordine etmekte olan kurtarma
koordinasyon merkezi veya kurtarma alt-merkezine periyodik raporlar
vermek ve
2. Arama ve kurtarma çalışmalarını koordine etmekte olan kurtarma
koordinasyon merkezine veya kurtarma alt-merkezine kazazedelerin
sayısını ve isimlerini bildirmek, merkeze kazazedeleri gemisine almış
olan birimlerin isimlerini ve gidecekleri yeri belirtir bilgi sağlamak,
her bir birimde hangi kazazedelerin bulunduğunu haber vermek ve
gerektiği zaman, örneğin ağır yaralı kazazedelerin tıbbi amaçla
tahliyesi gibi durumlarda, merkezden ilave yardım istemek.
5.8. Suüstü Arama Koordinatörünün Tayini ve Sorumlulukları :
5.8.1. Eğer kurtarma birimleri (savaş gemileri dahil) bir olay yeri
komutanının görevlerini deruhte etme durumunda değillerse; fakat, bazı
ticaret gemileri veya diğer gemiler arama ve kurtarma çalışmalarına
katılıyorlarsa, bunlardan biri ortaklaşa alınan kararla, suüstü arama
koordinatörü olarak tayin edilmelidir.
5.8.2. Suüstü arama koordinatörü mümkün olduğu kadar erken ve tercihen
belirlenen arama bölgesi dahiline ulaşılmadan önce tayin edilmelidir.
5.8.3. Suüstü arama koordinatörü 5.7.4. ve 5.7.5. paragraflarda sıralanan
görevlerin, geminin gerçekleştirmeye muktedir olduğu kadar çoğundan
sorumlu olmalıdır.
5.9. Yapılacak İlk Çalışma :
5.9.1. Bir tehlike durumuna dair bilgi alan herhangi bir birim, yardımcı olmak
için yeteneği dahilinde yapılması mümkün her türlü çalışmayı derhal yapacak
veya yardımcı olabilecek diğer birimleri uyaracak ve bölgelerinde olayın
meydana gelmiş olduğu kurtarma koordinasyon merkezi veya kurtarma altmerkezini haberdar edecektir.
5.10. Arama Bölgeleri :
5.10.1. Paragraf 5.3.3.2, 5.7.4.1 veya 5.8.3'e uygun olarak tespit edilmiş
olan arama bölgeleri, duruma göre, olay-yeri komutanı veya suüstü arama
koordinatörü tarafından değiştirilebilir; bu kişi bu hareketinden ve bunun
sebeplerinden kurtarma koordinasyon merkezini veya kurtarma koordinasyon
merkezini haberdar etmelidir.
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5.11. Arama Şekilleri :
5.11.1. Paragraf 5.3.3.8, 5.7.4.3 veya 5.8.3'e uygun olarak tespit edilen
arama şekilleri, olay-yeri komutanı veya suüstü arama koordinatörü
tarafından gerekli görüldüğü takdirde, diğer şekillere dönüştürülebilir, bu
kişi bu hareketinden ve bunun sebeplerinden kurtarma koordinasyon
merkezini veya kurtarma alt-merkezini haberdar etmelidir.
5.12.1. Aramanın Başarılı Oluşu:
5.12.1. Yapılan arama başarılı olduğu zaman olay yeri komutanı veya su üstü
arama koordinatörü, en uygun şekilde donatılmış birimlerine kurtarma
işlemini gerçekleştirme veya diğer gerekli yardımı sağlama direktifini
vermelidir.
5.12.2. Duruma göre uygun olduğu zaman, kurtarma işlemini yürütmekte
olan birimler olay yeri komutanını veya suüstü arama koordinatörünü gemide
bulunan kazazedelerin sayıları ve isimlerinden, bütün kişilerin kurtarma
operasyonu kapsamına alınıp alınmadığından ve örneğin, tıbbi amaçla
tahliyeler gibi ilave yardıma ihtiyaç duyulup duyulmadığından ve keza,
birimlerin gideceği yerden haberdar etmelidirler.
5.12.3. Yapılan arama başarılı olduğu zaman, olay yeri komutanı veya su üstü
arama koordinatörü hemen arama koordinasyon merkezini veya arama tali
merkezini haberdar etmelidir.
5.13. Aramanın Başarısız Oluşu:
5.13.1. Arama ancak, kazazedeleri kurtarmak için artık herhangi makul bir
ümit kalmadığı zaman sona erdirilmelidir.
5.13.2. Arama ve kurtarma çalışmalarını koordine eden kurtarma
koordinasyon merkezi veya kurtarma alt merkezi, normal olarak, aramanın
sona erdirilmesinden sorumlu olmalıdır.
5.13.3. Bir kurtarma koordinasyon merkezinin sorumluluğunda bulunmayan
uzak okyanus bölgelerinde veya sorumlu merkezin, arama ve kurtarma
çalışmalarını koordine edecek bir durumda bulunmadığı yerlerde, olay yeri
komutanı veya su üstü arama koordinatörü aramanın sona erdirilmesi için
sorumluluğu üzerine alabilir.
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BÖLÜM VI
GEMİ RAPOR SİSTEMLERİ
6.1. Genel Olarak :
6.1.1. Arama ve kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli olduğunun
düşünüldüğü ve uygulanabilir kabul edildiği durumlarla, taraflar, sorumlu
oldukları her bir arama ve kurtarma bölgesi dahilinde uygulanmak üzere bir
gemi rapor sistemi tesis etmelidirler.
6.1.2. Bir gemi rapor sistemi kurmayı düşünen taraflar, teşkilatın bununla
ilgili tavsiyelerini gözönünde bulundurmalıdırlar.
6.1.3. Gemi rapor sistemi tehlikeli bir durumda, gemilerin hareketleri
hakkında aşağıdaki amaçlarla, taze bilgi sağlamalıdır:
1. Hiçbir tehlike işaretinin alınmadığı durumlarda, bir gemi ile
temasın kaybedilmesi ile arama ve kurtarma çalışmalarının
başlatılması arasındaki fasılayı azaltmak için,
2. Yardım sağlamak üzere çağrılması mümkün gemilerin süratle
tespitine imkan vermek için,
3. Tehlike içindeki bir geminin mevkii bilinmediği veya belirsiz olduğu
takdirde, sınırlı büyüklükte bir arama bölgesinin sınırlarını tespit
etmek için ve
4. Bünyesinde bir doktor bulunmayan gemilere, acil tıbbi yardım veya
tavsiye sağlanmasını kolaylaştırmak için.
6.2. Faaliyetle İlgili Gereksinimler :
6.2.1. Paragraf 6.1.3'de belirtilen amaçlara ulaşmak üzere, gemi rapor
sistemi faaliyetle ilgili aşağıdaki gereksinmeleri karşılamalıdır;
1. İştirak eden gemilerin gelecekteki mevkilerini önceden bilmeyi
mümkün kılacak olan, seyir planları ve mevkii raporları da dahil, bilgi
sağlanması,
2. Bir seyrüsefer planının hazır bulundurulması,
3. İştirak eden gemilerden, uygun fasılalarla raporlar alınması,
4. Sistem ve işletme kolaylığı,
5. Gemi rapor sistemi için uluslar arası düzeyde kabul edilen bir forma
ve usulün kullanılması.
6.3. Raporların Tipleri:
6.3.1. Bir gemi rapor sistemi aşağıdaki raporları içermelidir:
6.3.1.1. Seyir Planı geminin ismi, geminin çağırma işareti veya gemi
istasyon kodu, geminin hareket tarihi ve saati (GMT olarak) ile,
geminin hareket noktasına ait ayrıntıları, bir sonraki uğrama limanını,
izlenmesi tasarlanan rota, hız ve tahmin edilen varış tarihi ve saatini
belirtir. Önemli değişiklikler, mümkün olduğu kadar çabuk
bildirilmelidir.
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6.3.1.2. Mevki raporu geminin ismi, geminin çağırma işareti veya gemi
istasyon kodu, tarih ve saat (GMT olarak), mevki, rota ve hız belirtir.
6.3.1.3. Nihai rapor, geminin ismi, geminin çağırma işareti veya gemi
istasyon kodu, varış limanına geliş veya sistemin kapsadığı bölgeden
ayrılış tarihi ve saatini (GMT olarak) belirtir.
6.4. Sistemlerin Kullanılması:
6.4.1. Taraflar, arama ve kurtarma amaçlarıyla mevkiler hakkında bilgi
toplamak için düzenlemeler yapılmış bölgelerde seyreden tüm gemileri
pozisyonlarını bildirmeye teşvik etmelidirler.
6.4.2. Gemilerin mevkileri hakkında bilgi toplayan taraflar, arama ve
kurtarma amaçları için talepte bulunan diğer devletlere, mümkün olduğu
ölçüde, bu bilgileri iletmelidirler.
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KONFERANS TARAFINDAN KABUL EDİLEN KARARLAR
KARAR I
ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİNİN TEMİNİ VE KOORDİNASYONUNA AİT
HÜKÜMLER
Konferans,
Arama kurtarma hizmetlerinin uygulanması ve koordinasyonuna ilişkin
hükümlerle ilgili Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar arası Sözleşmesi, 1979 Ekinin
hükümlerini dikkate alarak,
Ekte, taraflar arasında denizde arama ve kurtarma bölgelerinin ortak anlaşma
yoluyla tespit ve tayin edileceğinin öngörüldüğünü ayrıca dikkate alarak,
Uluslar arası Sivil Havacılık Sözleşmesine taraf Devletlerce havadan arama ve
kurtarma hizmetlerinin kurulmuş olduğunu kabul ederek,
Deniz ve hava arama ve kurtarma hizmetleri arasında sıkı bir işbirliği
yapılmasının zorunlu olduğu hususunun bilincine vakıf olarak,
Denizde arama ve kurtarma hizmetlerinin temini ve koordinasyonunun dünya
çapında olması gerektiğini de ayrıca kabul ederek,
Girişilen işleme devam olunması zorunluluğunu da aynı şekilde dikkate alarak;
a. Bu hizmetleri havacılık amaçları için temin edip etmediklerine
bakmaksızın, gerekli ve tatbiki mümkün olduğu derecede, tüm deniz
bölgelerindeki arama ve kurtarma hizmetinin koordinasyonunu temin
etmelerini bütün devletlerden ısrarla istemeyi,
b. Devletlerden Hükümetler arası İstişari Denizcilik Teşkilatına kendi ulusal
arama ve kurtarma hizmetleri hakkında bilgi göndermelerini ısrarla
istemeyi ve bu örgütün Genel Sekreterini alınan bilgileri bütün üye
hükümetlere iletmeye davet etmeyi,
c. Hükümetler arası İstişare Denizcilik Teşkilatını aşağıdaki hususları yerine
getirmeye davet etmeyi kararlaştırır;
1. Hava ve deniz arama ve kurtarma planları ve usullerini uyumlu hale
getirmek üzere Uluslararası Sivil Havacılık örgütü, ile yakın işbirliği
halinde çalışmaya devam etmek,
2. Denizde arama ve kurtarma bölgeleri hususundaki anlaşmalarla
veya denizde arama ve kurtarma hizmetlerinin eşdeğerli şumullü
koordinasyonuna ait düzenlemelerle ilgili tüm mevcut bilgiyi
yayınlamak ve
3. Kendi arama ve kurtarma hizmetlerini kırmak isteyen devletlere
tavsiyede bulunmak ve yardım etmek.
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KARAR II
GEMİ RAPOR SİSTEMLERİNE KATILMANIN GEMİLER İÇİN OLAN MALİYETİ
Konferans,
1960 Denizde Can Güvenliği Uluslararası Konferansının 47 numaralı tavsiyesini
dikkate alarak,
Ulusal ve belki de gelecekte uluslararası gemi rapor sistemlerinin öneminin
giderek artması dolayısıyla, 47 numaralı tavsiyenin bugün ilk kabul edildiği zamana
nazaran şüphesiz daha fazla önemi olduğunu kabul ederek,
Bugüne kadar görüldüğü gibi, sistemlere katılmak için herhangi bir ödemenin
söz konusu olmamasının gemilerin gönüllü gemi rapor sistemleriyle işbirliği
yapmaları için güçlü bir neden teşkil edebileceğini de ayrıca kabul ederek,
Gemilerin gönüllü (ihtiyari) gemi rapor sistemlerine katılmaları hususunun
bunun güvenlik bakımından avantajlı olduğunu ortaya koyduğunu da ayrıca kabul
ederek,
Bu sistemlere katılan gemiler için gönderilen mesajların bedelsiz olması
yönünde düzenlemeleri yapmalarını Devletlere tavsiye eder.
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KARAR III
GEMİ RAPOR SİSTEMLERİ İÇİN ULUSLARARASI DÜZEYDE BİR FORM
VE USULLERİN ÖNGÖRÜLMESİ GEREĞİ
Konferans,
1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi Eki'nin, gemi rapor
sistemlerine ilişkin 6. bölümünün hükümlerini gözönüne alarak,
Halen yürürlükte olan birçok ulusal gemi rapor sistemlerinin farklı rapor usulleri
ve formlarına dayandığını da ayrıca gözönüne alarak,
Bir gemi rapor sisteminin yürürlükte olduğu bir bölgeden diğer bir bölgeye
geçen uluslararası sefer altındaki gemilerin kaptanlarının bu farklı usulleri ve rapor
formlarını karıştırabilecekleri hususunu da dikkate alarak;
Bir örnek gemi rapor formunun ve bir örnek usullerin Uluslararası düzeyde
kabulü ile bu çeşit karıştırma ihtimalinin çok azaltılabileceğini de ayrıca dikkate
alarak,
Hükümetlerarası İstişari Denizcilik Teşkilatını, ekli forma dayanarak, sözleşme
ekinin 6. bölümü hükümlerine uygun şekilde arama ve kurtarma maksadıyla
kullanılan gemi rapor sistemleri için uluslar arası kabul edilecek bir form
oluşturmaya (geliştirmeye) davet eder.
Bu Teşkilattan arama ve kurtarmadan başka amaçlarla kullanılan tüm rapor
sistemlerinin, rapor formu ve usulleri yönünden mümkün olduğu ölçüde, arama ve
kurtarma amacıyla oluşturulacak olan form ve usullere uyuşur olmalarını temin
etmesini talep eder.
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EK
GEMİ RAPOR FORMU VE USULLERİ
FORM (Not 1'e bakınız)
Mesaj tanıtıcı (kodu) ____________ : SHIPREP (bölge veya sistem kodu)
Raporun tipi ____________________ : A) A2 Harf grubu
“SP” (Seyir Planı)
“PR” (mevkii raporu)
“FR” (nihai rapor)
Gemi __________________________ : B) İsmi ve çağırma işareti veya gemi
istasyonunun
kodu (kimliği)
Tarih/saat (G.M.T.) _____________ : C) Ayı, (ilk ikili sayı) ve saat ve dakikaları
(son 4 sayı) olarak ifade eden 6'Iı bir sayı
grubu.
Mevki _________________________ : D) Kalkış limanı (SP) veya varış limanı(FR)
______________________________ : E) “N” (Kuzey) veya “S” (Güney) harfleri
eklenerek enlemi derece ve dakika olarak
veren
bir 4'lü sayı grubu ve “E” (Doğu) veya “W”
(Batı) harfleri eklenerek boylamı derece ve
dakika olarak 1 bir 5'li sayı grubu
Gerçek rota____________________ : F) 3'lü bir sayı grubu
Saatte Deniz mili(knot)olarak sürat : G) 2'li 'bir sayı grubu
Rota ile ilgili bilgi _______________ : H) İzlenmesi mutasavver rota (Not 2’ye
bakınız)
E. T. A. (Tahmini varış saati)______ : I) Yukarda “C” de olduğu gibi 6'Iı Bir grupla
ifade
edilen tarih/saat gurubu, bunu müteakip
mevrid.
Müteakip (Gelecek) Raporun Zamanı : J) İstasyonun adı
Kontroldeki sabit radyo istasyonu __ : K)Yukarıda “C”de olduğu gibi 6'lı bir grupla
ifade
edilen tarih/saat.
Çeşitli unsurlar _________________ : L) Herhangi diğer bilgiler.
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USULLER
Rapor aşağıdaki şekilde gönderilmelidir
Seyir Planı
Geminin bir limandan hareketinde, veya hareketten hemen sonra, veya bir sistemin
kapsamında bulunan bölgeye girildiği zaman (Not 3'e bakınız).
Mevki Raporu
Geminin mevkii önceki raporlarda tahmin edilen mevkiden 25 milden fazla değiştiği
vakit; sistem gerektirdiğinde veya kaptan tarafından kararlaştırıldığında; bir rota
değişikliğinden sonra.
Nihai Rapor
Mevkide varıştan kısa bir zaman önce veya varışta veya bir sistem kapsadığı
bölgeden ayrıldığı zaman (Not 3.e bakınız).
NOT :1

: Gemi rapor formu bölümlerinde ilgili olmayanlar rapor dışı
bırakılmalıdır. Aşağıdaki örneklere bakınız.

Yukarıda öngörülen formu kullanmak suretiyle elde edilen mesaj örnekleri:
Seyir Planı
SHIPREP
A SP
B NONSUCH/MBCH
C 021030
D NEWYORK
F 060
G 16
H GC
I 102145 LONDON
J PORTISHEAD
K 041200
NOT : 2

Mevki Raporu
SHIPREP
A PR
B NONSUCH/MBCH
C 041200
E 4604N 05l23W
F 089
G 15
J PORTISHEAD
K 061200

Nihai Rapor
SHIPREP
A FR
B NONSUCH/MBCH
C 110500
D LONDON

: Bu raporlar sisteminde izlenmesi mutasavver rota aşağıdaki şekilde
rapor edilebilir.
a)Yukarıda E’de ifade edildiği gibi her rota değiştirme noktasına ait
enlem ve boylam ile bu noktalar arasında izlenmesi düşünülen rotanın
türü, örneğin “RL” (kerte hattı) “GC” (büyük daire) veya “kıyısal” (kıyı
seyri), veya,
b)Kıyı seyri olması halinde, geminin kıyı açığındaki belirli noktalardan
geçişine ait yukarıda C'de olduğu gibi 6'lı sayı gruplarıyla ifade
edilecek tahmini tarih ve zaman.

NOT : 3

: Seyir planı ve nihai rapor, mümkün olduğu takdirde radyo
komünikasyon sisteminden başka bir sistem kullanmak suretiyle,
süratle gönderilmelidir.
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KARAR IV
ARAMA VE KURTARMA EL KİTAPLARI
Konferans,
Hükümetlerarası İstişari Denizcilik Teşkilatının Ticaret gemilerinin kullanmaları
için Arama ve Kurtarma El Kitabı (MERSAR) ve IMCO'nun Arama ve Kurtarma El
Kitabını (IMCOSAR) hazırlamış olduğunu dikkate alarak,
Ticaret gemilerini kullanmaları için Arama ve Kurtarma El Kitabının denizde
kritik durumlarda denizciler için yararlı bir rehber teşkil edeceğini kabul ederek,
IMCO Arama ve Kurtarma El Kitabının (IMCOSAR), arama ve kurtarma örgütlerini
kurmak veya geliştirmek isteyen hükümetler için ve arama ve kurtarma
hizmetlerinin yürütülmesinde başvurulabilecek personel için yöntemler ihtiva
ettiğini de ayrıca kabul ederek,
Bu el kitaplarının Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar arası sözleşmesi 1979 ve
eki için yararlı bir tamamlayıcı teşkil ettiği ve sözleşmenin amaçlarına büyük ölçüde
katkısı olacağı düşüncesinde olarak;
a. Devletlerden el kitaplarında belirtilen yöntemlerin kullanılmasına ve bu
yöntemleri tüm ilgililerin dikkatine sunmalarını rica etmeyi ve
b. El kitaplarını tadil etmek ve en yeni bilgiler kapsar duruma sokmak için
Hükümetlerarası Denizcilik İstişari Teşkilatı tarafından şimdiye kadar alınan
tedbirleri tasvip etmeyi kararlaştırır.
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KARAR V
DENİZDE ARAMA VE KURTARMA İÇİN FREKANSLAR
Konferans,
Dünya İdari Radyokomünikasyon Konferansının (1979) frekans spektrumu
üzerinde geniş çapta etkisi olabilecek önlemleri kararlaştıracağını dikkate alarak,
Denizde tehlike sisteminde halen kullanılan frekansların, sahilden takriben 150
milden daha uzak mesafede bulunan tehlikedeki gemiler için, yeterli olmadığını
hatırda tutarak,
Tehlike ve genel haberleşme frekansları kullanılsın veya kullanılmasın tüm
deniz radyokomünikasyonlarının tehlike ve güvenlik durumlarıyla ilişkili
olabileceğini kabul ederek,
Dünya İdari Radyokomünikasyon Konferansının (1979) aşağıdaki hususları yerine
getirmesini ısrarla talep eder.
a. Bütün İTU bölgelerinde, gemi istasyonlarına, altındaki ve üstündeki
frekanslardan emniyeti temin amacıyla A3J sınıfından bir emisyon için
tehlike ve emniyet frekanslarından birinin tahsis edilmesi; bu frekansın birer
adedi de 4, 6, 8, 12 ve 16 Mhz bantlarında olduğu gibi yayın bandı olarak
verilmesi, bu frekanslarda seçilmiş SSB (Single side band) çağrılarına izin
verilmesi,
b. Denizdeki gemilerden veya gemilere yapılan tüm telekomünikasyonların
arama ve kurtarma için önemli unsurlar ihtiva edebileceğinin kabul edilmesi
ve denizcilik hizmeti için yeterli frekans tahsisatının yapılmasına dair
önerilerin desteklenmesi.
KARAR VI
DÜNYA ÇAPINDA BİR DENİZCİLİK TEHLİKE VE GÜVENLİK
SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Konferans,
Arama ve kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için uluslar arası bir plan
tespit ve tayin eden 1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar arası sözleşmesini
kabul etmiş olarak,
İyi bir tehlike ve güvenlik haberleşme şebekesi varlığının, arama ve kurtarma
planının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için önemli olduğunu kabul ederek,
Hükümetlerarası İstişari Denizcilik Teşkilatının denizcilik tehlike ve güvenlik
sistemini devamlı olarak inceleme konusu yaptığının ve bu sistemin haberleşmeye
ilişkin yönleri hakkında kararlar kabul ettiğinin bilincinde olarak,
Dünya çapında bir denizcilik tehlike ve güvenlik sisteminin, diğer hususların
yanısıra, Uluslar arası arama ve kurtarma planı için gerekli radyokomünikasyon
unsurlarının sağlanması gerektiğini dikkate alarak,
Hükümetlerarası İstişari Denizcilik Teşkilatının, 1979 Denizde Arama ve
Kurtarma Uluslar arası Sözleşmesinin ekinde yer alan arama ve kurtarma planının
etkin şekilde yürütülmesi için telekomünikasyonla ilgili hükümleri ihtiva eden dünya
çapında bir denizcilik tehlike ve güvenlik sistemini oluşturmaya davet eder.
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KARAR VII
ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİNİN DENİZCİLİK METEOROLOJİ HİZMETLERİ İLE
UYUMLU HALE GETİRİLMESİ
Konferans,
Arama ve kurtarma çalışmalarında meteorolojik ve oşinografik (denizciler
coğrafyasıyla ilgili) bilgilerle önemi gözönünde bulundurularak,
Meteorolojik bilgilerin Arama ve Kurtarma bölgeleri ile aynı olanları
kapsamasının arzu edilir olduğunu dikkate alarak,
Gemilerden alınan olağan hava raporlarının normal olarak geminin mevkiini
belirttiğini de ayrıca dikkate alarak,
Gemilerin, aynı radyo istasyonu vasıtasıyla hava raporları ve mevki raporları
göndermelerine
ilişkin
uygulamanın,
böyle
raporların
gönderilmesini
kolaylaştıracağı ve gemilerin her iki sisteme de katılmasını teşvik edeceği
düşüncesinde olarak,
Hükümetlerarası İştiraki Denizcilik Teşkilatını:
a. Denizcilik hava tahminleri ve ikazlarının yapıldığı alanları, denizde arama
ve kurtarma bölgeleri ile uyumlu hale getirmenin uygulanması imkanını
araştırmak üzere Dünya Meteoroloji Teşkilatı ile sıkı işbirliği yapmaya,
b. Hizmet ettikleri bölgelerin bütünündeki arama ve kurtarma hizmetleri için
en son meteorolojik ve oşinografik bilgilerin hemen ulaştırmaya hazır
olmasını sağlayacak tedbirler almasını Dünya Meteoroloji Teşkilatından talep
etmeye ve
c. Gemilerin aynı sahil radyo istasyonuna hava ve mevki raporları
göndermeleri imkanlarını, araştırmaya davet eder.
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KARAR VIII
TEKNİK İŞBİRLİĞİNİN TEŞVİKİ
Konferans,
Çabuk ve etkin şekilde denizde arama ve kurtarma yapılmasının, geniş çapta
uluslar arası işbirliğini ve büyük teknik ve bilimsel kaynakları gerektirdiğini kabul
ederek,
1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar arası Sözleşmesine taraf olanların bu
Sözleşmenin amaçlarını yerine getirmek için çalışmalar yapmalarının ve böyle
çalışmalar için kendilerinden tam sorumluluk yüklenmelerinin isteneceğini de kabul
ederek,
Hükümetlerarası seviyede işbirliğinin teşvik edilmesinin, Sözleşmenin, henüz
gerekli teknik ve bilimsel kaynaklarına sahip olmayan Devletler tarafından
uygulanmasını çabuklaştıracağından emin olarak,
Devletlerden, Hükümetlerarası İştiraki Denizcilik Teşkilatı ile istişare ederek ve
onun yardımıyla;
a. Arama ve kurtarma için gerekli personelin eğitimi ve
b. Arama ve kurtarma için gerekli olan teçhizat ve kolaylıkların tedariki
hususlarında,
teknik yardım talep eden Devletlerin desteklenmesini teşvik etmelerini ısrarla ister.
Devletlerden Sözleşmenin yürürlüğe girişini beklemeden yukarıda sözü geçen
önlemleri uygulamalarını da ısrarla ister.

GKTH Dairesi Başkanlığı - Tahlisiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

II-45

Tahlisiyeci El Kitabı

SOLAS
BÖLÜM 5
SEYİR GÜVENLİĞİ

Kural 10
Tehlike Mesajları; Yükümlülükler ve Yöntemler
(a) Herhangi bir kaynaktan tehlike mesajını alan gemi kaptanı bütün hızı ile
tehlikede bulunan insanların yardımına koşacak, olanağı bulunduğu takdirde,
böyle yaptığını onlara bildirecektir veya arama ve kurtarma hizmeti verecektir.
Bunu yapamadığı veya onların yardımına gidemediği hallerde bu uygulamanın
yapılamadığını
seyir
jurnaline
kaydedecektir.
Teşkilatın
tavsiyeleri
doğrultusunda uygun arama ve kurtarma hizmeti hakkında bilgi alacaktır.
(b) Arama kurtarma hizmetiyle ilgili bir servisin veya tehlikede olan bir geminin
kaptanı olanakları elverdiğince, yaptığı yardım çağrısına cevap veren gemi
kaptanları ile danışma yaptıktan sonra, kendisine en iyi yardım yapabileceğine
kanaat getirdiği bir veya birden fazla gemiyi çağırma hakkına sahip olacak ve bu
şekilde çağrılan gemi veya gemilerin kaptan veya kaptanlarıyla, bu isteğe
uyarak, bütün hızları ile tehlikede bulunan insanların yardımına koşmakla
görevli olacaklardır.
(c) Kendi gemisinden başka bir veya birden fazla geminin çağrıldığını ve bu çağrıya
uyulduğunu anlayan bir gemi kaptanı bu kuralın (a) paragrafı yükümlülüğünden
muaf olacaktır. Bu karar eğer mümkünse diğer çağrılmış olan gemilere veya
arama kurtarma birimine bildirilecektir.
(d) Yardımın artık gerekli olmadığını tehlikede olan insanlardan veya yardıma ulaşan
gemi kaptanından öğrenen bir gemi kaptanı, bu Kuralın (a) paragrafı ve eğer
çağrılmış ise (b) paragrafı yükümlülüğünden kurtulacaktır.
(e) Bu Kural hükümleri, 23 Eylül 1910’da Brüksel’de imzalanan Denizde Yardım ve
Kurtarma Kuralları’nın birleştirilmesi hakkında Sözleşmeyi, özellikle,
Sözleşmenin yardım yapma yükümlülüğüne dair 11 inci madesi hükümlerini
etkilemeyecektir.

Kural 15
Arama ve Kurtarma
(a) Taraflar kendi sahillerinin gözetimde bulundurulması ve sahilleri boyunca
denizde tehlikeye düşen kişilerin kurtarılmasını sağlamak üzere gerekli
düzenlemeleri yapmakla yükümlüdürler. Bu düzenlemeler deniz trafiğinin
yoğunluğu ve seyir tehlikeleri göz önünde bulundurularak pratik ve gerekli
sayılacak deniz güvenlik tesislerinin kurulması, çalıştırılması ve bakımını
kapsamına alacak ve tehlikede olan kişileri arayıp bulmaya ve kurtarmaya yetkili
olacaktır.
(b) Her bir taraf Devlet mevcut kurtarma tesisleri hakkında bilgiyi ve varsa, bunlara
ait değişim planlarını, kullanılmak üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür.
(c) Belirlenmiş rotalarda seyir yapan birinci bölüme uyan yolcu gemileri, acil bir
durumda uygun arama ve kurtarma hizmetleriyle yardım planını gemide
bulunduracaktır. Bu plan gemi arama ve kurtarma hizmetleriyle arasındaki
işbirliğinde geliştirebilecek ve idare tarafından onaylanmış olacaktır. Bu plan
yolcu gemileri için kabul edilen periyodik talimleri kapsayacaktır. Bu talimler
arama kurtarma hizmetinin verimli olmasını sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
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Uluslararası Standartlar
ve Önerilen Uygulamalar

Ek 12
Uluslararası Sivil Havacılık
Anlaşması

Arama ve Kurtarma
Bu basım 13 Mart 2001 tarihinden önce Konsey
tarafından karara bağlanan ve 1 Kasım 2001 tarihinde
Ek 12’nin tüm önceki basımlarında yapılan bütün
düzeltmeleri ve değişiklikleri içermektedir
Standartların ve Önerilen Uygulamaların uygulanabilirliği
İle ilgili bilgi için Önsöze bakınız.

Yedinci Basım
Temmuz 2001

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu
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DÜZELTMELER
Düzeltmelerle ilgili konular, ICAO Dergisinde ve aylık ICAO Yayınları ve Görselİşitsel Eğitim Araçları Kataloguna Ekte, bu yayınları alanların danışabilmesi için
düzenli olarak bildirilmektedir. Aşağıdaki tablo bu gibi düzeltmelerin bir kaydının
tutulması için verilmiştir.
No
.
1-16

Uygulama
Tarihi
Bu basımla
ilgili olarak

Giriş
Tarihi

Kimin tarafından
girildiği

No.

Yayınlama
Tarihi
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Tarihi

Kimin tarafından
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İÇİNDEKİLER
Sayfa

Sayfa

ÖNSÖZ

4

4.4

Eğitim

21

BÖLÜM 1. Tanımlar

10

4.5

Enkazın kaldırılması

21

BÖLÜM 2. Düzenleme

12

BÖLÜM 5.

Arama ve kurtarma
hizmetlerinin oluşturulması
2.1
ve sağlanması

12

5.1

Arama ve kurtarma
2.2
bölgelerinin oluşturulması

12

5.2

Arama ve kurtarma
hizmetleri ünitelerinin
2.3
oluşturulması ve
görevlendirilmesi

12

5.3

2.4

Arama ve kurtarma
ünitelerinin haberleşmesi

12

Uygulama işlemleri

Acil durumlarla ilgili bilgiler
Acil durum aşaması süresince
kurtarma koordinasyonu
merkezlerinin yerine getireceği
işlemler
Uygulanan işlemler iki ya da
daha fazla Sözleşmede imzası
bulunan Devletin sorumluluğuna
altında olduğu taktirde
yapılacak işlemler

24

25

25

Kurtarma ünitelerinin tayin
edilmesi

14

5.5

2.6

Kurtarma ünitelerinde
bulunan araç-gereçler

14

5.6

Kurtarma ünitelerine ait
işlemler

16

5.7

Bir kaza olayında kurtarma
ünitesinde görevli bulunan
kişiye ait işlemeler

16

5.8

Bir kaza olayında komut
altındaki pilota ait işlemler

3.1

Devletler arasındaki işbirliği

3.2

Diğer hizmetlerle yapılan
işbirliği

17

5.9

Tehlike iletisinin kesintiye
uğraması sonucu komuta eden
pilota ait işlemler

3.3

Bilginin iletilmesi

17

5.10

Arama ve kurtarma sinyalleri

19

5.11

Kayıtların tutulması

EK. ARAMA VE KURTARMA SİNYALLERİ

BÖLÜM 4.

Hazırlık önlemleri

24

Alanda bulunan yetkilerle ilgili
işlemler

2.5

İşbirliği

22

5.4

Kurtarma koordinasyonu
merkezleriyle ilgili işlemler –
işlemlerin sona erdirilmesi ve
ertelenmesi

BÖLÜM 3.

22

25
26
27

27

4.1

Bilgi için gerekli şartlar

19

4.2

İşlemlerin Planlanması

20

1

Gemiden gelen sinyaller

30

4.3

Kurtarma üniteleri için
hazırlık işlemleri

20

2

Yerden havaya verilen görsel
sinyal kodları.

30

3

Havadan yere verilen sinyaller

31
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ÖNSÖZ
Tarihi Geçmiş
Aralık 1946’da, Arama ve Kurtarma Bölümünün ikinci oturumunda, Arama ve
Kurtarma konusundaki Standartlar ve Önerilen Uygulamalar ile ilgili olarak
önerilerde bulunmuştur. Bu öneriler Sekreterlik ve daha sonra kurulmuş bulunan
Hava Seferi Komitesi tarafından geliştirilmiş ve tümüyle Konseye sunulmuştur.
Verilen teklifler sunulduğu şekliyle Komisyon tarafından kabul edilmemiş ve 20
Nisan 1948 tarihinde yeniden gözden geçirilmek üzere Hava Seferi Komitesine geri
gönderilmiştir.
Daha sonra Bölgesel Hava Seferi Toplantılarında kazanılan deneyimlerin ışığında
taslak bir Ek geliştirilmiş ve Hava Seferi Komisyonu tarafından prensipte
onaylanarak, görüşlerini bildirmek üzere üye devletlere dağıtılmıştır. Devletlerden
alınan görüşlerin sonucu olarak Hava Seferi Komisyonu tarafından daha ayrıntılı
olarak geliştirilmiş ve sonuçlarla ilgili teklifler 25 Mayıs 1950 tarihinde Konsey
tarafından karara bağlanmış ve Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının 12. Eki
olarak tayin edilmiştir. Ek, 1 Aralık 1950 yılında yürürlüğe konulmuş ve 1 Mart 1951
tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.
Tablo A, Ek’in içeriğinde bulunan en önemli konuların bir listesiyle birlikte daha
sonra yapılan düzeltmelerin nerede olduğunu, Konsey tarafından karara bağlanan
Ek’in ve yapılan düzeltmelerin tarihini, bunların ne zaman yürürlüğe girdiğini ve ne
zaman uygulamaya başlandığını göstermektedir.
Uygulanabilirlik
Bu belgede verilen Standartlar ve Önerilen Uygulamalar, Bölgesel olarak uygulanan
Ek İşlemlerin uygulanmasıyla ilişkilidir. Arama ve Kurtarma, 7030 No.lu Belge
içeriğindedir ve bu belgede ayrıca bölgesel uygulama konusunda yardımcı işlemler
de bulunmaktadır.
Ek 12, Sözleşmede imzası bulunan devletlerin kendi bölgelerindeki arama ve
kurtarma hizmetlerini kurması, sürdürmesi, uygulaması konularında ve açık denizde
ve devletler arasında bu gibi hizmetlerin koordinasyonunda uygulanmaktadır.
Sözleşmede İmzası Bulunan Devletlerin Bu Konuda Yapacakları Eylemler
Düzeltmelerin bildirilmesi. Sözleşmede imzası bulunan Devletlerin dikkatleri,
Anlaşmanın 38. Maddesinde belirtilen, Sözleşmede İmzası bulunan Devletlerden
kendilerine ait yönetmelik ve uygulamalar ile bu Ekte bulunan Uluslararası
Standartlar arasındaki değişiklikleri ve buna göre yapılmış düzeltmeleri
Organizasyona bildirmeleri istenmektedir konusuna çekilmektedir. Sözleşmede
imzası bulunan Devletler bunun gibi bir bildirimde bulunurken ayrıca, Bu Ekte sözü
edilen Önerilen Uygulamalardan başka değişiklikleri ve buna göre yapılmış
düzeltmeleri, eğer bu değişiklikler hava seferinin güvenliği ile ilgili olarak
önemliyse bildirmeleri için davet edilmektedir. Bundan başka Sözleşmede imzası
bulunan Devletler, daha sonra yapacakları herhangi bir değişikliği veya daha önce
bildirilmiş bir değişikliğin artık uygulanmadığını derhal Organizasyona bildirmeleri
konusunda da davet edilmektedir. Değişikliklerin bildirilmesi için özel bir istek, bu
Ekte yapılacak her bir düzeltme karara bağlandıktan hemen sonra Sözleşmede
imzası bulunan Devletlere gönderilecektir.
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Ayrıca Devletlerin dikkati, Anlaşmanın 38. Maddesi uyarınca Devletlerin
yükümlülüğüne ek olarak, kendilerine ait ulusal yönetmelikleri ve uygulamaları ile
tüm Hava-Deniz Bilgi Hizmetleri içindeki ilgili ICAO Standartları ve Önerilen
Uygulamalar arasındaki değişikliklerin yayınlanması ile ilgili olarak Ek 15’in
yükümlülüklerine de çekilmektedir.
Bilginin ulaştırılması. Bu Ekte belirtilen Standartlar ve Önerilen Uygulamalar
gereğince sağlanan uçuş işlemlerini etkileyecek tesislerin, hizmetlerin ve işlemlerin
oluşturulması, geri çekilmesi ve değiştirilmesi bildirilmelidir ve Ek 15 uyarınca
yürürlüğe konulmalıdır.
Ek metninin ulusal yönetmeliklerde kullanılması. 13 Nisan 1948 tarihinde Konsey,
Sözleşmede imzası bulunan Devletlerin, uygulanabilir olduğu sürece isteklerine
bağlı olarak kendi ulusal yönetmeliklerini kullanmaları konusunda bir karar almıştır.
Bu ICAO Standartlarının lisanı kesinlikle düzenleyici bir karakter sergilemekte ve
ayrıca hava seferinin güvenliği veya düzenlenmesi için önemli olan herhangi bir ek
ulusal yönetmelik de dahil olmak üzere Standartlardan ne kadar uzaklaşılacağını da
belirtmektedir. Bu Ekin yükümlülükleri mümkün olduğunca, ulusal yasama içinde
başlıca metin değişiklikleri yapılmadan dahil edilmesini kolaylaştırmak üzere
yazılmıştır.
Ekle ilgili bölümlerin Durumu
Bir Ek, tümünün her ekte bulunması çok gerekli olmayan aşağıdaki bölümlerden
oluşmuştur; bölümlerin durumları aşağıda belirtildiği gibidir:
1 – Ekin özelliğini belirten materyal:
a) Anlaşmanın yükümlülüğü gereğince Konsey tarafından uygulanan Standartlar
ve Önerilen Uygulamalar. Bunlar aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:
Standart. Fiziksel özellik, konfigürasyon, materyal, performans, personel
veya işlemlerle ilgili herhangi bir şartname, uluslararası hava seferinin
güvenliği ve düzenlenmesi için gerekli olarak kabul edilmiş ve Anlaşma
gereğince Sözleşmede imzası bulunan Devletlerin uyması gereken tek tip
uygulama; uyulmasının mümkün olmadığı durumlarda, 38. Madde gereğince
Konseye bildirilmesi.
Önerilen Uygulama. Fiziksel özellik, konfigürasyon, materyal, performans,
personel veya işlemlerle ilgili herhangi bir şartname, uluslararası hava
seferinin güvenliği, düzenlenmesi veya uygulanması konusunda isteğe bağlı
olarak kabul edilmiş ve Anlaşma gereğince Sözleşmede imzası bulunan
Devletlerin uymaya çalışması gereken tek tip uygulama.
b) Uygunluk sağlamak amacıyla ayrı olarak gruplandırılmış materyallerden
oluşmuş, ancak Konsey tarafından uygulanan Standartların ve Önerilen
Uygulamaların bir bölümü olarak oluşturulmuş ekler.
c) Standartlarda ve Önerilen Uygulamalarda kullanılan sözlük anlamlarının
kabul edilmediği ve tek başına açıklayıcı olmayan terimler kullanılarak
yapılan tanımlar. Bir tanımın bağımsız bir durumu bulunmamaktadır ancak
kullanılan terimin anlamındaki bir değişiklik şartnameyi etkilediği sürece her
Standart ve Önerilen Uygulamanın önemli bir parçasıdır.
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2 – Standartlar ve Önerilen Uygulamalarla ilgili olarak Konsey tarafından onaylanan
Materyalin yayınlanması:
a) Konseyin eylemini temel alan ve Anlaşma ve Uygulama Kararını garantileyen
Standartların ve Önerilen Uygulamaların uygulanmasıyla ilgili olarak
Devletlerin yükümlülüklerinin açıklanmasını içeren tarihi geçmiş ve açıklayıcı
materyallerden oluşan ön sözler.
b) Metnin uygulanmasını anlaşılır hale getirmekte yardımcı olmak amacıyla
Ek’in kısımlarının, bölümlerinin veya parçalarının başlangıçlarını gösteren
açıklayıcı materyallerden oluşmuş giriş bölümleri.
c) Söz konusu Standartlar ve Önerilen Uygulamalarla ilgili gerçeklere dayanan
bilgi veya atıflarda bulunmak için, ancak Standartların veya Önerilen
Uygulamaların bir bölümünü oluşturmayacak şekilde metnin içinde uygun
olan yerlere konulan notlar.
d) Standartlara ve Önerilen Uygulamalara yardımcı materyallerde oluşan veya
bunların uygulanmasında rehberlik içeren ekler.
Lisanın seçilmesi
Bu Ek beş lisanla yürürlüğe konulmuştur. İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça ve
İspanyolca. Sözleşmede imzası bulunan her Devletten, ulusal uygulamaları ve
Anlaşmada sağlanan diğer uygulamalar için doğrudan kullanmak veya buna göre
Organizasyonu bilgilendirerek kendi lisanına çevirmek amacıyla bu metinlerden
herhangi birini seçmeleri istenmektedir.
Yazılış uygulamaları
Her bir ifadenin görünüşünün belirlenmesi için aşağıdaki uygulamalara sadık
kalınacaktır. Standartlar kalın olmayan roman harfleriyle yazılacaktır. Önerilen
Uygulamalar kalın olmayan italik harflerle yazılacaktır. Durumları Öneri başlığı
altında belirtilecektir. Notlar kalın olmayan italik harflerle yazılacak, durumları Not
başlığı altında belirtilecektir.
Şartnamelerin yazımında aşağıdaki yazılış uygulamaları izlenecektir. Standartlar
için kullanılacak fiil “yapılacaktır” ve Önerilen Uygulamalar için kullanılacak fiil
“yapılmalıdır” olacaktır.
Tüm belge içinde:
a) Metrik sistemde verilen ölçülerin yanında parantez içinde ayak-libre
sistemindeki ölçümler de verilmektedir.
b) Erkek cinsiyeti ile ilgili kelimeler hem erkek hem de kadın olarak
algılanmalıdır.
Bu belgenin bir bölümünde verilen sayı ve/veya başlıkla belirtilmiş herhangi bir atıf
bu bölümün bir alt bölümünü göstermektedir.
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Tablo A. Ek 12’de yapılan düzeltmeler

Düzeltmeler

1. basım

1
(2. basım)

2
(3. basım)

3

4
(4. basım)

5
6

7

8

9
(5. basım)

10

Kaynaklar

Konular

Arama ve Kurtarma
Uluslararası Standartlar ve Önerilen
Bölümü, İkinci
Oturum (1946) Hava Uygulamalar – Arama ve Kurtarma
Hizmetleri
Seferi
Komisyonu
Arama ve Kurtarma Organizasyonu;
Arama ve Kurtarma haberleşmeler; arama ve kurtarma
Bölümü, Üçüncü
tatbikatlarının değerlendirmeleri; arama
Oturum (1951)
ve kurtarma işlemleri; havadan yere
verilen sinyaller
Alt Kurtarma Merkezleri; diğer
İkinci Hava Seferi
Sözleşmede imzası bulunan Devletlerin
Konferansı (1955)
hizmet vermek ve yakıt doldurmak için
kullanılan kurtarma üniteleri
Üçüncü Hava Seferi
Konferansı (1956).
Uçağın inmesi için uygun olan bölgelerin
Ek 6, Bölüm 6’daki işaretlenmesi
140. Düzeltme
Hava, Hava Trafik
Devletler arasındaki işbirliği; acil
Hizmetlerinin ve
durumlarla ilgili bilgiler; Kurtarma
Arama ve Kurtarma
Koordinasyonu Merkezleri ile ilgili
Bölümlerinin
işlemler
kuralları (1958)
Kurtarma Koordinasyonu Merkezlerinin
Ek 11’deki 13.
hava trafik hizmetleri üniteleri
Düzeltme
tarafından bilgilendirilmesi
Sözleşmede imzası bulunan diğer
Ek 9’daki 4.
Devletlerin kurtarma ünitelerine geçici
düzeltme
girişi
Tehlikeli durumda bulunan bir uçağa
Ek 11, Bölüm 5’teki yardım etmek için yüzey gemilerinin ve
14. düzeltme
havada bulunan bir uçağın alarma
geçirilmesi
Uluslararası Denizde
Can Güvenliği
Atıfta bulunulan konuların
Anlaşması. Ek
güncelleştirilmesi; uyarı hizmeti
11’deki 15.
Düzeltme
Sözleşmede imzası bulunan Devletler
arasındaki işbirliği; Sözleşmede imzası
bulunan diğer devletlerin kurtarma
Hava Seferi Bölgesel ünitelerinde bulunan hizmet verme ve
Ek İşlemleri
yakıt doldurma işlemleri; arama ve
İnceleme Komisyonu kurtarma ile ilgili haberleşme tesislerinin
kontrolü; daha fazla ünite veya
hizmetlerle arama ve kurtarma
eylemlerinde yardımcı olmak
Arama ve kurtarma uçağı tarafından
Uluslararası Sinyal Kodunun taşınması;
Hava Seferi
2182 kHz frekansındaki arama ve
Komisyonu
kurtarma araçları; ticari gemilerin
konumları ile ilgili bilgiler
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Kabul
edilmiş/onaylanmış
Yürürlüğe
konulmuş
Uygulanabilir
25 Mayıs 1950
1 Aralık 1950
1 Mart 1951
31 mart 1952
1 Eylül 1952
1 Ocak 1953
8 Mayıs 1956
1 Eylül 1956
1 Aralık 1956
13 Haziran 1957
1 Ekim 1957
1 Aralık 1957
8 Aralık 1959
1 Mayıs 1960
1 Ağustos 1960
13 Nisan 1962
-1 Kasım 1962
--1 Temmuz 1964
19 Haziran 1964
1 Kasım 1964
1 Şubat 1965
10 Aralık 1965
-25 Ağustos 1966

25 Mayıs 1970
25 Eylül 1970
4 Şubat 1970

11 Aralık 1972
11 Nisan 1973
16 Ağustos 1973
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Düzeltmeler

11
(6. Basım)

12
13

Kaynaklar

Yüzey gemileri için yeni sinyal; 24 saat
çalışan arama ve kurtarma hizmetlerinin
sağlanması; ticari gemilerin konumları ile
ilgili bilginin ulaştırılması; arama ve
kurtarma işlemlerinin değerlendirilmesi;
komşu devletlerle işbirliğinin
Hava Seferi
geliştirilmesi; kurtarma ünitelerine ait
Komisyonu
araç-gereçler; hava trafiği hizmetleri
tarafından Ekin
konusundaki bilgilerin elde edilebilirliği;
tümüyle incelenmesi atılabilecek yaşam gereçlerinin yerleri;
tehlike içindeki uçağa yardım etme ve
yüzey gemisiyle buluşmasını zorunlu hale
getirme yöntemleri; arama ve
kurtarmaya yardımcı olma veya diğer bir
uçağın tehlike içindeki uçakla buluşma
yöntemleri
Ek 3’deki 60.
Düzeltme

Meteoroloji ofisleri ve arama ve kurtarma
üniteleri arasında ek haberleşme tesisleri

Hava Seferi
Komisyonu

Kazazedeler tarafından kullanılmak üzere
yer-hava görsel sinyal kodu

14

Hava Seferi
Komisyonu

15

Hava Seferi
Komisyonu

16
(7. Basım)

Konular

Ek 6, Bölüm I, II ve
III’deki sırasıyla 25.
20. ve 7.
düzeltmeler; Hava
Seferi Komisyonu

Yasalara aykırı sefer yapan bir uçağa
karşı alınan hazırlık önlemleriyle ilgili
olarak kurtarma koordinasyon merkezinin
(RCC) sorumlulukları
Arama ve kurtarma uçağının
tanımlanması; kurtarma koordinasyon
merkezleri (RCC) için haberleşme şartları
ve arama ve kurtarma (SAR) araçları;
arama kurtarma (SAR) ile ilgili irtibat
noktası (SPOC)
“Komut altındaki pilot” tanımının
yeniden gözden geçirilmesi; yazılımla
ilgili düzeltme
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Kabul
edilmiş/onaylanmış
Yürürlüğe
konulmuş
Uygulanabilir

25 Kasım 1974
25 Mart 1975
9 Ekim 1975

8 Aralık 1975
8 Nisan 1976
12 Ağustos 1976
15 Aralık 1980
15 Nisan 1981
26 Kasım 1981
12 Mart 1990
30 Temmuz 1990
15Kasım 1990
12 Mart 1993
26 Temmuz 1993
11 Kasım 1993

12 Mart 2001
16 Temmuz 2001
1 Kasım 2001
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ULUSLARARASI STANDARTLAR
VE ÖNERİLEN UYGULAMALAR
Not – Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması, A23-13 no.lu kararla Genel Kurul
tarafından kabul edilebilecek durumlarda, görevi yerine getirmeye yetkili veya
görevi yerine getirmeye zorunlu olan kayıt tutan bir Devletin gerekli fonksiyonu
uygulamasına izin vermesine rağmen, Kayıt tutan bu Devlet, diğer bir Devletin
işletmecisi tarafından kiralanmış, kontratı başkasına verilmiş veya değiş-tokuş
edilmiş – özellikle mürettebatsız olarak – bir uçak söz konusuyken ve bu gibi
durumlarda Anlaşmada, işletmecinin ait olduğu Devletin hakları ve yükümlülüklerini
tam anlamıyla açıklanmadığı için sorumluluklarını yerine getiremeyebilir. Buna göre
Konsey, Devlete tahsis edilmiş fonksiyonlarla ilgili olarak Anlaşmada düzeltmeler
yapılması gerektiği konusunda ön yargılı davranmadan, yukarıda sözü edilen durum
oluştuğu taktirde, Kayıt tutan Devletin kendisine Anlaşma tarafından tahsis edilen
fonksiyonları uygun bir biçimde yerine getiremeyecek durumda olduğunu, bu
fonksiyonları kabul ettiği taktirde işletmecinin ait olduğu Devlete devretmekte ve
işletmecinin ait olduğu Devletin fonksiyonları yerine getirmesinin Kayıt tutan
Devletten daha uygun olduğunu vurgulamaktadır. Bu süregelen işlemlerin yalnızca
uygulamada kolaylık sağlamanın bir parçası olduğu ve Kayıt tutan Devletin ya da
üçüncü Devletin görevlerini açıklayan Chicago Anlaşmasının yükümlülüklerini
etkilemeyeceği açıkça anlaşılmaktadır.
BÖLÜM 1. TANIMLAR
Arama ve Kurtarma Standartlarının ve Önerilen Uygulamaların içinde aşağıdaki
terimler kullanıldığında, aşağıda belirtilen anlamlar vurgulanmaktadır:
Not – Bu tanımların içinde (RR) bulunuyorsa, bu tanım Uluslararası Haberleşme
Birliğinin (ITU) Radyo Talimatlarından alınmıştır (onaylanmış ICAO politikaları
beyanatları (9718 no.lu belge) da dahil olmak üzere Sivil Havacılığa ait Radyo
Frekansı Spektrumu Şartları konusundaki El Kitabına bakınız).
Uyarı noktası. Acil durumda bulunan uçakla ilgili olarak kamu genelinden bilgi
edinmek ve bilgiyi ilgili Kurtarma Koordinasyonu Merkezine iletmek için tayin
edilmiş ünitedir.
Uyarı safhası. Bir uçağın ve uçakta bulunan kişilerin güvenliği ile ilgili endişe
duyulması durumudur.
Tehlike safhası. Bir uçağın ve uçakta bulunan kişilerin kesinlikle ciddi bir tehdit ve
çok yakın bir zamanda oluşacak bir tehlike altında olduğu veya derhal yardım
edilmesini gerektiren durumdur.
İndirme. Bir uçağın su üzerine inmesini zorlamaktır.
Acil durum safhası. Belirsiz safha, uyarı safhası veya tehlike safhası anlamlarına
gelen kesinlik kazanmamış durumlarda kullanılan terimdir.
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İşletmeci. Bir uçağın işletmesini alan veya almayı teklif eden bir kişi, kuruluş veya
girişimcidir.
Komut altındaki pilot. İşletmeci tarafından veya genel havacılık söz konusuysa
uçak sahibi tarafından tayin edilmiş, uçağı kullanan ve uçuşun güvenli bir şekilde
sürdürülmesini sağlayan pilottur.
Radyo yönünü-bulma istasyonu (RR S1.91). Radyo yönü bulgularını kullanarak
radyo saptaması yapan istasyondur.
Not – Radyo yönü bulgularının hava-deniz uygulamaları, hava-deniz radyo seferi
hizmetleri içinde yer almaktadır.
Kurtarma Koordinasyonu Merkezi. Arama ve kurtarma hizmetlerinin etkili bir
şekilde düzenlenmesinden ve arama ve kurtarma bölgesinde arama ve kurtarma
işlemlerinin yönetimini koordine etmekten sorumlu ünitedir.
Alt Kurtarma Merkezi. Arama ve kurtarma bölgesinde daha sonra belirlenmiş
uygulamalar için tamamlayıcı olarak kurulmuş ve Kurtarma koordinasyonu
merkezinden sonra gelen bir ünitedir.
Kurtarma Ünitesi. Eğitimli personelden oluşmuş ve arama ve
uygulamalarını hızlandırıcı uygun araç-gereçle donatılmış bir ünitedir.

kurtarma

Arama ve Kurtarma Uçağı. Arama ve kurtarma ekibinin etkili bir biçimde
yönetimini sağlamaya uygun özel araç-gereçle donatılmış bir uçaktır.
Arama ve Kurtarma Bölgesi. Arama ve kurtarma hizmetlerinin verildiği belirlenmiş
boyutlardaki bir alandır.
Arama ve Kurtarma Hizmetleri Ünitesi. Kurtarma koordinasyonu merkezi, alt
kurtarma merkezi veya uyarı noktası anlamına gelen belirsiz bir terimdir.
Kayıt Tutan Devlet. Giriş yapan uçağın kaydını tutan Devlettir.
Belirsizlik safhası. Bir uçağın ve uçakta bulunan kişilerin güvenliği konusunda
belirsizlik gösteren bir durumun ortaya çıkmasıdır.
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BÖLÜM 2. DÜZENLEME
2.1

Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Oluşturulması ve Sağlanması

2.1.1 Sözleşmede imzası bulunan Devletler kendi bölgeleri içinde arama ve
kurtarma hizmetlerinin oluşturulması ve sağlanması için düzenlemeler
yapacaklardır. Bu hizmetler 24 saat hizmet verecek şekilde oluşturulacaktır.
2.1.1.1 Açık denizlerde ve kimin egemenliği altında olduğu belirsiz yerlerde arama
ve kurtarma hizmetlerinin oluşturulması, bölgesel hava seferi anlaşmaları temel
alınarak belirlenecektir. Bunun gibi bölgelerdeki arama ve kurtarma hizmetlerinin
sorumluluğunu kabul eden Sözleşmede imzası bulunan bir Devlet, oluşturacağı ve
uygulayacağı hizmetleri bu Ekin şartları uyarınca düzenleyecektir.
Not – “Bölgesel Hava Seferi Anlaşmaları” deyimi, Bölgesel Hava Seferi
Toplantılarında normal olarak önerilmiş ve ICAO Konseyi tarafından onaylanmış
anlaşmalar anlamındadır.
2.1.2 Tehlike altındaki uçağa ve uçak kazasından kurtulanlara yardım sağlanırken,
Sözleşmede imzası bulunan Devletler bu uçağın ve kazazedelerin hangi ülkeden
olduklarını göz önünde bulundurmayacaklardır.
2.2

Arama ve Kurtarma Bölgelerinin Oluşturulması

2.2.1 Sözleşmede imzası bulunan Devletler, arama ve kurtarma hizmetleri
verecekleri Arama ve Kurtarma Bölgelerini belirleyeceklerdir. Bu gibi bölgeler
birbiriyle çakışmayacak şekilde olacaktır.
2.2.1.1
Öneri – Arama ve Kurtarma Bölgelerinin sınırları uygulanabilir olduğu
taktirde, uçuş bilgisi alınan bölgelerin etrafındaki sınırların içinde olmalıdır.
2.3

Arama ve Kurtarma Hizmetleri Ünitelerinin Oluşturulması ve
Görevlendirilmesi

2.3.1 Sözleşmede imzası bulunan Devletler her bir Arama ve Kurtarma Bölgesinde
bir kurtarma koordinasyonu merkezi oluşturacaklardır.
2.3.2 Öneri – Sözleşmede imzası bulunan Devletler Arama ve Kurtarma
Hizmetlerinin etkinliğinin artırılması gereken durumlarda alt kurtarma merkezleri
oluşturmalıdır.
2.3.3 Öneri – Kamu haberleşme tesislerinin, acil durumda bulunan bir uçağı
gözlemleyerek ilgili Kurtarma Koordinasyonu Merkezine doğrudan ve en hızlı
biçimde bildirmesine izin vermediği durumlarda, Sözleşmede imzası bulunan
Devletler, uyarı noktaları olarak uygun kamu veya özel üniteler tayin etmelidir.
2.4

Arama ve Kurtarma Ünitelerinin Haberleşmesi

2.4.1 Her bir Kurtarma Koordinasyonu Merkezinde aşağıdaki ünitelerle haberleşme
araçları bulunacaktır:
a) İlgili Hava Trafik Hizmetleri Ünitesi;
b) İlgili Alt Kurtarma Merkezleri;
c) Bölgede bulunan uygun yön tayini ve konum saptama istasyonları;
d) Uygun olduğu yerlerde, bölgede bulunan yüzey gemilerini uyarabilecek ve
bunlarla haberleşebilecek kıyı radyo istasyonları.
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Not – “Acil haberleşme araçları” deyiminin geçtiği yerlerde direkt hattı bulunan
telefon, teletayp, direk telsiz devresi veya direkt hat bulunmuyorsa telefon
santraline bağlı telefon veya teletayp araçları göz önünde bulundurulacaktır.
2.4.2 Her Kurtarma Koordinasyonu Merkezinde aşağıdaki yerlerle hızlı ve güvenli
haberleşme sağlayan araçlar bulunacaktır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bölgede bulunan kurtarma ünitelerinin genel merkezi;
Çevrede bulunan bölgelerdeki kurtarma koordinasyonu merkezleri;
Bu görev için tayin edilmiş meteoroloji ofisi veya meteoroloji gözlem ofisi;
Arama ve kurtarmanın uygulandığı yerlerdeki kurtarma üniteleri;
Uyarı noktaları;
Kurtarma Koordinasyonu Merkezinin (RCC) Arama ve Kurtarma (SAR) irtibat
noktası olarak tayin edildiği durumlarda Arama ve Kurtarma (SAR) Bölgesinde
hizmet veren COSPAS-SARSAT* Misyonu Kontrol Merkezi.

Not – “Hızlı ve güvenli haberleşme araçları” dijital veri iletişimi, telefon, faks ve
telsiz gibi araçları içermektedir.
2.4.3 2.4.1 b)’de verilen şartlara ek olarak, her bir Alt Kurtarma Merkezi aşağıdaki
ünitelerle haberleşmek üzere hızlı ve güvenli haberleşme araçlarına sahip olacaktır.
a)
b)
c)
d)

Çevrede bulunan alt kurtarma merkezleri;
Bir meteoroloji ofisi veya meteoroloji gözlem ofisi;
Arama ve kurtarma uygulanmalarıyla görevlendirilmiş kurtarma üniteleri;
Uyarı noktaları.

Not – 2.4.2’nin altında verilen nota bakınız.
2.4.4 Öneri – 2.4.2 c) ve 2.4.3 b) uyarınca sağlanan haberleşme araçlarına ek
olarak gerekli olduğu yerlerde örneğin kapalı devre televizyon gibi görsel veya
işitsel haberleşme araçları sağlanmalıdır.
2.5

Kurtarma ünitelerinin tayin edilmesi

2.5.1 Sözleşmede imzası bulunan Devletler her bir Arama ve Kurtarma Bölgesinde
uygun bir şekilde konumlandırılmış ve araç gereçlerle donatılmış kamu veya özel
kurtarma ünitelerine ait elemanlar tayin edeceklerdir ve bu elemanların ve ilgili
kurtarma koordinasyonu merkezinin konuyla ilgili fonksiyonlarını belirleyeceklerdir.
2.5.1.1
2.5.1.e göre tayin edilmiş ünite yetersiz görüldüğü taktirde
Sözleşmede imzası bulunan Devletler ek kurtarma üniteleri oluşturacaklardır.
Not – Arama ve Kurtarma Bölgesindeki, arama ve kurtarma uygulamaları için gerekli
en az sayıdaki üniteler ve tesisler, bölgesel hava seferi anlaşmaları tarafından
belirlenecek ve uygun Hava Seferi Planı yayınlarında belirtilecektir.

.
*

COSPAS – tehlike altında bulunan gemilerin araştırılması için uzay sistemi
SARSAT – arama ve kurtarma uygulamalarının uydu yardımıyla izlenmesi
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2.5.2 Öneri – Sözleşmede imzası bulunan Devletler, arama ve kurtarma
uygulamaları planının bir parçası olarak, kurtarma üniteleri olarak
nitelendirilmeyen ancak buna rağmen arama ve kurtarma uygulamalarına
katılabilecek kamu veya özel hizmet verecek elemanlar tayin etmelidirler ve bu
elemanların ve ilgili kurtarma koordinasyonu merkezinin konuyla ilgili
fonksiyonlarını belirlemelidirler.
2.6

Kurtarma Ünitelerinde Bulunan Araç-Gereçler

2.6.1 Kurtarma üniteleri hızlı bir şekilde konumlandırılmak ve herhangi bir kaza
durumunda uygun yardımı sağlamak için tesis ve araç-gereçleri sağlayacaktır.
Not – Kurtarma Üniteleri için araç-gereç seçiminde, modern uçakların boyut ve
yolcu kapasitelerinin göz önünde bulundurulması önemlidir.
2.6.2 Öneri - 2.4.2 d) ve 2.4.3 c)’deki Standartlar ile şart koşulan haberleşmeye ek
olarak, her bir kurtarma ünitesi, aynı kurtarma işlemini yapan diğer üniteler veya
elemanlarla haberleşmeyi sağlayacak hızlı ve güvenli haberleşme araçlarına sahip
olmalıdır.
Not – 2.4.2’nin altında verilen nota bakınız.
2.6.3 Her bir Arama ve Kurtarma Uçağı, hava-deniz tehlikesi altındayken ve olay
yerindeki eylem frekansından ve açıklanmış bulunan diğer frekanslardan
haberleşmeyi sağlayacak şekilde donatılacaktır.
2.6.4 Her bir Arama ve Kurtarma Uçağı, Ek 6, Bölüm I, II ve III uyarınca uçak
tarafından taşınması istenen 121.5 MHz radyo dalgası veren bölgeye ait acil konum
tespiti yapan vericilerle donatılacaktır.
Not – Acil yer tespit edici vericilere (ELT) ait Şartnameler Ek 10, Cilt III’de
verilmiştir.
2.6.5 Denize yakın alanlarda yapılan arama ve kurtarma işlemleri için kullanılan
her bir arama ve kurtarma uçağının ticari gemilerle haberleşmesi gerekiyorsa, bu
gibi gemilerle 2182 kHz üzerinden haberleşmesi sağlanacak şekilde donatılacaktır.
2.6.6 Denize yakın alanlarda yapılan arama ve kurtarma işlemleri için kullanılan
her bir arama ve kurtarma uçağının ticari gemilerle haberleşmesi gerekiyorsa, bu
gibi gemilerle haberleşmede oluşacak lisan zorluklarının üstesinden gelebilmesi için
Uluslararası Sinyal Kodunun bir kopyasını taşıyacaktır.
2.6.7 Öneri – Kazazedelere havadan atılacak malzeme sağlanmasının gerekli
olmadığının bilindiği durumların dışında arama ve kurtarma işlemlerine katılan
uçaklardan en az biri yüksekten atılabilecek yaşamsal malzemeler taşımalıdır.
2.6.8 Öneri – Devletler, Arama ve Kurtarma Uçaklarının hazır durumda
bulunmadığı yerlerde uygun hava alanları sağlamalı ve yaşamsal malzemeleri
normal olarak arama ve kurtarma uygulamalarına katılmayan uçaklar tarafından
atılmaya uygun bir biçimde paketlemelidir.
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2.6.9 Öneri – Kazazedelere atılmak için yaşamsal malzemeleri içeren kutuların
veya paketlerin içinde bulunanların genel özelliği, üzerinde bulunan bir renk
koduyla, üzerine basılmış bir açıklamayla ve görülebilecek boyutlardaki açıklayıcı
sembollerle belirtilmelidir.
2.6.9.1
Öneri – Yukarıdan atılan ve yaşamsal malzemeleri içeren kutuların ve
paketlerin içindekilerin belirlenmesi için kullanılan renkler aşağıdaki kodlara göre
renkli şeritler şeklinde olmalıdır.
Kırmızı
Mavi
Sarı
Siyah

– tıbbi malzeme ve ilk yardım malzemeleri.
– yiyecek ve su
– battaniye ve koruyucu giysiler
– soba, baltalar, pusulalar, pişirme kapları gibi çeşitli malzemeler

2.6.9.2
Öneri – Karışık özellikleri bulunan malzemeler bir kutu veya paket
içinde atıldığı durumlarda, renk kodu kombine bir şekilde kullanılmalıdır.
2.6.10
Öneri – Yaşamsal malzemelerin kullanma talimatı yukarıdan atılan her
bir kutuya ve pakete eklenmelidir. İçlerinden en az bir tanesi ICAO’nun çalışma
lisanından olmak üzere bu ekler en azından üç lisanda basılmalıdır.

GKTH Dairesi Başkanlığı - Tahlisiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

II-60

Tahlisiyeci El Kitabı

BÖLÜM 3. İŞBİRLİĞİ
3.1

Devletler Arasındaki İşbirliği

3.1.1 Sözleşmede imzası bulunan Devletler kendi arama ve kurtarma
düzenlemelerini, komşuları olan Sözleşmede imzası bulunan diğer Devletlerle
koordine edeceklerdir.
3.1.2 Öneri – Sözleşmede imzası bulunan Devletler gerekli olduğu taktirde kendi
arama ve kurtarma işlemlerini komşu Devletlerle koordineli bir şekilde
uygulamalıdırlar.
3.1.2.1
Öneri – Sözleşmede imzası bulunan Devletler uygulanabilir olduğu
taktirde, komşu Devletlerle arama ve kurtarma işlemlerinin koordinasyonunu
kolaylaştırmak için müşterek arama ve kurtarma işlemleri geliştirmelidir.
3.1.3 Böyle bir duruma maruz kalan Sözleşmede imzası bulunan bir Devletin yetkisi
belki de şöyle açıklanabilir; Bu Devletin uçak kazasının yerini araştırmak ve bu
kazadan hayatta kalanları kurtarmak amacıyla diğer Devletin kurtarma ünitelerinin
bulunduğu bölgeye derhal giriş yapmasına izin verilecektir.
3.1.4 Kurtarma ünitelerinin Sözleşmede imzası bulunan diğer bir Devletin
sınırlarına girmesini isteyen Sözleşmede imzası bulunan bir Devletin yetkilileri, ilgili
Devletin Kurtarma Koordinasyonu Merkezine veya bu Devlet tarafından atanmış
diğer bir yetkili kuruluşa, planlanan görevin ve neden gerekli olduğunun tam
ayrıntılarını veren bir belge sunacaktır.
3.1.4.1
Sözleşmede imzası bulunan Devletin yetkilileri aşağıdaki uygulamaları
yerine getirecektir:
•

Böyle bir belgeyi aldıklarını derhal bildireceklerdir, ve

•

Planlanan görevin yerine getirilmesini gerektiren herhangi bir durum
bulunuyorsa bu durumu en kısa zamanda belirteceklerdir.

3.1.5 Öneri - Sözleşmede imzası bulunan Devletler, komşu Devletlerle birbirlerinin
sınırları içindeki kurtarma ünitelerine girmek için gerekli olan şartları açıklayıcı
anlaşmalar yapmalıdırlar. Bu anlaşmalar bu gibi ünitelere girişi hızlandırmak
amacıyla mümkün olan en az formaliteyi içermelidir.
3.1.6 Öneri – Sözleşmede imzası bulunan her bir Devletin Kurtarma Koordinasyonu
Merkezi aşağıdakileri yapmakta yetkilidir:
a) İhtiyaç olduğu taktirde diğer Kurtarma Koordinasyonu Merkezinden uçak,
gemi, personel veya araç-gereç gibi yardımların istenmesi;
b) Bu gibi uçakların, gemilerin, personelin veya araçların kendi sınırları içine
girişinin yapılması için gerekli tüm izinlerin temin edilmesi;.
c) Bunun gibi yapılan bir girişin hızlandırılması için uygun gümrük, göçmenlik
veya diğer yetkililerle yapılacak gerekli düzenlemelerin sağlanması.
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3.1.7 Öneri –Sözleşmede imzası bulunan her bir Devlet gerektiği zaman Kurtarma
Koordinasyonu Merkezine, uçak, gemi, personel veya araç-gereç şeklindeki
yardımlar da dahil olmak üzere diğer Kurtarma Koordinasyonu Merkezlerine yardım
sağlaması için yetki vermelidir.
3.1.8 Öneri - Sözleşmede imzası bulunan Devletler arama ve kurtarma etkinliğini
artırmak için kendi arama ve kurtarma ünitelerinin, diğer Devletlerin ve
uygulamacıların katıldığı ortak eğitim uygulamaları düzenlemelidir.
3.1.9 Öneri - Sözleşmede imzası bulunan Devletler kendi Kurtarma Koordinasyonu
Merkezlerinde ve Alt Merkezlerde bulunan personelin, komşu ülkelerdeki
merkezlere düzenli irtibat ziyaretlerinde bulunmaları
için düzenlemeler
yapmalıdır.
3.2

Diğer Hizmetlerle Yapılan İşbirliği

3.2.1 Sözleşmede imzası bulunan Devletler arama ve kurtarma hizmetlerinin bir
parçası olarak tahsis edilmemiş tüm uçak, gemi, yerel hizmetler ve tesisleri, arama
ve kurtarma çalışmalarında tam bir işbirliği sağlamak ve uçak kazasından sağ
kalanlara mümkün olan yardımı yapmak üzere düzenleyeceklerdir.
3.2.2 Sözleşmede imzası bulunan Devletler kendi arama ve kurtarma hizmetlerinin,
kazaları araştırmaktan sorumlu ve kazazedelerin bakımından sorumlu hizmetlerle
işbirliği halinde olmasını garanti edeceklerdir.
3.2.3 Öneri – Kaza araştırmasını kolaylaştırmak için kurtarma ünitelerine
uygulanabilir olduğu sürece, uçak kazaları ile ilgili araştırmaları yöneten nitelikli bir
kişi eşlik etmelidir..
3.2.4 Devletler, tehlikeli durumla ilgili COSPAS-SARSAT verilerini almak için bir
kurtarma irtibat noktası (SPOC) tayin edeceklerdir.
3.3

Bilginin İletilmesi

3.3.1 Sözleşmede imzası bulunan her bir Devlet, diğer bir Devletin kendi sınırları
içindeki kurtarma ünitelerine giriş için gerekli bilgiyi yayınlayacak ve iletilmesini
sağlayacaktır.
Not – 3.1.3’e bakınız.
3.3.2 Öneri – Gerekli olduğu durumlarda, Sözleşmede imzası bulunan Devletler
arama ve kurtarma uygulama planları ile ilgili bilgiyi Kurtarma Koordinasyonu
Merkezleri veya diğer kuruluşlar kanalıyla elde edilebilir hale getirmelidirler.
3.3.3 Öneri – Sözleşmede imzası bulunan her bir Devlet, denizdeki gemilerin
konumu ile ilgili kayıtlı bilgiyi düzenli bir şekilde yayınlamalı ve mümkün olan her
sürede bu bilgiyi temin etmek isteyen Sözleşmede imzası bulunan Devletlere
iletmelidirler.
3.3.4 Öneri – Sözleşmede imzası bulunan Devletler, bir uçağın acil durum içinde
olduğuna inanılmasını gerektiren bir neden bulunuyorsa ve herhangi bir uçak
kazasında alınacak önlemler konusunda kamu geneline verilecek talimatları en
uygun ve elverişli biçimde iletmelidirler.
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BÖLÜM 4. HAZIRLIK ÖNLEMLERİ
4.1

Bilgi İçin Gerekli Şartlar

4.1.1 Her bir kurtarma koordinasyonu merkezi, kendisine ait arama ve kurtarma
bölgesiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri her zaman güncelleştirilmiş haliyle
bulunduracaktır.
a) Kurtarma Üniteleri, Alt Kurtarma Merkezleri ve uyarı noktaları;
b) Hava trafiği hizmetleri ünitesi;
c) Arama ve kurtarma uygulamalarında kullanılabilecek haberleşme araçları;
d) Bölgedeki uygulamalardan sorumlu tüm uygulamacıların veya atanmış
bulunan temsilcilerinin e-mail adresleri ve telefon numaraları;
e) Arama ve kurtarma uygulamalarında yararlı olma ihtimalleri bulunan tıbbi ve
ulaşım tesisleri de dahil olmak üzere diğer kamu ve özel kaynaklar.
4.1.2 Öneri – Her bir Kurtarma Koordinasyonu Merkezinde, aşağıdaki bilgiler de
dahil olmak üzere arama ve kurtarma işlemlerini ilgilendiren tüm diğer bilgiler
bulunmalıdır:
a) arama ve kurtarma çalışmalarına katılması olası olan konumlar, çağrı
işaretleri, gözlem saatleri ve tüm radyo istasyonlarının frekansları;
b) radyo gözlemleri ve
hizmetlerinin süresi;

frekans

gözetimleri

yapan

yerler

ve

gözlem

c) Özellikle havandan gözlemlendiğinde konumu belirlenmemiş veya rapor
edilmemiş enkaz konusunda yanlışlık yapılmasına neden olacak cisimler;
d) Yukarıdan atılabilecek acil ve yaşamsal malzemelerin depolandığı alanlar.
4.1.3 Öneri – Arama ve Kurtarma Bölgesinde denize yakın alanların da bulunduğu
her bir Kurtarma Koordinasyonu Merkezi, bu alanların sınırları içinde tehlikede
bulunan uçağa yardım sağlayabilecek gemilerin konumu, gerçek rotası ve çağrı
işaretleriyle ilgili bilgiye ulaşma konusunda hazır bulunmalıdırlar.
Not – Bu bilgi ya Kurtarma Koordinasyonu Merkezlerinde ya da gerekli olduğunda
hemen elde edilebilir bir şekilde saklanmalıdır.
4.1.4 Arama ve kurtarma ile ilgili bilgilerin gösterilmesi ve işaretlenmesi amacıyla
arama ve kurtarma bölgesinin geniş ölçütlerdeki bir haritası her bir kurtarma
koordinasyonu merkezinde hazır bulundurulmalıdır.
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4.2

İşlemlerin Planlanması

4.2.1 Her bir Kurtarma Koordinasyonu Merkezi kendi arama ve kurtarma bölgesinin
sınırları içinde arama ve kurtarma işlemlerini yönetmek üzere ayrıntılı bir plan
hazırlayacaktır.
4.2.2 İşlemlerle ilgili plan, diğer Devletler tarafından sağlananlar da dahil olmak
üzere uçakların, gemilerin ve taşıtların mümkün olan en fazla miktarda hizmet ve
yakıt doldurma düzenlemelerini belirtecektir.
4.2.3 Öneri – İşlemlerle ilgili plan aşağıdakiler gibi, arama ve kurtarma
uygulamaları için alınan önlemlerle ilgili ayrıntıları içermelidir:
a) Arama ve Kurtarma Bölgesindeki arama ve kurtarma uygulamalarında izlenen
yol;
b) Elde bulunan haberleşme sistemlerinin ve tesislerin kullanımı;
c) Çevrede bulunan diğer Kurtarma Koordinasyonu Merkezleriyle müşterek
alınan önlemler;
d) Havada bulunan uçaklar ve denizde yol alan gemiler için uyarı yöntemleri;
e) Arama ve kurtarma için tayin edilmiş personelin görevleri ve yetkileri;
f) Meteorolojik veya diğer şartlar altında gerekli olabilecek diğer araç-gerecin
elde edilme olasılığı;
g) Hava durumu raporları ve tahminleri, uygun NOTAM vb gibi arama ve
kurtarma işlemleriyle ilgili esas bilgilerin elde edilmesi yöntemleri;
h) Diğer Kurtarma Koordinasyonu Merkezlerinden, ihtiyaç olduğu durumlarda
alınacak uçak, gemi, personel veya araç-gereçler de dahil olmak üzere
gelecek yardımların elde edilmesi yöntemleri;
i) Tehlike altında bulunan uçağın yüzey gemisiyle buluşma yerine zorunlu iniş
yapmasına yardım edilmesi ile ilgili yöntemler;
j) Arama ve kurtarma veya diğer bir uçağın, tehlike altında bulunan uçakla
buluşmasına yardımcı olunması ile ilgili yöntemler;
k) Yasa dışı uygulamalara konu olduğu bilinen ya da inanılan bir uçağa yardım
etmek için alınan ilk önlemler.
4.3

Kurtarma Üniteleri İçin Hazırlık İşlemleri

4.3.1 Her bir Kurtarma Ünitesi aşağıdaki işlemleri yapacaktır:
a) Görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmek için gerekli olan ve 4.2’de
açıklanan işlemlere ait planın tüm bölümleri konusunda bilgi sahibi olmak;
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b) Gerekli sayıda kurtarma gemilerinin ve taşıtların hazır bulundurulmasını
sağlamak;
c) Gıda, tıbbi stok, sinyal verme araçları ve diğer yaşamsal ve kurtarma
araçlarının hazır bulundurulmasını sağlamak;
d) Araçlarının miktarı ve hazır durumda bulundurulduğu konusunda Kurtarma
Koordinasyonu Merkezine en son bilgileri iletmek.
4.3.2 Öneri – Her bir Kurtarma Ünitesi hali hazırda gerekli olan arama ve kurtarma
işlemleriyle meşgul olanların yerine geçirilmek üzere yedek gemi veya taşıt
bulundurmak için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.
4.4

Eğitim

Öneri – Arama ve kurtarma konusunda en üst düzeyde etkinliği başarmak ve
sağlamak için Sözleşmede imzası bulunan Devletler, arama ve kurtarma personelleri
için düzenli eğitim sağlamalı ve uygun arama ve kurtarma tatbikatları
düzenlemelidirler.
4.5

Enkazın Kaldırılması

4.5.1 Sözleşmede imzası bulunan her bir Devlet, kendi sınırları içinde bulunan uçak
kazalarından veya açık denizde oluşan kaza durumlarından ya da Arama ve
Kurtarma Bölgeleri olarak sorumluluğu altında bulunan kimin egemenliği altında
olduğu belirlenmemiş alanlardaki kazalardan kalan enkazı, daha sonra oluşacak
herhangi bir karışıklığı önlemek amacıyla kaza incelemesinin veya çizelgenin
çıkarılmasının hemen ardından kaldıracak veya yok edecektir.
4.5.2 Öneri – 4.5.1’e uyulmasını kolaylaştırmak için Sözleşmede imzası bulunan her
bir Devlet uçağın enkazını bulan herhangi bir kişinin mümkün olan en kısa sürede
uygun yetkiliyi bilgilendirmesini istemelidir.
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BÖLÜM 5. UYGULAMA İŞLEMLERİ
5.1

Acil Durumlarla İlgili Bilgiler

5.1.1 Öneri – Sözleşmede imzası bulunan Devletler bir kazayı gözlemleyen veya
uçağın acil durumda olduğuna inanmak için nedenleri olan herhangi bir kişiyi, elde
ettiği tüm bilgileri derhal uygun uyarı noktasına veya ilgili Kurtarma Koordinasyonu
Merkezine iletmesi için teşvik etmelidir.
5.1.2 Arama ve kurtarma organizasyonunda çalışan herhangi bir yetkilinin veya
elemanın bir uçağın acil durumda olduğuna inanmak için nedeni bulunuyorsa, bu
kişiler elde ettiği tüm bilgileri derhal ilgili Kurtarma Koordinasyonu Merkezine
bildirecektir.
5.1.3 Kurtarma Koordinasyonu Merkezleri acil durumda bulunan uçakla ilgili bilgiyi
alır almaz bu bilgiyi değerlendirecek ve gerekli olan uygulamanın boyutlarını
belirleyecektir.
5.1.4 Acil durumda olan bir uçak ile ilgili bilgi hava trafik hizmetleri ünitelerinden
başka bir kaynaktan alınmışsa, kurtarma koordinasyonu merkezi durumla ilgili acil
durum aşamasını belirleyecek ve bu aşamaya uygulanabilir işlemleri yerine
getirecektir.
5.2

Acil Durum Aşaması Süresince Kurtarma Koordinasyonu Merkezlerinin
Yerine Getireceği İşlemler
5.2.1 Belirsizlik aşaması

Belirsizlik aşaması süresince Kurtarma Koordinasyonu Merkezi, gelen raporları en
hızlı şekilde değerlendirmek üzere mutlaka hava trafiği hizmetleri üniteleriyle ve
diğer uygun kuruluş ve hizmetlerle işbirliği yapacaktır.
5.2.2 Uyarı aşaması
Uyarı aşamasının oluştuğu durumlarda Kurtarma Koordinasyonu Merkezi uygun
arama ve kurtarma hizmetleri ünitelerini ve kurtarma ünitelerini derhal alarma
geçirecek ve gerekli eylemleri başlatacaktır.
5.2.3 Tehlike aşaması
Bir uçağın tehlike altına olduğuna inanılıyorsa veya tehlike aşaması oluştuğunda
Kurtarma Koordinasyonu Merkezi aşağıdakileri yerine getirecektir:
a) İşlemlerle ilgili ayrıntılı plan uyarınca uygun arama ve kurtarma hizmetleri
üniteleri ve kurtarma üniteleri tarafından eylemin başlatılması;
b) Uçağın konumunun saptanması, bu konumun belirsizlik derecesinin tahmin
edilmesi ve bu bilgiler ve koşullar göz önünde bulundurularak araştırılacak
alanın boyutlarının belirlenmesi;
c) Uygun olduğu durumlarda işletmecinin bilgilendirilmesi ve gelişmelerden
haberdar edilmesi;
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d) Çevrede bulunan Kurtarma Koordinasyonu Merkezlerinin, gerekli görülen
olası yardım veya hangisinin uygulamaya katılacağı konusunda
bilgilendirilmesi;
e) Acil durum konusundaki bilgi diğer bir kaynaktan gelmişse durum hakkında
ilgili Hava Trafik Hizmetleri Ünitesinin bilgilendirilmesi;
f) Özellikle aşağıdaki konumda bulunmaları gerekli olmayan uçak, gemi, kıyı
istasyonları veya diğer hizmetlerin erken aşamada aşağıdakileri uygulamasını
sağlamak:
1) tehlike altında bulunan uçaktan gelen radyo dalgalarının veya acil yer
tespit edici vericisinin dinlenmesi için nöbet tutulmasını sağlamak
Not – Ek 10, Cilt III’de verilen acil yer tespit edici vericilerine (ELT) ait
şartnamelerde yer alan frekanslar 121.5 MHz ve 406 MHz’dir.
2) mümkün olan en elverişli şekilde tehlike altında bulunan uçağa yardım
etmek;
3) Kurtarma Koordinasyonu Merkezini her türlü gelişmeden haberdar
etmek.
g) Elde edilen bilgilerin ışığında gerekli arama ve/veya kurtarma işlemlerini
uygulamak için bir planın oluşturulması ve bu planın yol gösterici olarak
işlemin uygulamasını yöneten yetkililere derhal iletilmesinin sağlanması;
h) Gelişen koşullar uyarınca g) maddesinde verilen yol gösterici planda
gerektiğinde düzeltmelerin yapılması;
i) Uçağın kaydını tutan Devletin bilgilendirilmesi;
j) Uygun kaza araştırma yetkililerinin bilgilendirilmesi
Koşullar aksini gerektirmedikçe açıklanmış bulunan bu önlemlerin izlenmesi
zorunludur.
5.2.4 Konumu bilinmeyen bir uçak ile ilgili olarak arama ve kurtarma eyleminin
başlatılması
Konumu bilinmeyen bir uçakla ilgili olarak acil durum aşamasının bildirildiği ve
belki de iki veya daha fazla arama ve kurtarma bölgesinin bulunduğu durumlarda
aşağıdakiler uygulanacaktır:
a) Kurtarma Koordinasyonu Merkezi acil bir durumun oluştuğu konusunda bilgi
almış ve diğer merkezlerin uygun eylemlerde bulunduğundan emin değilse,
bu merkez kendisini 5.2 maddesi uyarınca uygun eylemin başlatılması
konusunda sorumlu sayacak ve sorumlulukları derhal üstlenmek için bir
Kurtarma Koordinasyonu Merkezinin tayin edilmesi amacıyla komşu kurtarma
koordinasyonu merkezleriyle irtibata geçecektir.
b) Kurtarma Koordinasyonu Merkezlerinin aksinin yapılması konusunda ortak bir
anlaşmaya vardıkları durumların dışında, arama ve kurtarma eylemini
koordine eden Kurtarma Koordinasyonu Merkezi, merkez olarak tanınacak ve
aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:
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•

En son rapor edilmiş konumuna göre uçağın bulunduğu bölge; veya

•

En son rapor edilmiş konumuna göre iki arama ve kurtarma bölgesi
sınırları içinde uçağın ilerlediği bölge; veya

•

Uygun iki yönlü telsiz haberleşme sistemi ile donatılmamış olduğu
veya telsiz haberleşmesi yapma zorunluluğu bulunmadığı durumlarda
uçağın ilerlediği bölge.

c) Tehlike aşamasının bildirilmesinden sonra, arama ve kurtarma eylemlerini
koordine eden Kurtarma Koordinasyonu Merkezi, işlemleri uygulayacak tüm
Kurtarma Koordinasyonu Merkezlerini acil durum koşulları ve bunu izleyen
gelişmeler konusunda bilgilendirecektir. Aynı zamanda kaza ile ilgili herhangi
bir bilgi alan tüm Kurtarma Koordinasyonu Merkezleri, bu bilgiyi arama ve
kurtarma eylemini koordine eden Kurtarma Koordinasyonu Merkezine
ileteceklerdir.
5.2.5 Acil durum aşamasında olduğunun bildirilmesiyle ilgili olarak uçağa bilgi
iletilmesi
Uygulanabilir olduğu taktirde, arama ve kurtarma eylemini koordine eden Kurtarma
Koordinasyonu Merkezi, uçağın seferde olduğu bölgede uçuş talimatlarını veren
hava trafik hizmetleri ünitesine, uçağa bilgiyi ulaştırabilmesi için arama ve
kurtarma eylemimin başlatıldığı konusunda bilgi verecektir
5.3

Uygulanan İşlemler İki Ya Da Daha Fazla Sözleşmede İmzası Bulunan
Devletin Sorumluluğuna Altında Olduğu Taktirde Yapılacak İşlemler

Tüm arama ve kurtarma işlemleri süresince işlemlerin yürütülmesi Sözleşmede
imzası bulunan bir Devletten fazla Devletin sorumluluğu altındaysa, her bir sorumlu
Devlet, bölgede bulunan kurtarma koordinasyonu merkezinin isteği üzerine
işlemlere ait plan uyarınca eylemlerde bulunacaktır.
5.4

Bölgede Bulunan Yetkilerle İlgili İşlemler

Yetkililer derhal işlemlerin uygulanmasını yönetmeye başlayacaklar veya aşağıda
verilen eylemleri yerine getireceklerdir:
a) Kendi direktifleri altındaki ünitelere talimat verecekler ve bu talimatlar
konusunda Kurtarma Koordinasyonu Merkezini bilgilendireceklerdir.
b) Kurtarma Koordinasyonu
edeceklerdir.
5.5

Merkezini

her

türlü

gelişmeden

haberdar

Kurtarma Koordinasyonu Merkezleriyle İlgili İşlemler – İşlemlerin Sona
Erdirilmesi Ve Ertelenmesi
5.1.1. Belirsizlik ve uyarı aşamaları

Acil durumun ortandan kalktığının Kurtarma Koordinasyonu Merkezine
bildirilmesiyle oluşan herhangi bir belirsizlik veya uyarı aşaması aynı zamanda
uygulamalara katılan veya konu ile ilgili olarak bilgilendirilmiş bulunan ünitelere de
iletilecektir.
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5.5.2 Tehlike aşaması
5.5.2.1
Tehlike aşaması süresince acil durumun ortandan kalktığının Kurtarma
Koordinasyonu Merkezine bildirilmesi üzerine bu merkez uygulamaları sona
erdirmek için gerekli önlemleri alacaktır ve bu durumu uygulamalara katılan ve
veya bu konu ile ilgili olarak bilgi verilmiş bulunan yetkiliye, üniteye veya hizmete
iletecektir.
5.5.2.2
Tehlike aşaması süresince aramanın sona erdirilmesi gerektiği
saptanırsa, Kurtarma Koordinasyonu Merkezi uygulamaları erteleyecek ve
uygulamalara katılan yetkiliyi, üniteyi veya hizmeti bilgilendirecektir. Daha sonra
gelecek geçerli bilgiler değerlendirilecek ve bu bilgilerin doğruluğu göz önünde
bulundurularak işlemler yeniden başlatılacaktır.
5.5.2.3
Tehlike aşaması süresince aramanın daha fazla sürdürülmesinin bir
yararı olmadığı saptanırsa, Kurtarma Koordinasyonu Merkezi uygulamaları sona
erdirecek ve uygulamalara katılan yetkiliyi, üniteyi veya hizmeti bu konu ile ilgili
olarak bilgilendirecektir.
5.6

Kurtarma Ünitelerine Ait İşlemler

Kurtarma koordinasyonu merkezi tarafından talimat verildiği taktirde kurtarma
ünitesi aşağıdakileri uygulayacaktır:
a) Verilen talimatta istenildiği şekilde hareket edecektir.
b) Kurtarma Koordinasyon Merkezini, kedisine ait arama ve kurtarma
araçlarının miktarı ve hazır olma durumu konusunda sürekli
bilgilendirecektir.
c) Yaptığı uygulamalar konusunda Kurtarma Koordinasyon Merkezini sürekli
bilgilendirecektir.
5.7

Bir Kaza Olayında Kurtarma Ünitesinde Görevli Bulunan Kişiye Ait
İşlemeler

Herhangi bir kaza olayında kurtarma ünitesinde görevli olarak atanmış kişi,
Kurtarma Koordinasyonu Merkezinin verdiği talimat uyarınca hareket edecektir ve
aşağıdaki uygulamaları yerine getirecektir:
a) Uygun olmayan ışıkların kullanılmasından veya elektrik veya sürtünmeden
dolayı olası kıvılcım oluşmasından dolayı uçakta yangın çıkması konusunda
hiçbir tehlikenin bulunmadığından emin olmak;
b) Kazada sağ kalanlara yardım etmek;
c) b) maddesi kadar gerekli olmadığı veya aksi konusunda talimat verilmediği
sürece, kazanın nedenlerinin bulunması ile ilgili tüm incelemeler için gerekli
bilgi alınana kadar uçağın enkazına ve bıraktığı izlere dokunulmamasını
sağlamak.
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5.8

Bir Kaza Olayında Komuta Eden Pilota Ait İşlemler

5.8.1 Komuta eden bir pilot diğer bir uçağın veya yüzey gemisinin tehlike altında
olduğunu gözlemlerse, gerçekleştirebilmesinin olası olmadığı veya koşulların
elverişsiz ve gereksiz olduğu durumların dışında aşağıdakileri uygulayacaktır:
a) Orada bulunmasının gereksiz olduğuna karar verene kadar tehlike altındaki
gemiyi gözlem altında tutmak;
b) Konumunu kesin olarak bilmediği durumlarda, bunun gibi bir eylemi olayın
saptanmasını kolaylaştırmak için sürdürmek;
c) Kurtarma Koordinasyonu Merkezine veya Hava Trafiği Hizmetleri Ünitesine
mümkün olduğunca aşağıdaki bilgileri iletmek:
•

Tehlikedeki geminin tipi, kimliği ve durumu;

•

Konumu, coğrafik koordinatlarının belirtilmesi veya belirgin bir
işaretten veya bir radyo seferine yardımcı olan merkezden uzaklığı ve
gerçek gidiş yönü;

•

Eşit ayarlanmış Evrense Zamana (UTC) göre saat ve dakika olarak
açıklanmış gözlemleme zamanı;

•

Gözlemlediği kişilerin sayısı

•

Kişiler tehlike altında bulunan gemiyi terk etmişler mi;

•

Su üstünde bululan kişilerin sayısı;

•

Kazazedelerin gözlemlenen fiziksel durumları;

d) Kurtarma Koordinasyonu Merkezinin ya da Hava Trafik Hizmetleri Ünitesinin
verdiği talimatlar uyarınca hareket etmek.
5.8.1.1 Kazanın bulunduğu yere ilk ulaşan uçak, Arama ve Kurtarma Uçağı değilse,
ilk Arama ve Kurtarma Uçağı kaza yerine ulaşıncaya kadar daha sonra gelen tüm
uçaklar gibi yalnızca gözlemleme faaliyetlerinde bulunacaktır. Gözlem sırasında bu
uçak uygun Kurtarma Koordinasyonu Merkezi veya hava trafik hizmetleri ünitesiyle
haberleşmede başarısız olursa, karşılıklı yapılan anlaşma uyarınca, bu işlemi, ilk
arama ve kurtarma uçağı gelinceye kadar haberleşmeyi sağlayabilen ve
sürdürebilen bir uçağa devredecektir.
5.8.2 Bir uçağın, tehlike altında bulunan bir uçağı veya gemiyi, bir geminin
bulunduğu alana yönlendirmesi gerekiyorsa, bu uçak yaptığı bu yerleştirme işlemi
ile ilgili kesin talimatı herhangi bir araçla iletecektir. Herhangi bir telsiz
haberleşmesi yapılamadığı taktirde bu uçak Ekte verilen uygun sinyali kullanacaktır.
5.8.3 Bir uçağın, elde ettiği bilgileri kazazedelere veya yüzey kurtarma ünitelerine
ulaştırması gerekiyorsa ve iki yönlü haberleşme yapması mümkün değilse,
uygulanabilir olduğu taktirde, doğrudan irtibatı sağlayabilecek haberleşme
araçlarını uçaktan atacaktır veya uçaktan mesaj atarak bilginin iletilmesini
sağlayacaktır.
5.8.4 Yerden herhangi bir sinyal verildiğinde uçak, 5.8.2’de belirtilen yoldan veya
bu yol elverişsizse Ekte verilen uygun sinyali kullanarak, verilen bu sinyalin
anlaşıldığını belirtecektir.
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5.9

Tehlike İletisinin Kesintiye Uğraması Sonucu Komuta Eden Pilota Ait
İşlemler

Telsizle veya izlem telefonundan verilen bir tehlike sinyali ve/veya mesajı veya
buna eş değer bir ileti kesintiye uğradığında bu pilot aşağıdakileri uygulayacaktır:
a) Verilmişse, tehlike altında bulunan geminin konumunun kaydedilmesi;
b) Mümkünse radyo dalgalarının yönünün saptanması;
c) Tehlike iletisi konusunda uygun Kurtarma Koordinasyonu Merkezinin veya
Hava Trafik Hizmetleri Ünitesinin bilgilendirilmesi ve tüm eldeki bilgilerin
verilmesi;
d) Talimatları beklerken kendi sağ duyusu doğrultusunda iletide verilen
konumunu koruması.
5.10 Arama ve Kurtarma Sinyalleri
5.10.1 Ekte verilen sinyaller kullanıldığında Ek’te açıklanan anlamlara gelmektedir.
Bu sinyaller yalnızca işaret vermek amacıyla kullanılacak ve bu sinyallerde karışıklık
yaratacak olası herhangi bir sinyal kullanılmayacaktır.
5.10.2 Ekte verilen sinyallerden herhangi birisi gözlemlendiğinde uçak, bu Ekte
verilen sinyalin yorumunu yaparak istenilen önlemi alacaktır.
5.11 Kayıtların Tutulması
5.11.1 Öneri – Her bir Kurtarma Koordinasyonu Merkezi kendi bölgesindeki arama
ve kurtarma düzenlemelerinin uygulama etkinliğine ait kayıt tutmalıdır.
5.11.2 Öneri – Her bir Kurtarma Koordinasyonu Merkezi kendi bölgesinde uyguladığı
gerçek arama ve kurtarma uygulamalarının değerlendirmesini yapmalıdır. Bu
değerlendirmeler, pilot tarafından kullanılan işlemler, acil durum ve
yaşamsal araçlar konusunda yerinde alınmış kararları ve bu işlemlerin ve
araçların geliştirilmesi için yapılacak herhangi bir öneriyi de kapsamalıdır. Bu
değerlendirmeler diğer Devletlerin bilgisine sunulmak üzere bilgi ve uygun
bir şekilde dağıtımı için ICAO’ya iletilmelidir.
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EK. ARAMA VE KURTARMA SİNYALLERİ
(Not – Ekin Bölüm 5, 5.10 Maddesine bakınız)
1. Gemiden Gelen Sinyaller
Not – 1.1 maddesinde verilen sinyale karşılık olarak bir yüzey gemisi aşağıdaki
cevapları verebilir:
•

Sinyallerin alındığının bildirilmesi için:
1) “Kod flaması”nın kaldırılması (dikey kırmızı ve beyaz şeritler)
birbirine yaklaştırılması (anlaşılmıştır anlamındadır).
2) Mors kodunda Sinyal lambasında birbirinin ardından gelen “T”lerin
verilmesi;
3) Uçağı takip etmek için başlıkların değiştirilmesi.

• Uyulmasının mümkün olmadığını belirtmek için:
1) Uluslararası “N” bayrağının kaldırılması (mavi ve beyaz kareli bayrak);
2) Mors kodunda birbirinin ardından gelen “N”lerin verilmesi.
1.1
Bir uçak tarafından aşağıdaki manevraların uygulanması, uçağın gemiyi
tehlike altında bulunan bir uçağa veya yüzey gemisine yönlendirmek istediği
anlamındadır.
a) Yüzey gemisinin üzerinde en az bir kere daire çizmek;
b) Düşük irtifada yüzey gemisinin planlanmış rotasının önüne yakın olarak
çaprazlama geçmek ve:
1) kanatlarını sarsmak; veya
2) klapelerini açık kapatmak; veya
3) pervanenin hızını değiştirmek.
Not – Yüzey gemisinin bordasındaki gürültü düzeyinden dolayı ve dikkat çekmek
konusunda sunulan seçeneklerle ilgili olarak, 2) ve 3)’te verilen ses sinyalleri, 1)’de
verilen görsel sinyallere oranla daha etkisiz olabilir.
c) Yüzey gemisinin yönlendirildiği doğrultuda ilerlemek.
Bu manevraların tekrarlanması da aynı anlama gelmektedir.
1.2
Bir uçak tarafından aşağıda uygulanan manevralar sinyal verilen yüzey
gemisine yapılan yardımın daha fazla gerekmediği anlamındadır:
•

Alçak irtifada yüzey gemisinin kıçına yakın olarak arkasından çaprazlama
ilerlemek ve:
1) kanatlarını sarsmak; veya
2) klapelerini açık kapatmak; veya
3) pervanenin hızını değiştirmek.
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2.
2.1

Yerden havaya verilen görsel sinyal kodları

Kazazedeler tarafında kullanılmak üzere yerden havaya verilen sinyal kodları

No.

Mesaj

1

Yardım gerekmektedir

2

Tıbbi yardım gerekmektedir

3

Hayır veya olumsuz

4

Evet veya olumlu

5

Bu yönde ilerle

2.2
No.

Sembol Kodu

V
X
N
Y
↑

Kurtarma üniteleri tarafından kullanılan yerden havaya verilen görsel sinyal
kodları
Mesaj
Sembol Kodu

1

İşlem tamamlandı

2

Tüm personeli bulduk

3

Yalnızca personelin bazılarını bulduk

4

Daha fazla sürdüremeyeceğiz. Üsse dönüyoruz

5

İki gruba ayrıldık. Her biri belirtilen yönde ilerlemekte

6

Uçağın bu yönde olduğuna dair bilgi alındı

7

Hiçbir şey bulunamadı. Aramaya devam ediyoruz

LLL
LL
++
XX
→→
NN

2.3
Semboller en azından 2.5 metre (8 ayak) uzunluğunda ve mümkün olduğunca
göze çarpacak şekilde olacaktır.
Not 1. – Semboller kumaş şeritleri, paraşüt kumaşı, tahta parçası, taş veya buna
benzer malzemeler gibi herhangi bir araçla oluşturulabilir; sinyallerin yüzeyi yağla
görünür hale getirilecek veya koyulaştırılacaktır.
Not 2. – Yukarıda sözü edilen sinyallere dikkati çekmeyi artırmak için telsiz, ateş,
duman, yansıtıcı ışık, vb gibi araçlar kullanılabilir.
3. Havadan Yere Verilen Sinyaller
3.1
Uçaktan verilen aşağıdaki sinyaller, yerden verilen sinyallerin uçak
tarafından anlaşıldığı anlamındadır:
a) Gün ışığının bulunduğu saatler içinde:
• Uçak kanatlarını sarsmak;
b) Karanlıkta:
• Uçağın iniş lambalarını iki kez açıp kapatması veya buna yeterli
donanımı bulunmadığı durumlarda sefer lambalarını iki kez açıp
kapatması.
3.2
Yukarıda sözü edilen sinyallerin verilmemesi yerden verilen sinyalin
anlaşılmadığı anlamına gelmektedir.
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DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN
Kanun No: 4922
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denizde Can Kurtarma
Madde 14- Her kaptan, can tehlikesine uğramış olarak rastgeldiği kimselere, düşman
bile olsa, kendi gemisini, gemi adamlarını ve yolcusunu ciddi bir tehlikeye atmaksızın
elinden gelen her yardımı yapmakla ödevlidir.
Madde 15- Başka gemiden imdat işareti alan bir geminin kaptanı tehlikede bulunan
kimselerin yardımına bütün hızı ile gitmek ödevindedir. Ancak kaptan bu türlü hareket
etmeyi imkansız görür veya içinde bulunduğu özel haller dolayısıyla makul veya faydalı
görmez veya 17 ve 18’inci maddeler gereğince bu ödevden muaf tutulmuş ise yardım
yapmayabilir ve bu hali hemen, imdat işareti veren geminin kaptanına bildirmekle
beraber kendisini yardıma gitmekten alıkoyan sebepleri gemi jurnaline kaydeder.
Madde 16- Tehlikede bulunan bir geminin kaptanı, imdat isteğine cevap vermiş olan
kaptanlarla mümkün olabildiği kadar istişarede bulunduktan sonra, yardıma en elverişli
gördüğü bu gemilerden birinden veya bir kaçından yardım istemek hakkını haiz olduğu
gibi bu suretle kendisinden yardım istenen kaptan veya kaptanlar da bu isteğe uyarak
bütün hızlarıyla tehlikede bulunan kimselerin yardımına gitmek ödevindedirler.
Madde 17- Telsizle imdat işareti alan bir kaptan kendisinde yardım istenen başka bir
geminin kaptanından veya eğer yardım istenen gemi birden fazla ise bu gemilerin
kaptanlarından, yardım isteğinin yerine getirilmek üzere bulunduğu yolunda haber
alacak olursa, 15’inci madde ile kendisine yüklenmiş olan yardım ödevinden kurtulur.
Madde 18- Bir kaptan, tehlikede bulunan kimselerin yanına varan bir geminin
kaptanından artık yardıma lüzum kalmadığını haber alırsa, bu kanunun 15’inci madde
ile kendisine yüklenmiş olduğu ödevden ve eğer kendi gemisinden de yardım
istenmemiş ise 16’ıncı madde ile yüklendiği yardım ödevinden kurtulur.
Madde 19- Tehlikeli buzlar, gemi leşleri, tropikal fırtınalar veya Beaufort mikyasına
göre 10 kuvvetinde veya daha fazla rüzgar yahut deniz yolculuğu güvenini doğrudan
doğruya sarsan başka tehlikeler gören her gemi kaptanı, bunları, yakınında bulunan
gemilere ve haberleşebileceği ilk kıyı noktasındaki yetkili makamlara, elinde bulunan
bütün haberleşme araçları ile ve tüzüğü gereğince bildirmek ödevindedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ceza Hükümleri
Madde 23- Tüzükle belirtilen yardım işaretlerini yerinde ve gereği gibi
kullanmayanlarla bu kanunun 10’uncu maddesinin 2’nci ve 3’üncü fıkralarına, 13’üncü
ve 20’nci maddelerine aykırı hareket eden kaptanlardan 50 liradan, 250 liraya kadar
para cezası alınır.
Madde 24- Bu kanunun 10 uncu maddesinin 1’inci fıkrası ile 14’üncü maddesine,
15’inci maddesinin 1’inci fıkrasına ve 18’inci maddesine aykırı hareket eden kaptanlar
üç aydan 6 aya kadar denizde çalışmaktan alıkoyma veya bir aydan üç aya kadar hapis
cezasıyla cezalandırılır. Vahim hallerde her iki cezaya birlikte hükmedilir.
Madde 25- Türk donanmasına bağlı harp ve yardımcı gemileriyle Türk ticaret gemileri
arasındaki çatışmalar sonucunda, askeri kişiler hakkında yapılacak ceza
kovuşturmalarında Askeri Ceza Muhakemeleri Usulü ve Askeri Ceza Kanunu uygulanır.
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TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ
12 ARALIK 2001 TARİH 24611 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN METİN

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; arama ve kurtarma hizmetlerinin
yürütülmesinde, ilgili bakanlık ve kurum/kuruluşların görev ve sorumluluklarının
tespiti, insan hayatını kurtarmaya yönelik faaliyetlerin ilgili ulusal mevzuat ve
uluslararası iki ve/veya
çok taraflı sözleşmeler esaslarına uygun olarak
yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri Türk arama ve kurtarma bölgesi sınırları
içerisinde kalan hava sahası, kara ülkesi, iç suları, karasuları ve açık deniz sahaları
ile kendilerine arama kurtarma hizmetlerinin yerine getirilmesinde doğrudan veya
dolaylı olarak görev verilen bakanlıklar ile kamu/kuruluşları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun, 4749 sayılı Şikago’da 7/12/1944 de Akit ve İmza Edilmiş
Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması (ICAO) ile Geçici Sözleşmesi ve
Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu,
4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 6812 sayılı İstişari
Denizcilik Teşkilatının Kurulması Hakkındaki Devletlerarası Sözleşmeye Katılmamıza
ve Bu Sözleşmenin Tasdikine Dair Kanun, 3169 sayılı Hükümetlerarası Deniz İstişari
Teşkilat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun, 3171 sayılı Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile
Ekinin ve Konferans Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,
2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kıyı Emniyeti ve Gemi
Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 586 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 4458 sayılı
Gümrük Kanunu, 541 sayılı KHK ile değişik 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen ;
a) Arama ve Kurtarma (AK); hava ve deniz vasıtalarının karada, havada, su
üstünde ve su altında tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması
hallerinde bu vasıtalardaki şahısların her türlü araç, özel teçhizat veya kurtarma
birlikleri kullanılarak aranması ve kurtarılması işlemini,
b) Kazazede; (a) bendinde belirtilen ve bulundukları mahalde yaşamları
tehlikede bulunan kişiyi,
c) Arama ve Kurtarma Hizmeti (AKH); işbirliği yapan hava, deniz araçları ile
diğer vasıtalar dahil, kamu ve özel kaynakların kullanımı yoluyla, tehlike
mesajlarını izleme, muhabere, koordinasyon, tıbbi danışmanlık ve ilk yardım dahil
AK fonksiyonlarının icra edilmesini,
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d) Arama Kurtarma Bölgesi (AKB); içinde arama ve kurtarma hizmeti icra
edilmek üzere tespit edilmiş, bu Yönetmeliğin Ek-1 de koordinatlarla tanımlanan
sahayı,
e) Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM); karada,
denizde ve havada, arama ve kurtarma hizmetinin en üst düzeyde koordinasyonunu
ve işbirliğini sağlayan ve halin icabına göre kanunlar, uluslararası çok taraflı
ve/veya iki taraflı sözleşmeler esaslarına göre komşu ve ilgili ülkelerle de AKB
içinde ve/veya dışında icra edilecek AK faaliyetleri için koordinasyon ve işbirliği
kuran merkezi,
f) Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (AKKM); AKB içinde, AK
faaliyetlerinin etkin bir şekilde organize edilmesinden ve AK faaliyetlerinin
icrasından Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) adına sorumlu
olan merkezi (Kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki harekatın koordinasyonundan
sorumlu merkezleri, Deniz AKKM, kara ve adalar üzerindeki harekatın
koordinasyonundan sorumlu merkez Hava AKKM olarak adlandırılır. Bu merkezler
arama ve kurtarma faaliyetlerinin düzenli
ve çabuk yürütülmesini sağlamak için
kendi, yardımcı ve gerekirse tali AKKM’lerini oluşturabilirler. Deniz ve Hava
AKKM’leri, Ek-2’de gösterilen ilgili kuruluşların teşkilat yapıları içinde
oluşturdukları ve yönergelerinde belirttikleri AK ile görevlendirilen birimlerle de
koordineli olarak çalışırlar).
g) Yardımcı Arama Koordinasyon Merkezi (YAKKM); sorumlu olduğu AKB
içerisinde, AK faaliyetlerini bağlı bulunduğu deniz veya hava AKKM adına kontrol,
koordine ve icrasından sorumlu olan merkezi,
h) Arama Kurtarma Alt Merkezi (AKAMER); ilgili Yardımcı Arama Kurtarma
Koordinasyon Merkezi’ne bağlı olarak ve onu tamamlamak üzere kurulmuş, Arama
Kurtarma Birliklerinin bulunduğu merkezi,
i) Arama Kurtarma Birliği (AKBİR); arama ve kurtarma faaliyetlerinin süratli
bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli her türlü teçhizatla donatılmış ve özel
eğitim görmüş personelden oluşan birliği,
j) Olay Yeri
Koordinatörü (OYK); kaza yerinde arama ve kurtarma
faaliyetlerini, sorumluluk bölgesindeki YAKKM adına
koordine ve icra eden
personeli (Olay meydana geldiği sırada olay mahallinde bulunan veya aldığı ihbar
üzerine arama ve kurtarma maksadıyla, olay yerine ilk intikal eden
gruptaki/birlikteki en kıdemli personel olay yeri koordinatörünün
görev ve
sorumluluklarını, AK merkezleri tarafından özel olarak bir olay yeri koordinatörü
tayin edilinceye kadar yürütür).
k) Tele Sağlık Servisi (TSS); sağlık yardım taleplerinin karşılanması
maksadıyla,
ilk
yardım
tavsiyeleri
ile
birlikte,
sağlık
durumlarının
takibi/değerlendirilmesini amaçlayan, sağlık hizmeti veren kuruluşları,
l) Ana Tele Sağlık Servisi (ATSS); TSS’lerin telefon, faks, telex veya network
vasıtası ile vermiş olduğu sağlık yardımlarının denetlendiği, AAKKM ve
AKKM/YAKKM’nden gelecek yardım taleplerinin karşılandığı bir ana sağlık merkezi,
m) Kurtarılan Eşya; Arama ve kurtarma işlemi sonucu kurtarılan her türlü
eşya ve nakil vasıtalarını,
n) Gümrük Statüsü; Kurtarılan eşyanın Gümrük Kanununda belirtilen şekilde
serbest dolaşımda olup olmadığını,
ifade eder.
GKTH Dairesi Başkanlığı - Tahlisiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

II-76

Tahlisiyeci El Kitabı

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Sorumluluklar, Arama ve Kurtarma Faaliyetleri
Arama ve kurtarma komuta kontrol düzeni
Madde 5- Arama ve kurtarma komuta düzeni aşağıda belirtilmiştir.
a) Türk hava sahası, içsular, karasuları ve açık denizlerde, tehlike içinde
bulunan hava ve deniz vasıtalarına ait AKH 8 inci maddeye göre yapılır. Bu
çalışmaların koordinasyonu AAKKM’nce yürütülür.
b) Türk Arama Kurtarma Bölgesinde kara esaslı muhabere alt yapısı, sahil
istasyonları dahil uygun tehlike alarm yollarını belirleme ve uygun hizmet
koordinasyonunu sağlanabilmesi maksadıyla, AK faaliyetlerini desteklemek üzere
deniz ve hava AKKM kurulur.
c) AK faaliyetinin koordinatörlüğü Deniz ve Hava AKKM’lerine verilmiştir.
Şartlar icap ettiği takdirde kazayı ilk öğrenen birim, en kısa zamanda AK
faaliyetine başlar ve en seri vasıta ile de AAKKM/AKKM ve ilgili YAKKM’ne bilgi
verir. Ayrıca bölgedeki kuruluş yöneticileri kendi kanallarından herhangi bir tehlike
mesajı almaları halinde, mesaj gerçek olsun veya olmasın, derhal ilgili YAKKM’ni
gelişmelerden haberdar kılarlar.
d) Mevzuatımıza tabi olarak, AKB içerisinde AK faaliyetlerinin icra edileceği
olay yerini belirlemek, kazaya uğrayan insanları kurtarmak için, komşu devletlerin
arama ve kurtarma merkezleri ile işbirliği yapılabilir.
e) AKB’de kara ve adalar üzerindeki hizmetin AK koordinatörü Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü’dür. Hava-AKKM’ni kurar uluslararası standartlarda, uygun yeterli
malzeme, teçhizat ve personel ile donatır. Kara AK faaliyetlerini AAKKM adına
koordine ve icra eder.
f) AKB’de kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki AK faaliyetlerinin
koordinatörü Sahil Güvenlik Komutanlığıdır. Deniz-AKKM’ni kurar, uluslararası
standartlarda, uygun yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır. Deniz AK
faaliyetlerini AAKKM adına koordine ve icra eder.
g) Arama Kurtarma Alt Merkezlerinin ve Deniz AKBİR’ini Kıyı Emniyeti ve
Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
aralarında yapacakları bir protokol çerçevesinde kurar, araç-gereç ve personel ile
donatır ve icra ederler.
h) Kara-AKBİR istasyonları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü tarafından kurulur. Jandarma Genel Komutanlığı özellikle, Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü birimlerinin bulunmadığı ve yeterli olmadığı yerlerde, bu
istasyonları kurar ve işletir.
i) AK hizmetlerine tahsis edilen bütün unsurlar, YAKKM adına AK
faaliyetlerini icra eder. Arama Kurtarma Alt Merkezi ve Olay Yeri Koordinatörünün
idaresinde, AK faaliyetlerine iştirak ederler. Olay Yeri Koordinatörü, YAKKM
tarafından belirlenir. Ancak, kaza meydana geldiği sırada olay mahallinde bulunan
veya aldığı ihbar üzerine, AK maksadı ile olay yerine ilk intikal eden gruptakibirlikteki en kıdemli personel Olay Yeri Koordinatörünün görev ve sorumluluklarını,
YAKKM tarafından özel olarak bir olay yeri koordinatörü tayin edilinceye kadar
yürütür.
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j) Kara Olay Yeri Koordinatörü, olayın meydana geldiği Arama Kurtarma Alt
Merkezi sorumluluk sınırları içerisinde bulunan ilin valisidir veya il valisinin uygun
gördüğü bir vali yardımcısıdır. Sorumluluğundaki il sınırları içerisinde meydana
gelen bir AK faaliyetinde veya valiliğe AAKKM/AKKM/YAKKM’nce yapılacak AK
taleplerinde,
ilgili Kara-YAKKM ile koordine kurarak AK faaliyetlerinin tüm
sorumluluğunu YAKKM adına üstlenir, AK faaliyetlerini icra eder.
k) AKBİR’ler her an bir AK hizmetine katılabilecek hazırlık derecesinde
bulunacaklardır. Arama kurtarmada görevlendirilmesi planlanan bütün personel AK
usullerini bilmekle yükümlüdür.
Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin Görevleri
Madde 6- Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevleri şunlardır;
a) Arama ve kurtarma bölgesinde mevcut AK imkanları hakkında bütün
bilgileri elinde bulundurmak; bunları tablo ve haritalar halinde muhafaza etmek,
ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklikleri
işleyerek güncel halde muhafaza etmek,
b) AK faaliyetlerinin icra ve koordinasyonundan sorumlu merkez olarak, bilgi
toplama, değerlendirme, planlama ve söz konusu bilgileri aktarma suretiyle kendi
alt kuruluşları ve diğer ilgili kurum/kuruluşlarla AK faaliyetlerini AAKKM adına icra
etmek,
c) 7 inci maddede belirtilen bakanlık ve kurum/kuruluşlar ile koordineyi
sağlamak,
d) AKB’nde meteorolojik durumu devamlı takip etmek,
e) Tehlike haberlerini değerlendirip, ayrıntılı bilgi toplamak,
f) Belirsizlik, alarm ve tehlike safhalarına ait mevcut bütün bilgileri ve
hizmet ile ilgili gelişmeleri devamlı olarak AAKKM’ne aktarmak.
Görev ve sorumluluklar
Madde 7- Katılımcı bakanlık ve kurum/kuruluşlar aşağıda belirtilen
sorumlukları yerine getireceklerdir.
a) Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz
ve Hava Kuvvetleri
Komutanlıkları); askeri AK faaliyetlerini yürütür, imkan ve kaynaklarını askeri
görevlere mani olmamak kaydı ile AK faaliyetlerinin ihtiyaçları için kullanır. AAKKM
ile Deniz/Hava AKKM’nce yapılacak talepleri değerlendirerek imkanları ölçüsünce
karşılar. AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere
ve eğitim hususlarını kapsayan kendi özel yönergesini yayınlar.
b) Milli Savunma Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu AK
faaliyetleri için gerekli malzeme, teçhizat ve vasıtaları, kaynağın tahsisine bağlı
olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satın alır. AK
faaliyetlerinde kullanılmak üzere harekat ve planlama açısından gerekli harita,
kroki ve ilgili dokümanları temin eder. Harita Genel Komutanlığına bağlı hava
vasıtalarına, ihtiyaç duyulduğunda talep edilen görevlendirmeyi yapar.
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c) İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı-Genelkurmay Başkanlığı
ile koordine edilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı,
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü); ilgili teşkilatları uluslararası seviyede araç, gereç ve yeterli
personel ile donatır. Bünyesinde bulunan kuruluşlara bağlı araç, gereç ve personeli,
AAKKM veya ilgili AKKM’nin talepleri doğrultusunda yapılacak AK faaliyetinin
niteliğine göre tek tek veya beraberce tahsis eder. İl sınırları içerisinde valiliğe
yapılan AK maksatlı müracaatlarda ildeki imkanların seferber edilmesini, mahalli
idareler ve sivil savunma teşkilatlarının AK faaliyetlerini yürütmek üzere özel
düzenlemeler yapmasını ve gerekli tedbirleri almasını sağlar. AK faaliyetlerine
ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim hususları
kapsayan kendi özel yönergesini yayınlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı; Deniz
AKKM’ni ve AK faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla Deniz-YAKKM’lerini kurar,
d) Dışişleri Bakanlığı; AKH ile ilgili olarak uluslararası teşkilatlardan ve diğer
ülke makamlarından Bakanlığa intikal eden belge ve bilgileri, AK faaliyetlerinin
koordinasyonundan sorumlu ilgili makamlara iletir. AK çalışmalarının siyasi
nitelikteki hususlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunur ve gerektiğinde Denizcilik
Müsteşarlığı ve diğer ilgili bakanlık ve kuruluşlarla istişare ederek kararlar alır.
Uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle temas ve görüşmeler, anlaşma, protokol
vb. belgelerin akdedilmesi Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görüş ve koordinasyonunda
yapılır.
e) Maliye Bakanlığı; AK faaliyetlerinin organizasyon planlama ve icrası
açısından ilgili kurumlarca belirlenen ihtiyaçların mevcut bütçe kaynaklarından
karşılanmasına ilişkin esasları belirler.
f) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; AAKKM, Hava-AKKM ve valilikler tarafından
yapılacak taleplere göre, bünyesindeki kuruluşlara ait araç, teçhizat ve bunları
kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar. AK faaliyetlerine ilişkin
görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim hususlarını kapsayan
kendi özel yönergesini yayınlar.
g) Sağlık Bakanlığı (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü); AK faaliyetlerine ilişkin gerekli ilk yardım ve
kurtarma teçhizat ve personel desteğini sağlamak üzere tedbir alır. Kamu ve özel
sağlık kuruluşlarının konu ile ilgili faaliyetlerini düzenler. Gemilerden gelecek tıbbi
yardım taleplerinin karşılanması için Tele Sağlık Servisi’ni ve Ana Tele Sağlık
Servisini kurar. Gemi personellerinin, AK faaliyetlerinde oluşan veya normal
seyirlerinde meydana gelen, sağlık sorunları ile ilgili
yardım taleplerinin
karşılanması maksadıyla, sağlık durumlarının değerlendirilmesini ve sağlık
hizmetlerinin teminini sağlar. Bu merkezlere özel bir telefon numarası tesis eder ve
ilgili bakanlık ve kurum/kuruluşlara bildirir. TSS merkezlerinin belirlenmiş telefon
numaralarını sadece bu hizmete cevap verecek bir şekilde her zaman hazır
bulundurur.
h) Ulaştırma Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü);
Kara üzerinde yapılacak tüm AK faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu merkez
olarak, bilgi toplama, değerlendirme, planlama ve ilgili bilgileri aktarma suretiyle
kendi alt kuruluşları ve diğer ilgili kurum/kuruluşlarla AK faaliyetlerini AAKKM
adına icra eder.
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AK faaliyetleri sonunda, bu faaliyetlere katılmış bulunan ilgili birimlerce
düzenlenen raporların kendisine ulaşmasını müteakip, alınan bu bilgileri derleyip,
detaylı olay raporunu düzenler ve AAKKM’ne gönderir. Deniz üzerinde yapacağı AK
faaliyetlerini, Deniz-AKKM’nin taleplerine göre icra eder. AK Bölgesine ait hava
tahmin raporlarını her an takip eder.
1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Hava AKKM’ni kurar, uluslararası
standartlarda uygun, yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır. Yirmidört
saat etkinlikle görev yapılmasını sağlar. Hava AK faaliyetlerini en üst düzeyde
koordine eder. Hava AK faaliyetlerine katılması planlanan kuruluşların Hava
AKKM’ne bildirdikleri imkan ve kabiliyetleri ile ilgili bilgilerin güncelliğini sağlar.
Hava AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve
eğitim konularını içeren Hava AKKM yönergesini ilgili bakanlık ve kuruluşlar ile
koordineli olarak hazırlar ve yayınlar.
2) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; AK faaliyetlerinin
icra edilmesi amacıyla, Hava YAKKM’lerini kurar. Bu teşkilatları uluslararası
seviyede araç ve yeterli personel ile donatır. AK faaliyetlerini destekleyecek
şekilde hava trafik kontrol ve uçuş servis hizmetlerini idame ettirir. Her hangi bir
AK faaliyetinde AAKKM ve AKKM’lerinin ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri alır.
YAKKM’lerin sorumluluklarındaki bölgelerin
sınırlarını dikkate alarak bu
bölgelerdeki hava vasıtalarının pozisyonlarını anlık takip eder. AKKM’ler ve kendi
YAKKM’leri ile aralarında sadece AK
faaliyetleri için kullanacak etkin bir
haberleşme sistemi kurar. AK faaliyetleri sonunda bu faaliyetlere katılmış bulunan
ilgili birimlerce düzenlenen AK raporlarının kendisine ulaşmasını takiben, bilgileri
derleyip detaylı olay raporunu hazırlar ve AAKKM/AKKM’lere bildirir. AK faaliyet
sahasının gerektiğinde notamlama işlemi, uydu kanalıyla AFTN (Airnotical tix
telecominication network/Sabit havacılık haberleşme şebekesi) devrelerinden
ulaşan COSPAS/SARSAT (Cospas:Space system for search of vessels in
distress/tehlikedeki gemilerin aranmasına yönelik uzay sistemi- Sarsat: Search and
rescue satallite aided tracking/Uydusal olarak arama ve kurtarma takip sistemi)
mesajlarının değerlendirilip, sonuçlarının AK ile ilgili birimlere aktarılmasını sağlar.
3) Türk Telekom AŞ. Genel Müdürlüğü; AK faaliyetlerine yönelik AAKKM
veya AKKM’lerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak tedbirleri alır. Sahil radyo
istasyonlarının efektif kullanımını sağlayarak, Türk arama kurtarma sahasındaki
gemi haberleşmesini idame ettirir. AKB’lerinde etkin haberleşmesi için, DSC ve
telsiz istasyonlarının kurulması ve işletilmesinden sorumludur. Acil durum
haberleşmesi için, sahil telsiz istasyonlarına gelen AK taleplerini, tatbikatları ve
AK faaliyetlerindeki haberleşmeleri arşivlemek için yazılı rapor tutar, sağlık yardım
talepleri de dahil bütün konuşmaları arşivler ve gerektiğinde AAKKM’ne gönderir.
Haberleşme sistemlerindeki teknolojik gelişmelerden, bu plan kapsamındaki
katılımcı kuruluşları bilgilendirir. Gemilerden telsiz haberleşmesi yoluyla gelecek
sağlık yardım taleplerini Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu en yakın TSS’ne
bildirerek olayın koordinasyonunu üstlenir. Bu merkezler için Sağlık Bakanlığınca
yapılacak telefon numarası tahsisi ve tesisi işlemlerini öncelikli olarak yerine getirir.
i) Orman Bakanlığı; AAKKM, Hava-AKKM ve valilikler tarafından yapılacak
taleplere göre, bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve bunları kullanacak
personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
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j) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü); Deniz ve Hava- AKKM ile
valilikler tarafından yapılacak taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç,
teçhizat ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
k) Çevre Bakanlığı; Deniz ve Hava AKKM ile valilikler tarafından yapılacak
taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait
araç, teçhizat ve bunları
kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
l) Denizcilik Müsteşarlığı; AAKKM’ni kurar ve uluslararası standartlarda,
uygun, yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatarak, yirmidört saat
etkinlikle görev yapılmasını sağlar. AK faaliyetlerini en üst düzeyde koordine eder.
AK faaliyetlerine katılması planlanan kuruluşların AAKKM’ne bildirdikleri imkan ve
kabiliyetleri ile ilgili bilgilerin güncelliğini sağlar. AK faaliyetlerine ilişkin
görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim konularını da içeren,
Ulusal Arama Kurtarma Planı’nı, ilgili bakanlık ve kurum/ kuruluşlar ile koordineli
olarak hazırlar ve yayımlar.
Ulusal imkan ve kabiliyetlerin araştırılmasını sağlamak, planın geliştirilmesi
ve aksaklıkları ortadan kaldırabilmek amacıyla bir çalışma grubu kurar ve başkanlık
eder. AK faaliyetlerine ilişkin gerekli duyuruları yapar. İlgili bakanlık ve
kurum/kuruluşlarca tespit edilecek AK faaliyetlerinde kullanılacak özel araç ve
teçhizatın ithalinde gümrük muafiyeti sağlanmasına ilişkin gerekli çalışmayı yapar.
Deniz AK faaliyetlerine ilişkin gerekli duyuruların yayınlanması işlemlerini yapar.
İlgili bakanlık ve kuruluşlarca tespit edilecek deniz arama ve kurtarma
faaliyetlerinde kullanılacak özel araç ve teçhizatın ithalinde gümrük muafiyeti
sağlanmasına ilişkin gerekli çalışmayı yapar. Hava AKKM’den de temin edeceği
bilgilerle müşterek olarak, ihtiyaç duyulan gümrük muafiyetinin sağlanması
maksadıyla Bakanlar Kurulu Kararı alınmasını teminen Başbakanlığa müracaatta
bulunur.
Gelecekte
bu
Yönetmelikte
yapılması
gerekli
görülebilecek
değişiklik/düzeltmelere ilişkin teklifleri Bakanlar Kurulu Kararı alınması amacıyla
Başbakanlığa sunar. Yönetmelik Ek’inde yer alan Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’ün gerektiğinde
değiştirilmesi ile ilgili işlemleri, ilgili makamlarla koordine etmek suretiyle yürütür.
Uluslararası çok taraflı ve/veya iki taraflı sözleşmeler esaslarına göre komşu ve
ilgili ülkelerle de AKB içinde ve/veya dışında icra edilecek AK faaliyetleri için
koordinasyon ve işbirliği sağlar.
m) Gümrük Müsteşarlığı; Uluslararası yük ve yolcu taşıyan hava ve deniz
nakil vasıtalarından arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında kurtarılan eşyaya
ilişkin olarak, arama kurtarma faaliyetlerini destekleyecek şekilde, arama ve
kurtarma bölgesine en yakın yerdeki gümrük ve gümrük muhafaza idarelerinden
yeteri kadar personelin görevlendirilmesini sağlayarak, kurtarılan eşyanın gümrük
statüsü belirleninceye kadar, Gümrük Kanununda belirtilen kontrol ve gözetim
görevinin ifa edilmesini sağlar ve Denizcilik Müsteşarlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile
koordineli çalışır. AAKKM/AKKM’lerin talebi üzerine uygun pozisyonda olan deniz
vasıtalarının AK faaliyetlerine iştirakini sağlar.
n) Telekomünikasyon Kurumu; Uluslararası ve milli frekans planlamaları ile
tespit edilen AK frekanslarının, ve ihtiyaç duyulması halinde diğer özel haberleşme
frekanslarının ilgili kuruluşlar nezdinde enterferansa meydan verilmeksizin sağlıklı
olarak kullanımını ve haberleşmenin yapılmasını temin eder. Denizde can ve mal
emniyetini sağlamak için telsiz haberleşmesi kural ve yöntemlerini geliştirir,
hazırlar ve yayımlar. YAKKM’lerinden gelen AK yardım taleplerine göre elindeki
mevcut iletişim cihazlarının etkin kullanımını sağlar.
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o) Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü;
AAKKM’nin koordinesinde ve AAKKM/AKKM’leri tarafından AK faaliyetleri için
yardım talep edildiğinde, kendi kurumuna ait tüm imkanları (makine, teçhizat vb.)
ile arama kurtarma faaliyetlerine katılır. Buna bağlı olarak, uluslar arası
standartlara uygun personel yetiştirmeye yönelik tedbirleri alır.
p) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Türkiye Sualtı Sporları, Can
Kurtarma, Paletli Yüzme ve Su Kayağı Federasyonu, Dağcılık Federasyonu,
Kayak Federasyonu);
AAKKM/AKKM’nin istekleri doğrultusunda bünyesindeki
sporcuların AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
r) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; AAKKM, Hava-AKKM ve Valilikler
tarafından yapılacak taleplere istinaden, bünyesindeki kuruluşlara ait araç,
teçhizat ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine iştirakini sağlar.
s) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü; AK faaliyetinin yürütüldüğü
sahaya ait genel hava ve deniz durumu ile ilgili tahminleri, talep üzerine AAKKM
veya ilgili AKKM’ne telefon veya fax ile bildirir. Gerektiğinde YAKKM’nde bir
meteoroloji uzmanı görevlendirir.
t) Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı; Gerektiğinde, AAKKM/AKKM’leri
tarafından AK faaliyetleri için yardım talep edildiğinde mevcut imkan ve
kabiliyetleri dahilinde AK faaliyetlerine katılır. Havadan arama görevlerini icra eder.
Arama ve kurtarma faaliyetleri
Madde 8- AK faaliyetlerinin esasları şunlardır :
a) AK faaliyetlerinin asli amacı insan hayatını kurtarmaktır. Tehlikeye maruz
kalan deniz ve hava vasıtalarının kurtarılmasını kapsamaz. Milliyet farkı
gözetmeksizin icra edilen bu faaliyet milli bir sorumluluk olup, sulh zamanlarında
diğer görevlere nazaran öncelik taşır. “Arama Kurtarma” kodu ile istenilecek
muhabere taleplerine, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğünün tüm birimlerince
mutlak öncelik sağlanır.
b) AAKKM, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, Denizcilik
Müsteşarlığı tarafından teşkil edilir. Denizcilik Müsteşarlığının ilgili bakanlık,
kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak hazırladığı Ulusal Arama Kurtarma Planı
yönetmelik ekinde yayımlanır.
c) Bu Yönetmelik kapsamında, kendi özel yönergelerini çıkarmakla
görevlendirilen bakanlık ve kurum/kuruluşlar, 1979 tarihli Denizde Arama ve
Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi (Hamburg 1979), bu Yönetmelik ve Ulusal Arama
Kurtarma Planı esasları doğrultusunda hazırlayacakları kendi özel yönergelerini
Ulusal Arama Kurtarma Planının yayımlanmasından itibaren ilk üç ay içinde
hazırlamak, AAKKM’ne göndermek ve yönergelerinde belirtilen görevleri yapmakla
yükümlüdürler.
d) 7 inci maddede belirtilen bakanlık ve kurum/kuruluşlar ile bunların
birimleri AK faaliyetlerinin konusu olabilecek her türlü ihbarı içeren mesajları
süratle AAKKM/AKKM’lerine bildirirler.
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e) AK hizmetleri ile ilgili gelişmeler hakkında, AAKKM’ne devamlı bilgi akışı
sağlanır. Her hangi bir AK hizmeti sonunda bu faaliyeti yürüten ilgili AKKM, safahat
ve sonucu içeren, yönergelerinde bir örneği bulunan bu raporu en seri şekilde
AAKKM’ne ulaştırır.
f) AK faaliyetlerinde görevlendirilen AAKKM/AKKM/YAKKM/AKAMER ile AKBİR,
AK bölgesinde olay yerinin tespit edilmesinde, uygun ölçekli deniz, kara ve
havacılık haritalarını kullanırlar. Mevkiler coğrafi koordinatla bildirilir.
g) Komşu ülkelerle müşterek icra edilecek AK faaliyetlerinde komşu ülkelerin
AKKM’leri ile yapılacak işbirliği esasları, uluslararası kurallarla veya söz konusu
ülkeler ile aramızda yapılacak olan anlaşmalarla tespit edilir.
h) Açık denizler üzerindeki hava sahasında, ICAO kurallarına göre tanınan AK
sorumluluğu, denizdeki AK faaliyetlerini kapsamaz. Türkiye’nin karasuları dışındaki
denizlerde AK hizmetinin yapacağı bölgeler, ilgili devletlerle yapılacak anlaşmalarla
tespit edilir.
i) AK faaliyetleri sonucunda, denizden kurtarılacak eşyalar ve sair mallar
hakkında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre işlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Haller, Haberleşme, Eğitim
Olağanüstü haller ve acil durum safhaları
Madde 9- Olağanüstü haller ve acil durumlar ile ilgili safhalar aşağıda
belirtilmiş olup, AK faaliyetine katılanlara ve gerektiğinde ilgili ülke veya
uluslararası kuruluşlara, AAKKM tarafından yayımlanır.
AK faaliyetlerin başlatılmasına ve sona erdirilmesine AAKKM/ilgili AKKM karar
verir.
a) Şüpheli safha; Deniz ve/veya hava vasıtasına ilişkin seyir bilgilerin
olmaması, belirli zaman ve kriterler içinde bilgi temin edilmemesi sebebiyle,
vasıtalardaki kişilerin emniyeti ve can güvenliğinden şüphe edildiğinde “Şüpheli
Safha” ilan edilir.
Şüpheli Safha ilanı üzerine, ilgili YAKKM sorumlu olduğu AKAB içerisinde
araştırmaya başlayarak, yaptığı araştırmaların sonuçlarını AKKM’ne iletir. Durum
değerlendirmesini müteakip, AAKKM tarafından Alarm Safhası ilan edilebilir.
b) Alarm Safhası; Deniz ve/veya hava vasıtasının mevkii ve son durumu ile
ilgili bilginin devamlı surette alınamaması, veya ciddi bir zorluk içerisinde
bulunmasının kesinlikle kaçınılmaz olması sebebiyle vasıta veya personelin tehlike
içinde olduğu biliniyorsa “Alarm Safhası” ilan edilir.
Alarm safhasının ilanı üzerine, ilgili YAKKM soruşturmayı genişleterek
sorumlu olduğu AKKM ile koordineli AK faaliyetlerine başlar. İlgili AKKM gelişmeleri
AAKKM’ye iletir ve AK faaliyetlerini ilgili YAKKM yürütür.
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c) Tehlike Safhası; Deniz/ hava vasıtasının veya personelinin ciddi bir
tehlike içinde veya acil olarak yardıma ihtiyaç duyulduğuna dair kesin bilgi
alındığında, alarm safhasını müteakip vasıta ile temas kurmak için yapılan
teşebbüsler ve yapılan girişimler başarısız kaldığında, vasıta veya kişinin tehlike
içinde olduğu ihtimalinin açıklık kazandığı durumlarda “Tehlike Safhası” ilan edilir.
Tehlike safhasının ilanı üzerine, AAKKM tarafından, AK faaliyetleri
başlatılacaktır. İlgili YAKKM faaliyete katılabilecek ilgili kurum/kuruluşları haberdar
edecektir. AK faaliyetlerinden sorumlu AKKM tehlike safhası ilan edilen
vasıta/kişiye başlatılmış faaliyetler hakkında AAKKM’ne devamlı surette detaylı
bilgi gönderecektir.
Haberleşme
Madde 10- AK faaliyetlerinde haberleşme, aşağıda belirtildiği şekilde
gerçekleştirilir.
a) AK haberleşmesinin amacı, AK hizmetlerinin yapılmasını temin etmektir.
Bu maksatla haberleşme sistemi; deniz ve hava vasıtalarından tehlike mesajlarının
süratle gönderilmesini, gönderilecek mesajların kurtarmayı planlamak ve tatbik
etmekten sorumlu kuruluş ve birliklere süratle intikal ettirilmesini, muhtelif
AKBİR’nin birbirleri ile en iyi şekilde koordinasyon yapmalarına imkan verecek
kapasitede, kontrol üniteleri ve radar ve haberleşme istasyonları ile Arama
Kurtarma Alt Merkezleri arasında haberleşmeyi temin edecek nitelikte tesis edilir.
b) AKAMER, deniz veya hava vasıtalarının veya personelinin olağanüstü hal ve
acil durumla karşılaştığı veya kaybolduğu hallerde AKBİR’ini görevlendirileceği için,
haberleşme teşkilatının da bu amacı en iyi seviyede sağlayacak vasıf ve özellikte
olması gereklidir. İlgili bakanlık ve kurum/kuruluşlar yukarıda belirtilen amaca
yönelik haberleşme teşkilatlarını kurarlar ve kendi yönergelerinde yayınlarlar.
c) Kazazedeler ile AKBİR, deniz ve hava vasıtaları ve karadaki telsiz
istasyonları arasındaki haberleşmelerde Ek-4’de belirtilen uluslararası frekanslar
kullanılır.
d) AKH verilirken, haberleşmenin en güvenilir bir şekilde sağlanması ve
komuta/kontrol mekanizmasının sağlıklı icra edilebilmesi maksadıyla, telefon, telex,
faks, network bilgi ağı gibi haberleşme cihazları ile deniz seyyar servisi telsiz
cihazları (MF, HF, VHF ve uydu) AAKKM ve AKKM / YAKKM / AKAMER’inde ihtiyaca
göre tesis edilir. Bu Merkezlerin, AK faaliyetine katılacak teşkilat ve
kurum/kuruluşlarla, ya da bu kurum/kuruluşların doğrudan AK faaliyetleri ile
görevlendirilmiş hava üstleri, kara ve deniz birlikleri, polis, jandarma ve sivil
makamlar aralarında iletişim kurabilmeleri; alarm safhalarının ilanı halinde, ilgili
merkezler ve diğer komşu ülke AKM’leri ile en kısa zamanda haberleşmeye
geçebilmeleri ile reaksiyon süresini azaltıcı önlemleri almasında, alarmdan sonra
da AK faaliyeti devam ettiği müddetçe haberleşme irtibatının idame ettirilmesinde,
en süratli ve en uygun haberleşme cihazlarının tesis edilmesi ile sağlanır.
e) Gemilerden telsiz haberleşmesi yoluyla gelecek sağlık yardım talepleri,
Sağlık Bakanlığının belirleyeceği en yakın Tele Sağlık Servisine bildirilir. Yardımı ilk
alan sahil radyo istasyonu olayın koordinasyonunu üstlenir.
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Eğitim
Madde 11- AAKKM/AKKM/YAKKM’leri ile AK faaliyetlerine katılan bakanlık ve
kurum/kuruluşlarda görev alacak personel, Denizcilik Müsteşarlığınca belirlenecek
özel eğitim merkezlerinde uluslararası mevzuatta belirtilen usullere göre eğitilir.
Denizcilik Müsteşarlığı koordinatörlüğünde yılda en az bir defa müştereken AK
tatbikatı yaparlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Organizasyon
Madde 12- Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde, arama kurtarma
faaliyetlerinde görevlendirilen bakanlık ve kuruluşlar Ek-2’de gösterilmiştir.
Kısaltmalar
Madde 13- Bu Yönetmelik Kapsamındaki kısaltmalar EK-3’de yer almıştır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 14- 11/09/1997 tarihli ve 97/23107 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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EK – 2
ARAMA KURTARMA KOORDİNASYON DÜZENİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
ANA ARAMA VE KURTARMA
KOORDİNASYON MERKEZİ
(AAKKM)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

DENİZ ARAMA VE KURTARMA KOORDİNASYON
MERKEZİ
(DZ. AKKM)

HAVA ARAMA VE KURTARMA
KOORDİNASYON MERKEZİ
(HV. AKKM)
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sahil Güvenlik Komutanlığı
Genelkurmay Başkanlığı

Genelkurmay Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre Bakanlığı

Orman Bakanlığı

Gençlik Ve Spor Gnl.Md.

Çevre Bakanlığı

Devlet Meteoroloji İşleri Gnl.Md.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Gnl.Md.

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri
Gnl.Md.

Devlet Meteoroloji İşleri Gnl.Md.
Gençlik Ve Spor Gnl.Md.
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı
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EK-3
ULUSLARARASI VE MİLLİ SAHADA KULLANILACAK TEHLİKE, EMNİYET, ÇAĞRI VE
ARAMA KURTARMA FREKANSLARI
FREKANS DEĞERİ

MODÜLASYON VE

KULLANMA MAKSADI VE YERİ
YAYIN TİPİ

490

kHz

FM, NBDP

METEOROLOJİKVE SEYRÜSEFER
BİLGİ İKAZLARI - (KIYI-GEMİ)

500

kHz

AM,TELSİZ TELGRAF

TEHLİKE VE EMNİYET- DENİZ

518

kHz

FM, NBDP

METEOROLOJİKVE SEYRÜSEFER
BİLGİ İKAZLARI VE GEMİLERE ACİL BİLGİ
AKTARIMI NAVTEX-DENİZ- (KIYI - GEMİ)
GMDSS

2174.5

kHz

FM, NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-(GEMİ-KIYI)-GMDSS

2182

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-(GEMİ-KIYI)-GMDSS

2187.5

kHz

AM, DSC

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-(KIYI- GEMİ)-GMDSS

3023

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

ARAMA VE KURTARMA (SAR)
DENİZ/HAVA/KARA-GMDSS

3500

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET
AMATÖR- (TABİİ AFETLERDE
RESMİ KURULUŞLARCA MÜŞTEREK)

4125

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ -GMDSS

4177.5

kHz

FM, NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ - (KIYI- GEMİ)-GMDSS

4207.5

kHz

AM,DSC

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-(KIYI-GEMİ) - GMDSS

4209.5

kHz

FM,NBDP

METEOROLOJİK VE SEYRÜSEFER
BİLGİ İKAZLARI-NAVTEX DENİZ(KIYI-GEMİ)-GMDSS

4210

kHz

FM,NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-(KIYI-GEMİ)-GMDSS

4340

kHz

AM,TELSİZ TELGRAF

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-NATO (DENİZALTI-KIYI)

5680

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

ARAMA VE KURTARMA
(DENİZ/HAVA/KARA)-GMDSS

6215

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

6268

kHz

FM, NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-GMDSS
TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ- (KIYI- GEMİ)-GMDSS
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EK-3/1
6282

kHz

AM,DSC

TEHLİKE VE EMNİYET DENİZ
(KIYI- GEMİ)

6312

kHz

FM,DSC

TEHLİKE VE EMNİYET-GMDSS

6314

kHz

FM, NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-(KIYI-GEMİ)-GMDSS

7000

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET-GMDSS
AMATÖR (TABİİ AFETLERDE RESMİ
KURULUŞLARCA MÜŞTEREK)

8291

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET-GMDSS

8364

kHz

AM,TELSİZ TELGRAF

ARAMA VE KURTARMA (SAR)
(HAVA/DENİZ/KARA)

8376.5

kHz

FM, NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-(KIYI- GEMİ)-GMDSS

8414.5

kHz

AM,DSC

TEHLİKE VE EMNİYET
GMDSS

8416.5

kHz

FM,NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ- (KIYI-GEMİ)-GMDSS

10100

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET-GMDSS
AMATÖR-(TABİİ AFETLERDE RESMİ
KURULUŞLARCA MİLLİ MÜŞTEREK)

12290

kHz

TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET
GMDSS

12520

kHz

FM,NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
GMDSS

12563

kHz

AM,DSC

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-(KIYI- GEMİ)

12577

kHz

AM,DSC

TEHLİKE VE EMNİYET
GMDSS

12579

kHz

FM,NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ- (KIYI-GEMİ)-GMDSS

14000

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET-AMATÖR
(RESMİ KURULUŞLARCA TABİİ
AFETLERDE MÜŞTEREK)

16420

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET
GMDSS

16695

kHz

FM,NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
GMDSS

16750

kHz

AM,DSC

TEHLİKE VE EMNİYET
GMDSS

AM,DSC

TEHLİKE VE EMNİYET
GMDSS

16804.5

kHz
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EK-3/2
16806.5

kHz

FM,NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-(KIYI-GEMİ)-GMDSS

18068

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET-AMATÖR
(RESMİ KURULUŞLARCA TABİİ
AFETLERDE MÜŞTEREK)

19680.5

kHz

FM,NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-(KIYI-GEMİ)-GMDSS

21000

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET-AMATÖR
(RESMİ KURULUŞLARCA TABİİ
AFETLERDE MÜŞTEREK)

22376

kHz

FM,NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-(KIYI-GEMİ)-GMDSS

24890

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET-AMATÖR
(RESMİ KURULUŞLARCA TABİİ
AFETLERDE MÜŞTEREK)

26100.5

kHz

FM,NBDP

TEHLİKE VE EMNİYET
DENİZ-(KIYI-GEMİ)-GMDSS

27900

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET

38500

kHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET

47.800

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET

121.500

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

ACİL YARDIM VE EMNİYET HAVAGMDSS

122.100

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

HAVA KULE KONTROL

123.100

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

ACİL YARDIM VE EMNİYET HAVAGMDSS

123.300

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

ACİL YARDIM VE EMNİYET HAVAGMDSS

144.000

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET-AMATÖR
(TABİİ AFETLERDE RESMİ KURULUŞLARCA MÜŞTEREK)

156.300

MHz

FM,TELSİZ TELEFON

ARAMA VE KURTARMA DENİZHAVA GMDSS (6.KANAL-APP/18)

156.375

MHz

FM, TELSİZ TELEFON

METEOROLOJİ KANALI DENİZ
(67.KANAL-APP/18)

156.525

MHz

FM, DSC

ACİL DURUM, ÖZEL ÇAĞRI KANALI
DENİZ-GMDSS (70.KANAL-APP/18)

156.650

MHz

FM, TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET DENİZHAVA GMDSS (13.KANAL-APP/18)(GEMİ-GEMİ)

156.800

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE EMNİYET DENİZHAVA GMDSS (16.KANAL APP/18)
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EK-3/3
243.000

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE ACİL YARDIM
(HAVA/KARA/DENİZ)

243.400

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE ACİL YARDIM
(HAVA/KARA/DENİZ)

243.500

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

TEHLİKE VE ACİL YARDIM
(HAVA/KARA/DENİZ)

245.100

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

ARAMA EĞİTİM HAVA/KARA/
DENİZ

252.800

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

ARAMA VE KURTARMA EĞİTİM
(HAVA/KARA/DENİZ)

257.800

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

HAVA KULE KURTARMA

282.800

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

ARAMA VE KURTARMA(SAR)
(HAVA/KARA/DENİZ)

317.500

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

DENİZ/HAVA S/S

344.000

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

ARAMA KONTROL
(HAVA/KARA/DENİZ)

362.300

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

HAVA TRAFİK KONTROL

385.400

MHz

AM,TELSİZ TELEFON

HAVA TRAFİK SON KONTROL

406-406.1

MHz

FM

TEHLİKE VE EMNİYET
GMDSS-EPIRB

1530-1544

MHz

FM, NARROW BAND

TEHLİKE VE EMNİYET
SPACE-TO-EARTH-GMDSS

1544-1545

MHz

FM, NARROW BAND

TEHLİKE VE EMNİYET
SPACE-TO-EARTH-GMDSS

1626.51645.5

MHz

FM, NARROW BAND

TEHLİKE VE EMNİYET
SPACE-TO-EARTH-GMDSS

1645.51646.5

MHz

FM, NARROW BAND

TEHLİKE VE EMNİYET
SPACE-TO-EARTH-GMDSS

9200-9500

MHz

PM

ARAMA VE KURTARMA(SAR)RADAR KARA/DENİZ-GMDSS
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EK-4
MİLLİ VE ULUSLARARASI KISALTMALAR
Milli Kısaltmalar:
AK
AKH
AKB
AAKKM

YAKKM

Search and Rescue
Search and Rescue Service
Search and Rescue Region
Main Search and Rescue
Coordination Center
Search and Rescue Coordination
Center
Auxiliary Search and Rescue Center

AKAMER
AKBİR
OYK
TSS
ATSS

Search and Rescue Sub-Center
Search and Rescue Unit
On-Scene Coordinator
Tele Medical Service
Main Tele Medical Service

AKKM

Arama ve Kurtarma
Arama ve Kurtarma Hizmeti
Arama ve Kurtarma Bölgesi
Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon
Merkezi
Arama ve Kurtarma Koordinasyon
Merkezi
Yardımcı Arama ve Kurtarma
Koordinasyon Merkezi
Arama ve Kurtarma Alt Merkezi
Arama ve Kurtarma Birliği
Olay Yeri Koordinatörü
Tele Sağlık Servisi
Ana Tele Sağlık Servisi

Uluslararası Kısaltmalar:
ACC
ACFT
ADIZ
ADNC
ADOC
AFIS
AFTN
AIP
AIS
ALERFA
ALR
AM
APP
ATC
ATS
AWY
BC
BDRY
CES
CFM
CIV
CMG
CNL
COM
CP
CRS
CS
CSP
CSS
CSTM

Area Control Center
Aircraft
Air Defence Identification Zone
Advisory Route
Air Defence Notification Center
Air Defence Operation Center
Aerodrom Flight Information
Service
Aeronautical Fixed
Telecommunication Network
Aeronautical Information
Publication
Aeronautical Information Service
Alert Phase
Alerting Message
Amplitude Modulation
Approach
Air Traffic Control
Air Traffic Service
Airway
Broadcast
Boundary
Coast Earth Station
Confirm (Or I Confirm)
Civil
Modification Message
Cancel
Communications
Co-Ordination Post
Coast Radio Station
Call Sign
Commence Search Pattern
Coordinator Surface Search
Customs

Saha Kontrol Merkezi
Uçak
Hava Savunma Tanıtma Bölgesi
Hava Savunma Bildirim Merkezi
Hava Savunma Harekat Merkezi
Meydan Uçuş Bilgi Servisi
Sabit Havacılık Muhabere Sistemi
Havacılık Bilgi Yayını
Havacılık Bilgi Hizmetleri
Alarm Safhası
Uyarı Mesajı
Genlik Modülasyonu
Yaklaşma
Hava Trafik Kontrol
Hava Trafik Hizmetleri
Hava Yolu
Tek Yönlü Yayın
Hudut
Sahil Yer İstasyonu
Teyid (veya Teyid Ediyorum)
Sivil
Düzeltme Mesajı
İptal
Muhabere
Koordinasyon Postası
Sahil Radyo İstasyonu
Çağrı Adı
Arama Paterni Başlangıcı
Suüstü Arama Koordinatörü
Gümrük
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EK - 4/1
D/F
DEMANDES
DEST
DETRESFA
DIST
DLA
DME
DSC
DTG
EAT
ELR
ELT
EPIRB
ETA
ETD
ETO
FIC
FIG
FIR
FL
FLT
FM
FREQ
FT
G/A
G/A/G
GEOREF
GMDSS
GS
GT
HEL-H
HEL-L
HEL-M
HF
HJ
ICAO
IFF
IFR
IMO
IMOSAR Manual
INCERFA

Direction-Finding
Message Requesting Information Or
Action
Destination
Distress Phase
Distance
Delay Message
Distance Measuring Equipment
Digital Selective Calling
Date Time Group
Expected Approach Time
Extra-Long-Range Aircraft
Emergency Locator Transmitter
Emergency Position-Indicating
Radio Beacon
Estimated Time Of Arrival
Estimated Time Of Departure
Estimated Time Over
Flight Information Center
Figure
Flight Information Region
Flight Level
Flight
Frequency Modulation
Frequency
Feet ( Dimensional Unit )
Ground - To –Air
Ground-To Air and Air To Ground

Yön Bulma
Bilgi veya Faaliyet Talep Eden Mesaj
Gidilecek Yer
Tehlike Safhası
Mesafe
Gecikme Mesajı
Mesafe Ölçme Teçhizatı
Sayısal Seçicili Arama
Tarih Saat Grubu
Tahmini Yaklaşma Zamanı
Çok Çok Uzun Menzilli Uçak
Acil Durum Yer Belirleme Göndericisi
Acil Durum Yer Gösterici Telsiz Sinyali
Tahmini Varış Zamanı
Tahmini Kalkış Zamanı
Tahmini Katediş Zamanı
Uçuş Bilgi Merkezi
Şekil
Uçuş Bilgi Bölgesi
Uçuş Düzeyi ( Seviyesi)
Uçuş
Frekans Modülasyonu
Frekans
Fit (Ölçü Birimi)
Yerden Havaya
Yerden Havaya ve Havadan Yere

Geographical Reference System
Global Maritime Distress and Safety
System
Ground Speed
Gross Tons
Heavy Helicopter
Light Helicopter
Medium Helicopter
High Frequency
Sunrise To Sunset
International Civil Aviation
Organization
Identification Friend/Foe
Instrument Flight Rules
International Maritime Organization
International Maritime Organization
Search and Rescue Manual

Coğrafi Referans Sistemi
Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet
Sistemi
Yer Sürati
Groston
Ağır (Büyük) Helikopter
Hafif (Küçük) Helikopter
Orta Büyüklükte Helikopter
Yüksek Frekans
Gün Doğumundan Gün Batımına Kadar
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı
Dost/Düşman Tanımlaması
Aletli Uçuş Kuralları
Uluslararası Denizcilik Teşkilatı
Uluslararası Denizcilik Teşkilatı Arama
ve Kurtarma El Kitabı

Message Related To Uncertainty

Şüphe Durumuna İlişkin Mesaj
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EK - 4/2
INFORMAR
INTL
ITU
KT
LKP
LMT
LRG
LTT
MAP
MAREC
MEA
MERSAR
METAR
MF
MIL
MRG
MRT
MTCA
NAVTEX
NBDP
NIL
NM
NOTAM

NS
OK
OSC
OSV
PA
PLB
PLN
PM
PRT
QBM
QDR
R
RB

Message Containing Information
International
International Telecommunication
Union
Knots (Nautical Miles Per Hour)
Last Known Position
Local Mean Time
long-range Aircraft
Landling Tele Typewriter
Aeronautical Maps And Charts
Maritime Search And Rescue
Recognition Code
Minimum En-route Altitude
Merchant Ship Search And Rescue
Aviation Routine Weather Report
Medium Frequency
Military
Medium-Range Aircraft
Mountain Rescue Team
Military Terminal Control Area
Narrow Band Direct Printing
Telegraphy
Narrow Band Direct Printing
None
Nautical Mile
Notice to Airmen
A notice containing information
concerning the establishment
condition or change in any
aeronautical facility, service,
procedure or hazard, the timely
knowledge of which is essential to
personnel concerned with flight
operation.
Number Of Units In Search Team
We Agree (Or It Is Correct)
On-Scene Coordinator
Ocean Station Vessel
Prohibited Area ( Followed By
Identification )
Personnel Locator Beacon
Flight Plan
Pulse Modulation
Para Rescue Team
Magnetic Heading ( Zero Wind)
Magnetic Bearing
Search Radius
Rescue Boat

Bilgi İhtiva Eden Mesaj
Uluslararası
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
Knot (Deniz Mili/Saat)
Bilinen Son Mevkii
Mahalli Ortalama Saat
Uzun Menzilli Uçak
Bağlantılı Teletayp
Havacılık Haritaları
Deniz Arama ve Kurtarma Tanıtım
Kodu
En Düşük Yol İrtifası
Ticaret Gemisi Arama ve Kurtarma
Havacılık Amaçlı Rutin Hava Durumu
Orta Frekans
Askeri
Orta Menzilli Uçak
Dağ Kurtarma Ekibi
Askeri Terminal Kontrol Sahası
Dar Band Direkt Yazım Telgrafı
Dar Band Direkt Yazım
Hiçbiri
Deniz Mili (Mesafe Birimi)
Uçuş harekatıyla ilgili görevlilere
herhangi bir havacılık kolaylık, hizmet
ya da tehlikenin varlığı, koşulları ya da
değişikliğine özgü bilgileri zamanında
duyurma amacı ile yapılan bir
uyarıdır.

Arama Ekibindeki Birliklerin Adedi
Kabul Ediyoruz (ya da Doğru)
Olay Yeri Koordinatörü
Okyanus İstasyon Gemisi
Yasak Saha ( Takiben Tanıtılması)
Personel Mevkii Tesbit Biykını
Uçuş Planı
Pals Modülasyonu
Paraşütlü Kurtarma Ekibi
Manyetik Baş ( Sıfır Rüzgar )
Manyetik Kerteriz
Arama Yarıçapı
Kurtarma Botu
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EK - 4/3
RCC
RESPONSE
RSC
RTF
RTG
RTT
RU
RV
S
SAR
SARAH
SARBE
SIGMET

SITREP
SOLAS 1974
SR
SRG
SRR
SS
SUBMİSS
SUBSUNK
SVC
TAS
TLX
TMA
U/S
UFN
UHF
UTC
VFR
VHF
VIP
VIS
VLR
WMO
WX

Rescue Coordination Center
Reply Message
Rescue Sub-Center
Radio Telephone
Radio Telegraph
Radio Teletypewriter
Rescue Unit
Rescue Vessel
Track Spacing
Search And Rescue
Search And Rescue Homing Beacon
Search And Rescue Beacon
Information in plain language
issued by meteorological watch
offices concerning certain
meteorological phenomena.
Situation Report
International Convention For The
Safety of Life At Sea, 1974
Sunrise
Short-range Aircraft
Search And Rescue Region
Sunset
Initial Search For Submarine
Full Scale Search For Submarine
Service Message
True Airspeed
Telex (Teleprinter)
Terminal Control Area
Unserviceable
Until Further Notice
Ultra High Frequency
(300 To 3000 MHz)
Universal Time
(coordinated)
Visual Flight Rules
Very High Frequency
(30 To 300 MHz)
Very Important Person
Visibility
Very-Long-Range Aircraft
World Meteorological Organization
Weather

Kurtarma Koordinasyon Merkezi
Cevap Mesajı
Tali Kurtarma Merkezi
Radyo Telefon
Radyo Telgraf
Radyo Teletayp
Kurtarma Birliği
Kurtarma Gemisi
İz Aralığı
Arama ve Kurtarma
Arama ve Kurtarma Homing Biykını
Arama ve Kurtarma Biykını
Önemli meteorolojik olayları kapsayan
ve meteoroloji gözlem ofisleri
tarafından uluslararası kısaltmalarla
(plain language) yayınlanan bilgiler.
Durum Raporu
Denizde Can Güvenliği için
Uluslararası Sözleşme, 1974
Gün Doğumu ( Güneşin Doğuşu)
Kısa Menzilli Uçak
Arama ve Kurtarma Bölgesi
Gün Batımı ( Güneşin Batışı )
Denizaltı Kayboldu Hali
Denizaltı Battı Hali
Servis Mesajı
Gerçek Hava Sürati
Teleks
Terminal Kontrol Sahası
Gayrifaal
İkinci Bir Bildirime Kadar
Ultra Yüksek Frekans
(300 ile 3000 MHz )
Koordine Edilmiş Evrensel Zaman
Görerek Uçuş Kuralları
Çok Yüksek Frekans
(30 İle 300 MHz)
Çok Önemli Kişi
Görüş
Çok Uzun Menzilli Uçak
Dünya Meteoroloji Teşkilatı
Hava Durumu
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11 Temmuz 2002-Sayı :24812
Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2002/4)
Amaç
Madde 1Bu Tebliğin amacı, 12.12.2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği” ile
ulusal mevzuatlar
çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası mevzuatlar ve
uluslararası taahhütleri karşılamak, arama kurtarma faaliyetlerini daha süratli ve
etkin gerçekleştirebilmek amacıyla; arama kurtarma hizmetlerini düzenleyen ve
koordine eden bir Ulusal Arama ve Kurtarma Planı’nı ortaya koymak, ortaya
konulan bu planda belirtilen arama kurtarma görevlerinin icrasında, ilgili bakanlık,
kurum/kuruluşların mevcut imkanlarının etkin kullanımını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2Bu plan veya bu planı destekleyen herhangi bir planın hiçbir hükmü, ne zaman
veya nerede olursa olsun, bir tehlike durumunda hızlı ve etkili yardım için bir engel
olarak yorumlanmayacaktır.
2.1 Bu planın kapsamına giren AK faaliyetleri şunlardır:
Arama ve Kurtarma faaliyetleri; Türk karasuları, iç suları ve kara hudutları
içinde veya hava, kara ve deniz olmak üzere üç ayrı ortamda veya birleşik olarak
kara ülkesi, iç suları, kara suları içinde veya uluslararası alanlarda kazaya uğramış
veya tehlikede bulunan deniz ve/veya hava vasıtalarındaki insanları kurtarmak
amacıyla icra edilecek bütün AK faaliyetlerini kapsar.
Bir tehlike durumunda, kazazedelere daha fazla yardımın sağlanabileceği
güvenli yerlere tahliye etme veya tedavi merkezine götürülmesi de bu plan
kapsamındadır.
2.2 Planın kapsamına girmeyen AK faaliyetleri şunlardır:
2.2.1 Bir hayat kurtarma hizmetine dayanmayan hava ambulans
hizmetleri,
2.2.2 Yaşamı veya malı tehlikeye sokan ve devletin sivil kargaşa, terör,
ayaklanma ve diğer acil durumlardaki yardım faaliyetleri,
2.2.3 Muharebe durumunda, askeri/sivil personeli kurtarmak için icra
edilen askeri AK faaliyetleri,
2.2.4 Mal kurtarma faaliyetleri,
2.2.5 Doğal afetlerle mücadele faaliyetleri, (yıkılmış binalarda mahsur
kalmış insanların yerini tespit edip kurtarma faaliyetleri vs.)
2.3 Katılımcı kuruluşların AK birlikleri Başbakanlık Kriz Merkezi isteği
doğrultusunda, bu plan kapsamında bulunmayan AK faaliyetlerine, olay
süresince veya olayı müteakip Başbakanlık Kriz Masasının belirleyeceği bir
tarihe kadar katılım sağlar.
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Tanımlar
Madde 33.1 Arama ve Kurtarma (AK); Hava ve deniz vasıtalarındaki kazazedelerin
karada, havada, su üstünde ve su altında tehlikeye maruz kalması,
kaybolması veya kazaya uğraması hallerinde, bu vasıtalardaki şahısların her
türlü araç, özel teçhizat veya kurtarma birlikleri kullanılarak aranması ve
kurtarılması hizmetidir.
3.2 Arama ve Kurtarma Hizmeti (AKH); İşbirliği yapan hava, deniz araçları ile
diğer vasıtalar dahil, kamu ve özel kaynakların kullanımı yoluyla, tehlike
mesajlarını izleme, muhabere, koordinasyon, tıbbi danışmanlık ve ilk yardım
dahil AK fonksiyonlarını icra etmektir.
3.3 Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM); Karada, denizde ve
havada, AK hizmetinin en üst düzeyde koordinasyonunu ve işbirliğini sağlayan
ve halin icabına göre kanunlar, uluslararası çok taraflı ve/veya iki taraflı
sözleşmeler esaslarına göre komşu ve ilgili ülkelerle de arama kurtarma
sahası içinde ve/veya dışında icra edilecek arama ve kurtarma faaliyetleri
için koordinasyon ve işbirliği kuran merkezdir.
3.4 Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AKKM); Bir AKB içinde AK
hizmetlerinin etkin bir şekilde organize edilmesinden ve AK hizmetinin
icrasından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) adına
sorumlu olan merkezdir.
3.5 Olay Yeri Koordinatörü (OYK); Kaza yerinde AK faaliyetlerini, sorumluluk
bölgesindeki YAKKM adına koordine ve icra eden personeli ifade eder.
3.6 Arama ve Kurtarma Bölgesi (AKB); İçerisinde arama kurtarma hizmeti icra
edilmek üzere tespit edilmiş ve Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği’nde
koordinatları ile tanımlanan sahadır.
3.7 Arama ve Kurtarma Alt Bölgesi (AKAB); Arama ve Kurtarma Bölgesi içinde bir
Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile bağlantılı olarak
belirlenmiş sahadır.
3.8 Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (YAKKM); Sorumlu olduğu
AKB içerisinde, AK faaliyetlerini bağlı bulunduğu deniz veya hava AKKM adına
kontrol, koordine ve icrasından sorumlu olan merkezdir.
3.9 Arama Kurtarma Alt Merkezi (AKAMER); İlgili Yardımcı Arama Kurtarma
Koordinasyon Merkezi’ne bağlı olarak ve onu tamamlamak üzere kurulmuş,
Arama Kurtarma Birliklerinin bulunduğu merkezlerdir.
3.10 Arama Kurtarma Birliği (AKBİR); Arama ve kurtarma faaliyetlerinin süratli bir
şekilde yürütülebilmesi için gerekli her türlü teçhizatla donatılmış ve özel
eğitim görmüş personelden oluşan birliği ifade eder.
3.11 Tele Sağlık Servisi (TSS); Sağlık yardım taleplerinin karşılanması maksadıyla,
ilk
yardım
tavsiyeleriyle
birlikte,
sağlık
durumlarının
takibi/değerlendirilmesini amaçlayan, sağlık hizmeti veren kuruluşlardır.
3.12 Ana Tele Sağlık Servisi (ATSS); TSS’lerin Telefon, faks, teleks veya network
ile vermiş olduğu sağlık yardımlarının denetlendiği, AAKKM/AKKM/YAKKM
den gelecek yardım taleplerinin karşılandığı ana sağlık merkezidir.
3.13 Araştırma ve Geliştirme Komitesi (ARGEK); Planın uygulanması için ulusal
imkan ve kabiliyetlerin araştırılmasını sağlamak, bu Planın geliştirilmesi ve
aksaklıkları ortadan kaldırabilmek maksadıyla kurulmuş çalışma grubudur.
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İKİNCİ BÖLÜM
Hedefler ve Prensipler
Hedefler
Madde 4Bu planın ana hedefi; insan hayatının kurtarılmasıdır.
Kazazedelere ilk yardım sağlamak ve onları güvenli bir yere tahliye
ederek, tedavilerine başlatılması dahil tüm hizmeti dikkate alarak, katılımcılar
ve bunların arama kurtarma faaliyetlerindeki rollerini belirlemeyi amaçlar. Bu
maksatla, Türkiye Cumhuriyeti’nin Arama Kurtarma faaliyetleri ile ilgili insani,
ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak ve
arama ve kurtarma hizmetlerinin tam ve sürekli gelişimi için eğitim, işbirliği ve
koordinasyonu sağlamayı hedeflemektedir.
Süratli ve etkili bir arama kurtarma hizmetinin sağlanmasında işbirliğinin
önemine vakıf olan bu planın katılımcıları, operasyonun üç temel fonksiyonu
olan tespit-teşhis, muhabere-rapor ve işbirliği-süreklilik ilkelerini daima göz
önünde tutarak;
4.1 Can güvenliğini daha iyi sağlamak amacıyla, etkinlik ve verimli bir ortam
içerisinde AK için kullanılabilecek mevcut kaynakları bir işbirliği içerisinde
entegre ederek olayın öncelikle tespit teşhisi ile ilk müdahaleyi yapmak,
4.2 Arama kurtarma hizmetinin koordinasyonu ve tüm mevcut kaynakların
etkili kullanılabilmesi için işbirliği içinde çalışmayı, imkanları ve
hizmetleri bütünleştirmek ve muhabere-rapor sistemini aksaksız olarak
işletmek,
4.3 Ulusal ihtiyaçları ve uluslararası taahhütleri karşılamak için AK
Hizmetlerinin koordinesini uyumlu ve işbirliği içinde icra etmektir.
Prensipler
Madde-5
5.1 Bu Plan’ın hükümleri, Denizde Arama Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi
(Hamburg-1979) ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi (Şikago-1944)’ne
taraf devletlerce kabul edilen, AK sorumluluklarına veya Türkiye’nin taraf
olduğu diğer uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalara uygun olacaktır.
5.2 Bu planın veya destekleyici herhangi bir planın hiçbir hükmü, bu planda
belirtilen katılımcıların ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenmiş yetki
ve sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır.
5.3 Bir tehlike durumu mevcut var sayılıyorsa, aksi anlaşılıncaya kadar AK
faaliyetleri bir tehlike durumu varmış gibi yerine getirilecektir.
5.4 Başarılı bir AK faaliyeti için katılımcılar; hizmeti planlama ve koordine
etme, tehlike durumları ile ilgili uyarı ve bilgi alma, deniz ve hava
trafiğinin takibi ve tıbbi yardım gibi AK faaliyetlerinin icrasına yönelik,
reaksiyon süresini azaltıcı önlemleri geliştirecek ve uygulayacaklardır.
Ayrıca bir düzenleme yapılmadığı taktirde, her katılımcı bu planda
belirtilen AK faaliyetlerini kendisi finanse edecektir.
5.5 AK faaliyetine iştirak eden katılımcılar tehlikede bulunan kişilere sağlanan
can kurtarma hizmetleri ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak, başka
bir ülke ile yapılan ortak AK faaliyetlerinden ücret talep etmeyecek veya
ödeme yapmayacaktır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Katılımcılar,Görev ve Sorumluluklar
Katılımcılar
Madde 6İlgili kurum/kuruluşlar, Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği ve diğer ilgili
ulusal mevzuatta belirlenen prensipler ve verilen görevler çerçevesinde belirtilen
görevleri icra eder.
Bu plan dahilinde ilgili kurum/kuruluşlar kendilerine verilen görevler
dahilinde, AK faaliyetlerine yönelik yapılanmalarını, çalışmalarını ve ilgili personele
ilişkin bilgilerini AAKKM’ne bildirir, güncelliğini sağlar.
Bu planın katılımcısı olmayan bir kurum/kuruluş, Araştırma ve Geliştirme
Komitesi’nin teklifi ile Denizcilik Müsteşarlığı’nın kararını müteakip, katılımcı
listesine dahil edilebilir.
Gerektiğinde, liman işletici kuruluşlar, kılavuzluk römorkör hizmeti veren
kuruluşlar ile gönüllü kuruluşlar bu plan dahilinde fiili olarak görevlendirilebilir.
Katılımcı Kuruluşların Yetki, Görev ve Sorumlulukları
Madde 77.1 Genel
7.1.1 Deniz hava ve kara AK faaliyetlerinin en üst düzeyde
koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak, kanunlar, uluslararası çok
taraflı ve/veya iki taraflı sözleşmeler esaslarına göre komşu veya
ilgili ülkelerle, AKB içinde ve / veya dışında icra edilecek AK
faaliyetleri için koordinasyon ve işbirliği sağlama sorumluluğu ile AK
faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası koordine sorumluluğu AAKKM’ni
bünyesinde bulunduran, Denizcilik Müsteşarlığı’na aittir.
7.1.2 AKB’de, kara ve adalar üzerindeki hizmetin AK koordinatörü,
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür. HavaAKKM’ni kurar uluslararası standartlarda, uygun yeterli malzeme,
teçhizat ve personel ile donatır. Kara AK faaliyetlerini AAKKM adına
koordine ve icra eder.
7.1.3 AKB’de kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki AK faaliyetlerinin
koordinatörü, Sahil Güvenlik Komutanlığıdır. Deniz-AKKM’ni kurar
uluslararası standartlarda, uygun yeterli malzeme, teçhizat ve
personel ile donatır. Deniz AK faaliyetlerini AAKKM adına koordine ve
icra eder.
7.1.4 Bu planda belirtilmiş olan dört adet Deniz-YAKKM’ni (Samsun,
İstanbul, İzmir ve Mersin), Sahil Güvenlik Komutanlığı kurar. İki adet
Hava-YAKKM’ni ise (Ankara / Esenboğa FIC, İstanbul / Atatürk FIC)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kurar.
7.1.5 Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizindeki
Arama Kurtarma Alt Merkezlerini ve Deniz-AKBİR’lerini kurar araçgereç ve personel ile donatır. Komşu YAKKM’lerinin ihtiyaç duyacağı
personel ve teçhizat desteğini sağlar.
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7.1.6 Türkiye kıyılarında kuruluş statüsüne göre konuşlanan Kıyı Emniyeti
ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türk Boğazlarında
(İstanbul Çanakkale Boğazları ) ve Marmara Denizinde, deniz
kirliliğine ve yangınlara karşı mücadele ve müdahale de dahil olmak
üzere özel olarak yapılanacak ve AKBİR olarak görev yapmak üzere
teşkilatlanacaktır.
7.1.7 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizindeki Arama Kurtarma Alt
Merkezlerini ve Deniz AKBİR’lerini kurar araç-gereç ve personel ile
donatır. Kıyı emniyet cihaz ve tesisleri ile can kurtarma istasyonlarını
ve can kurtarma botlarını, gerektiğinde römorkörlerini AKBİR olarak
görevlendirerek, YAKKM’lerin isteklerini karşılayacaktır.
7.1.8 Kara-AKBİR istasyonları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü tarafından kendi teşkilat yapıları içinde
oluşturulacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı özellikle, Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü birimlerinin bulunmadığı ve yeterli
olmadığı yerlerde, bu istasyonları kuracak ve işletecektir. AK
faaliyetlerinin en kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmesi
için Hava-AAKM ile koordinasyonlu çalışacaklardır.
7.1.9 Arama Kurtarma Alt Merkezi ve Deniz-AKBİR istasyonlarının etkin
kullanımını temin etmek amacıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında bir
protokol yapılacaktır.
7.1.10
Bu protokol, Denizcilik Müsteşarlığı başkanlığında, ilgili
kurumların yapacakları talepleri göz önüne alınarak, bu planın
yayımını müteakip ilk altı ay içerisinde tamamlanacaktır.
7.1.11
Olay Yeri Koordinatörü AKKM/YAKKM tarafından belirlenir.
Ancak, kaza meydana geldiği sırada olay mahallinde bulunan veya
aldığı ihbar üzerine, AK maksadı ile olay yerine ilk intikal eden
gruptaki/birlikteki en kıdemli personel olay yeri koordinatörünün
görev ve sorumluluklarını, AKKM veya YAKKM’leri tarafından özel
olarak bir olay yeri koordinatörü tayin edilinceye kadar yürütür.
7.1.12
Deniz kazaları ile ulusal ve uluslararası kritik AK faaliyetlerinde
basın
açıklamasının
yapılması,
Denizcilik
Müsteşarlığı’nın
sorumluluğundadır. Kazazedelerin aileleri ve basın tarafından istenen
bilgiler, AAKKM’nden veya Denizcilik Müsteşarlığı’nın belirleyeceği
kurum/kuruluşlar tarafından cevaplandırılacaktır.
7.1.13
Uluslararası Denizcilik Örgütünün, her türlü AK ve güvenlik ile
ilgili toplantılara ulusal katılımı idare ve koordinesi Denizcilik
Müsteşarlığı tarafından yapılacaktır.
7.1.14
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO), AK ve güvenlik ile
ilgili hizmetlerine ulusal katılımı idare ve koordinesi Ulaştırma
Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
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Görevler
Madde 88.1 Genelkurmay Başkanlığı:
TSK Arama Kurtarma Yönergesi’ndeki görevlerin icra edilmesini sağlar. İmkan
ve kaynaklarını askeri görevlere mani olmamak kaydı ile AK faaliyetlerinin
ihtiyaçları için kullanır. AAKKM’nden gelen AK taleplerini değerlendirir.
8.1.1 Kara Kuvvetleri Komutanlığı:
8.1.1.1 Genelkurmay Başkanlığının değerlendirmelerine müteakip, TSK
Arama Kurtarma Yönergesindeki belirtilen görevleri icra eder.
İmkan ve kaynaklarını askeri görevlere mani olmamak kaydı ile
AK faaliyetlerini ihtiyaçları için kullanılır. AAKKM’nden gelen AK
taleplerini değerlendirerek kara üzerinde yapılacak tüm AK
faaliyetlerine, Hava-AKKM’nin taleplerine göre katılır.
8.1.1.2 Belirlenen AKB’lerindeki kara ve hava unsurlarının, AK
faaliyetleriyle sınırlı kalmak koşuluyla AAKKM/AKKM/YAKKM’leri
tarafından verilecek görevlere iştirak etmesini sağlar.
8.1.1.3 AK faaliyetlerinin insani yönü göz önüne alınarak, bütün
K.K.K.’lığı
birlikleri
doğrudan
duyum
alma
veya
AAKKM/AKKM/YAKKM’leri
tarafından
yardım
istenmesi
durumunda, AK faaliyetlerine destek verir.
8.1.1.4 Arama Kurtarmaya yönelik kara havacılık unsurlarının, kritik AK
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, imkan ve kabiliyetleri hususunda
AAKKM’ne bilgi verir.
8.1.2 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:
8.1.2.1 Genelkurmay Başkanlığının değerlendirmelerine müteakip, TSK
Arama Kurtarma Yönergesindeki belirtilen görevleri icra eder.
İmkan ve kaynaklarını askeri görevlere mani olmamak kaydı ile
AK faaliyetlerinin ihtiyaçları için kullanılır. AAKKM’nden gelen AK
taleplerini değerlendirerek AK faaliyetlerine, Deniz-AKKM ile
koordineli olarak katılır.
8.1.2.2 Gerektiğinde, Dnz.Hv.Üs.K.lığı bünyesindeki helikopter ve
uçakları, sadece AK faaliyetleriyle sınırlı olmak koşuluyla
AAKKM/AKKM’leri tarafından verilecek görevlere iştirak etmesini
sağlar.
8.1.2.3 AKB içinde bulundurduğu yüzer birliklerini, düzenli aralıklarla
AAKKM’ne ve ilgili AKKM’ne bildirir.
8.1.2.4 Seyir Hidrografi-Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Türk Arama
Kurtarma
Bölgelerindeki deniz haritalarında meydana gelen
kazalar vs.. nedenlerle oluşan değişiklikleri, aylık raporlar
halinde, AAKKM/AKKM ve ilgili YAKKM’ndeki haritaların güncelleşmesi
maksadıyla AAKM’ne gönderir.
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8.1.2.5 Seyir Hidrografi-Oşinografi Dairesi Başkanlığı, kıyı ve
karasularımız hakkındaki uyarıları, gelgit akıntıları hakkında
bilgileri ve hizmet/planlama açısından gerekli deniz ve hava
haritaları, krokileri ve ilgili dokümanları ücretsiz olarak
AAKKM’ne temin eder.
8.1.3 Hava Kuvvetleri Komutanlığı:
8.1.3.1 Genelkurmay Başkanlığının değerlendirmelerine müteakip, TSK
Arama Kurtarma Yönergesindeki belirtilen görevleri icra eder.
İmkan ve kaynaklarını askeri görevlere mani olmamak kaydı ile
AK faaliyetlerinin ihtiyaçları için kullanır. AAKKM’nden gelen AK
taleplerini değerlendirerek, AK faaliyetlerine ilgili AKKM ile
koordineli olarak katılır.
8.2 Milli Savunma Bakanlığı:
8.2.1 AKKM, Deniz ve Hava-AKKM ile Valilikler tarafından yapılacak
taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve
bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
8.3 İçişleri Bakanlığı:
8.3.1 Sahil Güvenlik Komutanlığı:
8.3.1.1 Kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki AK faaliyetlerinin
koordinasyonundan sorumlu merkez olarak, kendi bölgeleri
içindeki yapılacak AK faaliyetlerinde, bilgi toplama, değerlendirme,
planlama ve ilgili bilgileri aktarma suretiyle kendi alt kuruluşları
ve diğer ilgili kuruluşlar ile birlikte AK faaliyetlerini AAKKM adına
koordine eder.
8.3.1.2 AK faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla, dört bölgede DenizYAKKM’lerini kurar. Bu teşkilatları uluslararası seviyede araç
gereç ve yeterli personel ile donatır.
8.3.1.3 AK faaliyetleri sonunda bu faaliyetlere katılmış bulunan ilgili
birimlerce düzenlenen AK raporlarının kendisine ulaşmasına
müteakip, bilgileri derleyip detaylı olay raporunu hazırlar ve
AAKKM’ne bildirir.
8.3.1.4 Deniz-AKB’lerine ait hava tahmin raporlarını her an takip eder.
8.3.1.5 Deniz üzerinde yapılacak Hava AK faaliyetlerinde, Hava-AKKM
ile koordinasyonlu bir şekilde çalışır olay yeri koordinatörlüğünü
üstlenir.
8.3.1.6 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü
ile
aralarında
yapacakları
protokol
çerçevesinde,
AK
hizmetlerinin hızlı ve efektif yürütülebilmesi için elindeki tüm
AKBİR istasyonları ile AK faaliyetlerine katılır.
8.3.1.7 Tehlike haberlerini değerlendirip, ayrıntılı bilgi toplar.
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8.3.2 Jandarma Genel Komutanlığı:
8.3.2.1 Mevcut Arama Kurtarma birliklerini, imkanlar ölçüsünde her
hangi bir AK faaliyetinde AAKKM/AKKM/YAKKM’lerinin veya
valiliklerin istekleri doğrultusunda bir yönlendirir.
8.3.2.2 İç güvenlik birliklerince (Bölgede bulunan J.Blg., İl J., İlçe J.,
J.Krk.K.lıkları) Van gölü, Atatürk ve Keban Baraj gölleri gibi
doğal ve yapay göller ile su üstü ulaşımına imkan veren
akarsularda, genel emniyet ve asayiş ile koruma görevlerinin
icrasının yanı sıra, Mahalli Mülki Amirliklerle koordineli olarak,
teknik imkanları ölçüsünde tam destek sağlar.
8.3.2.3 Gerektiğinde, AAKKM/AKKM/YAKK’lerinden gelecek yardım
talepleri doğrultusunda, kara üzerinde yapılacak AK faaliyetleri
için, kendi organik bünyesinde bulunan hava unsurları ile destek
verir.
8.3.3 Emniyet Genel Müdürlüğü;
8.3.3.1 Kıyıya yönelik AK faaliyetlerinde azami koordinasyona
gidilebilmesi maksadıyla, yeterli muhabere sistemine sahip
olacaktır.
8.3.3.2 Gerektiğinde YAKKM’lerinin yardım taleplerini (Deniz, Hava ve
Kara vasıtaları ile) imkanları çerçevesinde karşılar.
8.3.3.3 Kıyı şeridinde veya iç sularda meydana gelebilecek kazalarda,
kaybolan kazazedeleri ve cesetleri, balık adamlar tarafından
dalış yapmak suretiyle aratır.
8.3.3.4 YAKKM’nin veya Mülki Amirin görevlendirmesiyle jandarma
bölgesinde, göl, gölet, baraj ve akarsulardaki her türlü Arama ve
Kurtarma faaliyetlerinde görev yapar.
8.3.4 Sivil Savunma Genel Müdürlüğü:
8.3.4.1 AAKKM, Deniz ve Hava-AKKM ile valilikler tarafından yapılacak
taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve
bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
8.3.5 Valilikler:
8.3.5.1 Kara Olay Yeri Koordinatörü, olayın meydana geldiği Arama
Kurtarma Alt Merkezleri sorumluluk sınırları içerisinde bulunan
ilin valisidir veya valisinin uygun gördüğü bir vali yardımcısıdır.
8.3.5.2 Sorumluluğundaki il sınırları içerisinde meydana gelen bir AK
faaliyetinde veya valiliğe AAKKM/AKKM/YAKKM’lerince yapılacak
AK taleplerinde, ilgili YAKKM ile koordine kurarak AK
faaliyetlerini icra eder.
8.3.5.3 Kara AK faaliyetlerinde, Hava-AAKM ile koordineli olarak çalışır.
8.3.5.4 Sorumluluk bölgelerindeki gönüllü kuruluşlar, üniversiteler ve
liman işletici kuruluşlar da dahil olmak üzere AK faaliyetlerine
tam destek verebilecek kuruluşları araştırıp, envanterlerini
çıkartarak AAKKM/Hv. AKKM’ye bilgi verir.
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8.3.5.5 Sorumluluk bölgesindeki ilgili kurum/kuruluşların imkan ve
kabiliyetlerine göre, bu kurum/kuruluşların AK faaliyetlerine
katılımı organize eder.
8.3.5.6 Mahalli idareler ve sivil savunma teşkilatlarının AK faaliyetlerini
yürütmek üzere özel düzenlemeler yapmasını ve gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlar.
8.4 Dışişleri Bakanlığı:
8.4.1 AK ile ilgili olarak uluslararası teşkilatlardan ve diğer ülke
makamlarından Bakanlığa intikal eden bilgi ve belgeleri, AK
faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu ile ilgili makamlara iletir.
8.4.2 AK
çalışmalarının
siyasi
nitelikteki
hususlarına
ilişkin
değerlendirmelerde bulunur ve Denizcilik Müsteşarlığı ile koordineli
kararlar alır.
8.4.3 AK ile ilgili konularda, uluslararası kuruluşlar ve/veya diğer ülke
makamları ile işbirliği ve koordinasyon temini hususlarında,
temasların yapılması için gerekli tedbirleri alır ve uygular.
8.5 Maliye Bakanlığı:
8.5.1 AK faaliyetlerinin planlama ve icrası için ilgili kurum/kuruluşlarca
belirlenen ihtiyaçların mevcut bütçe kaynaklarından karşılanmasına
ilişkin esasları belirler.
8.6 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı:
8.6.1 AAKKM, Hava-AKKM ile Valilikler tarafından yapılacak taleplere göre,
bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve bunları kullanacak
personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
8.7 Sağlık Bakanlığı (Hudutlar ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü):
8.7.1 AK faaliyetlerine ilişkin gerekli ilk yardım ve tıbbi ileri yaşamsal
desteği sağlamaya yönelik teçhizatı ve personel desteğini sağlar.
8.7.2 Sağlık ile ilgili kamu ve özel kuruluşların konu ile ilgili faaliyetlerini
düzenler.
8.7.3 AK faaliyetlerine AAKKM/AKKM/YAKKM’lerinin acil sağlık hizmetleri
istekleri doğrultusunda katılım sağlar.
8.7.4 AK faaliyetlerinin sona ermesini müteakip, gerektiğinde kazazedelere
verilecek sağlık hizmetlerini yerine getirir.
8.7.5 Tıbbi yardım taleplerinin karşılanması için Tele Sağlık Servisi’ni
kurar. (TSS’nin görevleri Bölüm-10’da belirtilmiştir.)
8.7.6 Arama Kurtarma Alt Merkezlerinde oluşturacağı TSS’lerin telefon
numaralarını,
bu
plan
kapsamındaki
kuruluşlara
bildirir,
güncelleştirir.
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8.7.7 İlk yardım, acil yardım ve tıbbi ileri yaşamsal desteği sağlamak
maksadıyla, deniz ambulansı, ambulans helikopterleri ve diğer hasta
nakil vasıtalarının işletilmesinden sorumludur. Türk Arama Kurtarma
Yönetmeliği’ne göre bu planda oluşturulan Arama Kurtarma
Bölgeleri’nde yukarıda bahsedilen hususlar için yapılanır.
8.7.8 Uluslararası Sağlık Tüzüğü ile 06.08.1975 tarihinde yayınlanan
uluslararası cenazelerin nakli anlaşmasına göre, yurtdışına
gönderilecek kazazedelerin cenazelerinin kontrollerinin yapılarak
yurtdışına çıkış belgesinin düzenlenmesini sağlar.
8.7.9 AAKKM/AKKM/YAKKM’leri ve valilikler tarafından yapılacak taleplere
göre, bünyesindeki sağlık personelinin ilk yardım, acil yardım ve tıbbi
ileri yaşamsal destek sağlamaya yönelik AK faaliyetlerine katımını
sağlar. AK faaliyetlerine katılacak tüm personele ilk yardım ve tıbbi
bakım eğitimi verir ve/veya verilmesini sağlar.
8.8 Ulaştırma Bakanlığı:
8.8.1 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü:
8.8.1.1 Hava AKKM’ni kurar. Kara üzerinde yapılacak tüm AK
faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu merkez olarak, bilgi
toplama, değerlendirme, planlama ve ilgili bilgileri aktarma
suretiyle kendi alt kuruluşları ve diğer ilgili kurum/kuruluşlarla
AK faaliyetlerini AAKKM adına icra eder.
8.8.1.2 AK faaliyetleri sonunda, bu faaliyetlere katılmış bulunan ilgili
birimlerce düzenlenen raporların kendisine ulaşmasını müteakip,
alınan bu bilgileri derleyip, detaylı olay raporunu düzenler ve
AAKKM’ne gönderir.
8.8.1.3 Deniz üzerinde yapacağı AK faaliyetlerini, Deniz-AKKM’nin
taleplerine göre icra eder.
8.8.1.4 AK Bölgesine ait hava tahmin raporlarını her an takip eder.
8.8.2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü:
8.8.2.1 AK faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla, iki bölgede Hava
YAKKM’lerini kurar. Bu teşkilatları uluslararası seviyede araç ve
yeterli personel ile donatır.
8.8.2.2 AK faaliyetlerini destekleyecek şekilde hava trafik kontrol ve
uçuş servis hizmetlerini idame ettirir, her hangi bir AK
faaliyetinde AAKKM ve AKKM’lerinin ihtiyaçlarını karşılayacak
tedbirleri alır.
8.8.2.3 YAKKM’lerin sorumluluklarındaki bölgelerin sınırlarını dikkate
alarak bu bölgelerdeki hava vasıtalarının pozisyonlarının anlık
takip eder.
8.8.2.4 YAKKM’leri ile aralarında sadece AK faaliyetleri için kullanacak
etkin bir haberleşme sistemi kurar.
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8.8.2.5 AK faaliyetleri sonunda bu faaliyetlere katılmış bulunan ilgili
birimlerce düzenlenen AK raporlarının kendisine ulaşmasına
müteakip, bilgileri derleyip detaylı olay raporunu hazırlar ve
AAKKM’ne bildirir.
8.8.2.6 Arama Kurtarma faaliyet sahasının gerektiğinde Notamlama
işlemi ile uydu kanalıyla AFTN devrelerinden ulaşan COSPAS /
SARSAT mesajlarının değerlendirilip, sonuçlarını Arama Kurtarma
ile ilgili birimlere aktarır.
8.9 Orman Bakanlığı:
8.9.1 AAKKM, Hava-AKKM ile Valilikler tarafından yapılacak taleplere göre
bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve bunları kullanacak
personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
8.10 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Boru hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü):
8.10.1
AAKKM, Deniz ve Hava-AKKM ile valilikler tarafından yapılacak
taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve
bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
8.11 Çevre Bakanlığı:
8.11.1
AKKM, Deniz ve Hava-AKKM ile valilikler tarafından yapılacak
taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve
bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
8.12 Denizcilik Müsteşarlığı:
8.12.1
AAKKM’ni kurar, uluslararası standartlarda, uygun, yeterli
malzeme, teçhizat ve personel ile donatır, yirmidört saat etkinlikle
göre yapılmasını sağlar.
8.12.2
Uluslararası çok taraflı ve/veya iki taraflı sözleşmeler esaslarına
göre komşu ve ilgili ülkelerle de AKB içinde ve/veya dışında icra
edilecek AK faaliyetleri için koordinasyon ve işbirliğini sağlar.
8.12.3
Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal ve uluslararası hava ve deniz
sahalarındaki
uygun
kurtarma
teşkilatlarının
kurulmasını,
geliştirilmesini, idame ettirilmesini ve işletilmesini koordine eder.
8.12.4
Hizmetler ve teşkilatlar arasında yakın işbirliğinin kurulmasını
sağlayarak, Arama ve Kurtarma hizmetlerine katkı olabilecek
çalışma, planlama, eğitim, tatbikat, ve araştırma çalışmalarının
geliştirilmesini temin için çalışır. Yılda bir kere olmak üzere katılımcı
kuruluşların aralarında AK faaliyetlerinin organize edilmesi amacıyla
ortak tatbikat yapılması ve Araştırma ve Geliştirme Komitesi’nce
plan hazırlanmasını sağlar.
8.12.5
Arama Kurtarma faaliyetlerine katılması planlanan kuruluşların
AAKKM’ne bildirdikleri imkan ve kabiliyetleri ile ilgili bilgilerin
güncelleştirilmesini sağlar.
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8.12.6

AK faaliyetlerine ilişkin gerekli duyuruları hazırlar ve yayımlar.

8.12.7
AAKKM’nde, tehlikedeki birimlere ulaşılabilecek haberleşmeyi
sağlayacak şekilde geniş çaplı bir haberleşme sistemini kurar ve
işletir.
8.12.8
Katılımcı kuruluşlar arasındaki protokol ve işbirliğine yönelik
oluşum safhasında bulunur ve yönlendirir.
8.12.9
Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri ve bağlısı liman
başkanlıkları, sorumlu oldukları bölgede yirmidört saat esasına göre
nöbet sistemi uygular, liman sınırları içerisindeki kazalar veya AK
faaliyetlerine yönelik olayların takip ve rapor edilmesini sağlar. İlgili
birimlerini teknik araç gereç ve personelle donatılmasını koordine
eder.
8.12.10
Araştırma Geliştirme Komitesi’nin çalışma grubuna başkanlık
eder.
8.12.11
Gerektiğinde, yeni bir YAKKM veya AKAMER’nin faaliyete
geçirilebilmesi için, onay vererek ilgili merkezin kurulmasını sağlar.
8.12.12
Dünya standartlarına uygun AK personeli yetiştirmeye yönelik
tedbirleri alır, eğitim tesisleri kurar/kurdurur ve tesisleri
işletir/işlettirir.
8.12.13
Gelecekte bu planda yapılması gerekli görülebilecek
değişiklik/düzeltmelere ilişkin teklifleri Bakanlar Kurulu kararı
alınması maksadıyla Başbakanlığa sunar.
8.12.14
İlgili Bakanlık ve kuruluşlarca tespit edilecek deniz Arama ve
Kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak özel araç ve teçhizatın
ithalinde gümrük muafiyeti sağlanmasına ilişkin gerekli çalışmaları
yapar.
8.13 Gümrük Müsteşarlığı:
8.13.1
AAKKM/AKKM’lerin talebi üzerine uygun
vasıtalarının AK faaliyetlerine iştirakini sağlar.

pozisyonda

olan

8.13.2
Türkiye Gümrük Bölgesi dahilinde yürütülecek Arama Kurtarma
faaliyetleri sonucunda kurtarılacak nakil vasıtaları dahil her türlü
eşyanın, gümrük statüsü belirleninceye kadar Arama Kurtarma
Bölgesine en yakın yerdeki Gümrük İdareleri tarafından kontrol ve
gözetim altında bulundurulmasını sağlar.
8.14 Telekomünikasyon Kurumu:
8.14.1
Uluslararası ve milli frekans planlamaları ile tespit edilen Arama
Kurtarma frekanslarının ve ihtiyaç duyulması halinde diğer özel
haberleşme frekanslarının ilgili kuruluşlar nezdinde enterferansa
meydan verilmeksizin sağlıklı olarak kullanımını ve haberleşmenin
yapılmasını temin eder.
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8.14.2
Denizde can ve mal emniyetini sağlamak için telsiz
haberleşmesi kural ve yöntemlerini geliştirir, hazırlar ve yayımlar.
8.14.3
YAKKM’lerinden gelen AK yardım taleplerine göre elindeki
mevcut iletişim cihazlarının etkin kullanımını sağlar.
8.15 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü:
8.15.1
Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kurulacak olan kıyı emniyet
cihaz ve tesisleri ile AK faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla, Arama
Kurtarma Birliklerini kurar, geliştirir, işletir ve idame ettirir.
8.15.2
Türk Boğazlarında ve karasularında can kurtarmaya yönelik
sistem ve tesisleri kurar (Tahlisiye İstasyonları, muhabere
istasyonları v.s..), işletir ve bu amaca yönelik gerekli yatırımlar
yapar.
8.15.3
Deniz ve denizle ilgili Hava AK operasyonlarında kullanılacak,
gerekli birimlerini araç, gereç ve personel ile donatır.
8.15.3.1
Bünyesinde kurulu bulunan AK muhabere istasyonlarını
Türk
Arama
Kurtarma
sahasındaki
AKB’lerinde
etkin
haberleşmeye destek amacıyla geliştirir ve yirmidört esasına göre
nöbet
sistemi
uygular.
Acil
durum
taleplerini
AAKKM/AKKM/YAKKM’lere, sağlık yardım taleplerini en yakın
TSS’lere bildirir.
8.15.3.2
Faaliyet amaçları ile ilgili ihtisas alanlarında uluslararası
standartlara uygun personel yetiştirmeye yönelik tedbirleri alır,
eğitim tesisleri kurar ve işletir.
8.15.3.3
AK faaliyetlerinde, AKBİR’lerini AKKM/YAKKM’lerinin
görevlendireceği coğrafi koordinatlara yönlendirir.
8.15.3.4
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılacak protokoller
çerçevesinde, Deniz-YAKKM’lerin AK ihtiyaçlarına destek verir.
8.15.3.5
AAKKM’nin AK faaliyetinde vereceği tüm talepleri ve
görevleri yapar.
8.16 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü:
8.16.1
AK faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ait genel hava ve deniz
durumu
ile
ilgili
tahminleri,
ilgililerin
talebi
üzerine
AAKKM/AKKM’lerine telefon ve faks ile bildirir. Gerektiğinde, kritik
AK faaliyetleri esnasında YAKKM’lerinde bir meteoroloji uzmanı
görevlendirir.
8.17 Türk Telekom AŞ. Genel Müdürlüğü:
8.17.1
AK faaliyetlerine yönelik AAKKM veya AKKM’lerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak tedbirleri alır.
8.17.2
Sahil radyo istasyonlarının efektif kullanımını sağlayarak, Türk
Arama Kurtarma sahasındaki gemi haberleşmesini idame ettirir.
AKB’lerinde etkin haberleşmesi için, DSC ve telsiz istasyonlarının
kurulması ve işletilmesinden sorumludur.
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8.17.3
Acil durum haberleşmesi için, sahil telsiz istasyonlarına gelen
AK taleplerini, tatbikatları ve AK faaliyetlerindeki haberleşmeleri
arşivlemek için yazılı rapor tutar, sağlık yardım talepleri de dahil
bütün konuşmaları arşivler ve gerektiğinde AAKKM’ne gönderir.
8.17.3.1
Haberleşme sistemlerindeki teknolojik gelişmelerden, bu
plan kapsamındaki katılımcı kuruluşları bilgilendirir.
8.17.3.2
Gemilerden telsiz haberleşmesi yoluyla gelecek sağlık
yardım taleplerini Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu en yakın
Tele Sağlık Servisi’ne ildirerek olayın koordinasyonunu üstlenir.
8.18 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü:
8.18.1
AAKKM, ve Hava-AKKM ve Valilikler tarafından yapılacak
taleplere göre bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve bunları
kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılmasını sağlar.
8.19 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Türkiye Sualtı Sporları, Can Kurtarma,
Paletli Yüzme ve Su Kayağı Federasyonu, Dağcılık federasyonu, Kayak
Federasyonu):
8.19.1
AAKKM, Deniz ve Hava AKKM istekleri doğrultusunda
bünyesindeki sporcuların (dalgıç vs.) AK faaliyetlerine katılmasını
sağlar.
8.20 Türk Hava Kurumu Genel Müdürlüğü:
8.20.1
Hava AKKM tarafından talep edildiğinde, mevcut imkan ve
kabiliyetleri dahilinde, bünyesindeki araç, gereç ve bunları
kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
8.21 Kılavuzluk ve Römorkör Hizmeti Veren Kuruluşlar:
8.21.1
Acil durumlarda can emniyetinin gerektirdiği şekilde korunması
için, mal kurtarma hakları saklı kalmak kaydıyla Türk Arama ve
Kurtarma Yönetmeliği esaslarına ve bu plan kapsamında,
AAKKM/AKKM/YAKKM’lerinin
talepleri
doğrultusunda
AK
faaliyetlerine gerekli desteği sağlar.
8.21.2
Zaman içinde bölgede değişen ihtiyaçlara göre, gerektiğinde
AAKKM/Dz. AKKM’nin talebi üzerine temin edeceği, vasıtaları
(römorkör, palamar motoru, kılavuz motoru) ve personelleri, AK
hizmetlerinde görevlendirilir.
8.21.3
Bulundukları Arama Kurtarma Alt Merkezlerinde kılavuz
kaptanların ve gözcü/muharebecilerin yirmidört saat hizmet
vermelerine uygun, görevde bulundukları süre içerisinde iaşe ve
ibatelerinin sağlandığı, haberleşme ve haberleşme teçhizatının
konulduğu Kılavuzluk İstasyon binasının, gerektiğinde AK
faaliyetlerinde kullanılmasına izin verir.
8.21.4

Yukarıda belirtilen hizmetlerden dolayı ücret talep edilemez.
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8.22 Liman İşletici Kuruluşlar:
8.22.1
İşletici tarafından limanın kullanımında bulunan açık ve kapalı
alanlar ile bunların doğal uzantısı olan deniz sahası içerisinde mevcut
alt yapı ve yerüstü yapılarının bütün unsurlarının AK faaliyetlerine
hizmet edecek şekilde faydalandırılmasını sağlar.
8.22.2
İşletme hakkına sahip limanlarda verilen barınma, yükleme,
boşaltma, şifting, limbo, kılavuzluk, römorkaj, palamar, atık alma,
yolcu salonu işletmeciliği vb. diğer hizmetlerinin, sorumluluk
sahasındaki YAKKM’lerinin istekleri doğrultusunda AK faaliyetlerinde
kullanılmasını durumunda ücret talep edilmez.
8.23 Diğer Katılımcılar, Özel ve Gönüllü Kuruluşlar:
Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği esaslarına uygun olarak ve bu plan
çerçevesinde, AAKKM/AKKM’leri ve valiliklerden gelecek AK faaliyetlerine
imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda destek vereceklerdir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama Kurtarma Bölgeleri
Arama Kurtarma Bölgeleri
Madde 99.1 Deniz Arama Kurtarma Sorumluluk Sahasının Sınırları;
İçinde Arama Kurtarma hizmetini icra edilmek üzere tespit edilmiş, Arama
Kurtarma Bölgesinin koordinatları aşağıda verilmiştir. AKB sınır haritası 4.Bölüm
11’de gösterilmiştir.

AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
KK
LL
MM
NN
OO
PP
RR
SS
TT
UU

41° 31' 18.39" N
41° 35' 43.41" N
41° 57' 00" N
42° 01' 52" N
42° 20' 15" N
42° 25' 28" N
43° 10' 55" N
43° 26' 04" N
43° 26' 08" N
43° 11' 17" N
43° 11' 50" N
43° 20' 43" N
41° 59' 00" N
40° 42' 50" N
40° 25' 50" N
38° 50' 00" N
37° 18' 00" N
35° 03' 00" N
35° 07' 00" N
35° 07' 00" N

41° 32' 55.06" N
41° 16' 40.88" N
41° 41' 33" N
40° 26' 00" N
39° 00' 13" N
38° 32' 10" N
36° 50' 42" N
36° 10' 57" N
35° 30' 25" N
34° 13' 10" N
33° 36' 56" N
32° 00' 00" N
28° 02' 00" N
26° 03' 00" N
25° 00' 00" N
24° 45' 00" N
25° 38' 00" N
28° 30' 00" N
32° 17' 00" N
33° 56' 10" N
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Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezleri
Madde 10Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği ile belirlenen Türk Arama Kurtarma
Bölgesi’nde kara esaslı muhabere alt yapısı, sahil istasyonları dahil uygun tehlike
alarm yollarını belirleme ve uygun hizmet koordinasyonunun sağlanabilmesi
maksadıyla, AK faaliyetlerini desteklemek üzere dört adet Deniz-YAKKM (Samsun,
İstanbul, İzmir ve Mersin’de) ve iki adet Hava-YAKKM (Ankara ve İstanbul’da)
kurulacaktır.
YAKKM’nin çalışma standartları aşağıda belirtilmiştir:
10.1 Sorumluluk bölgesinin Topografik ve Hidrografik haritalarına sahip olmak,
bölgesinin biçim, ölçü ve özelliklerini bilmek,
10.2 Bölgesinde arama faaliyetleri için kullanılacak hava üssü ve kurtarma
faaliyetleri için kullanılacak helikopterlere sahip olmak,
10.3 Coğrafi haritalarda pilotlama yeterliliğine sahip, konu ile ilgili ve bilgili
tecrübeli, İngilizce bilen personel ile yirmidört saat vardiya esaslarına
uygun nöbet tutmak,
10.4 Senede en az bir kere AK faaliyetinin müdahale zamanını azaltıcı eğitimler
yapmak. Özel AK senaryoları üretilerek, Arama Kurtarma Alt
Merkezlerindeki AKBİR’lerin tam teşekküllü bir şekilde bu eğitime
katılmasını sağlamak,
10.5 Arama Kurtarma Alt Merkezleriyle
istasyonlarını denetlemek,

koordineli

çalışmak

ve

AKBİR

10.6 AKKM/AKAMER’ler hızlı ve güvenli haberleşme sistemine sahip olmak,
10.7 Değişik kaynaklardan acil durum çağrısı alabilecek iletişim cihazlarına
sahip olmak,
10.8 Hava ve deniz vasıtalarının sorumluluk bölgelerindeki trafik yoğunluklarını
takip etmek, istatistiklerini tutmak,
10.9 Sorumluluk bölgelerinde hava, deniz vasıtalarının yanı sıra mobil
vasıtalara da sahip olmak,
10.10

Bölgenin meteorolojik şartlarını her an takip etmek,

10.11 Hava trafik kontrol istasyonları ile güvenli iletişim sistemine sahip
olmak,
10.12 Bölgelerindeki havacılık acentaları, yangın, polis teşkilatları ile askeri
ve sivil kurum/kuruluşların AK faaliyetlerine katılımını sağlamak,
10.13 Sivil örgütler ve benzeri organizasyonların veya sanayi girişimcilerinin
AK faaliyetlerine yardımcı olacak imkan ve kabiliyetlerini araştırmak,
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10.14 Alınan tüm acil durum çağrılarının kayıtlarını, her üç ayda bir
istatistikleri çıkartılarak AAKKM’ne bildirmek,
10.15 Bölgelerinin
geliştirilmek,

haberleşme

imkan

ve

kabiliyetlerini

araştırıp

10.16 İlgili yasal dokümanlar, İletişim dokümanları, ilgili kontrol listeleri ve
formlar, uluslararası AK merkezlerinin adres telefon ve fax numaraları gibi
dokümanlara sahip olmak,
10.17 Sorumluluk bölgesindeki AK faaliyetlerinin yürütülmesi için aşağıda
detayları belirtilen planlar ve talimatlar hazırlamak.
10.17.1 Ak faaliyetleri için kullanılan gemiler, uçaklar ve/veya vasıtaların
işleyecek hale getirilmesini ve yakıt tedarikine ilişkin hazırlıkların
da dahil olmak üzere nasıl temin edileceğini belirlemek,
10.17.2 Bölgedeki AK faaliyetlerine katılan kurum/kuruluş tarafından
yapılacak çalışmalara ilişkin ayrıntıları belirlemek,
10.17.3 AK faaliyetlerine
belirlemek,

katılan

personelin

çalışma

talimatlarını

10.17.4 Mevcut haberleşme sistemlerinin, karşılıklı kullanım talimatlarını
belirlemek,
10.17.5 Gerektiğinde diğer YAKKM veya AKAMER ile ortaklaşa alınacak
tedbirler için ayrıntıları belirlemek,
10.17.6 Denizdeki gemileri ve rotasında uçmakta olan uçakların uyarı
yöntemlerini geliştirecek talimatları belirlemek,
10.17.7 AK faaliyetleri ile yükümlü personelin görevlerini ve yetkilerini
belirlemek,
10.17.8 Meteorolojik veya diğer şartlar dolayısıyla muhtemelen gerekli
olabilecek araç ve gereçlerin temini için gerekli hazırlıkları
belirlemek,
10.17.9 Denizlere uygun ihbarların yapılması, hava şartları ve deniz
durumuna ait raporlar/tahminler ve AK faaliyetleri ile ilgili zaruri
bilgilerinin elde edilmesi yöntemlerini belirlemek,
10.18 Gemi, uçak, personel ve teçhizat dahil olmak üzere, AK
faaliyetlerinde gerekli olabilecek yardımı, gerektiğinde diğer YAKKM veya
AKAMER’lerden elde etme yöntemlerini belirlemek,
10.19 Tehlike içerisindeki gemiler ile kurtarma gemileri veya diğer gemilere
yardımcı olma yöntemlerini belirlemek,
10.20

Basit uygulanabilin bir plan hazırlamak ve güncel tutmak.

10.21 AKBİR’lerinin AK faaliyetlerine hazırlıklı olması için talimatların
düzenlenmesini sağlamak.
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Arama Kurtarma Alt Bölgeleri Sınırları
Madde 11Arama Kurtarma Bölgesi içinde Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon
Merkezleri ile bağlantılı olmak üzere belirlenmiş Arama Kurtarma Alt Bölgesi
sınırları aşağıda gösterilmiştir.
Arama Kurtarma Alt Bölgesi sınırları, hiçbir şekilde tehlike durumlarına
müdahalede süratli ve etkin bir şeklide faaliyet göstermesini engelleyici, geciktirici
veya kısıtlayıcı bir etmen olarak yorumlanmayacaktır.
Arama Kurtarma Alt Merkezleri
Madde 12Arama Kurtarma Alt Merkezleri kıyı civarında ve açık denizde AK hizmetlerini
sağlamak için gerekli imkanların koordine edilmesi konusunda önlem alacaklardır.
AK faaliyetlerinin genel koordinasyonunu sağlamak üzere ulusal bir mekanizma
olarak düşünülecektir.
AKBİR istasyonları asgari olarak;
12.1 Tehlike çağrılarını ya bir sahil istasyonu aracılığı ile veya diğer bir yolla,
alabilmek için yeterli cihazlara,
12.2 Tehlike frekanslarını devamlı dinleme yeteneğine,
12.3 AK vasıtaları yönlendirebilme yeteneğine,
12.4 Karadan müdahale
araçlarına,

edilebilecek

deniz

kazaları

için

ani

reaksiyon

12.5 Karadan olay yerine intikal ettirilebilir su üstü botlara,
12.6 Güvenli varagele sistemine,
12.7 Açık denizde müdahaleler için çevre ve deniz şartlarına uygun elverişli
botlar ile Fırtınalı ve denizli havalarda olay yerinde uzun süre kalabilme
yeteneğine sahip deniz araçlarına,
12.8 Küçük tekne yangınlarını söndürebilme imkanlarına sahip araçlara,
12.9 Sıhhi ilk yardım yapabilme yeterliliğine sahip olmalıdır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Uluslar Arası Kurtarma Faaliyetleri
Türk Arama Kurtarma Sahası Dışındaki AK Faaliyetlerine Destek
Madde 1313.1 Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezleri görevli şahısların uzmanlıkları,
yeterlilikleri ve yasal yükümlülüklerine göre, Türk Arama Kurtarma sahası
dışındaki AK faaliyetlerini destekleyebilirler. Bu destek, kazazedelerin
milliyetine ve şartlara bakılmaksızın tehlike içindeki şahıslara yardım
etmek ve tüm mevcut AK kaynaklarını kullanma prensibine uygun
olmalıdır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin insani amaçlarına, ulusal ve
uluslararası işbirliği/ menfaatleri ile de uyumludur.
13.2 Yabancı bir ülkenin kara ülkesinde, karasularında veya o ülkenin yetki
alanında uluslararası işbirliğine dayalı arama kurtarma faaliyetleri,
uluslararası kural ve düzenlemelere göre, Dışişleri Bakanlığı ve Genel
Kurmay Başkanlığı’nın onayı ile AAKMM’nin koordinesinde yapılacaktır.
13.2.1
Türkiye Cumhuriyeti AK vasıtaları, uluslararası yasalara uygun
olarak ve ilgili ülkenin iznine müteakip denizde tehlike içerisinde acil
yardıma ihtiyacı olan gemilerdeki veya hava vasıtalarındaki
kazazedelere zamanında ve etkili bir şekilde yardım amacıyla, başka
bir devletin karasularına ve uygun görüldüğünde hava sahasına ve
kara ülkesine girebilir.
13.3 Diğer ülkelerle müştereken icra edilecek eğitim, tatbikat ve koordinasyon
gibi AK faaliyetlerini desteklemeye veya geliştirmeye yönelik tüm
faaliyetlere katılan katılımcılar, diğer katılımcılara AK faaliyetleri
hakkında bilgi verecektir.
13.4 Bu planın katılımcıları imkan ve kabiliyetleri ile yasal yeteneklerine uygun
olarak, AKB dışındaki deniz alanlarında ve diğer ülke karasularında, diğer
ülkelerin AK hizmetini, mevcut ikili veya çok taraflı AK anlaşmaları
paralelinde AAKKM”inin yönlendirmesini müteakip, aşağıdaki prensipler
doğrultusunda destekleyeceklerdir.
13.4.1
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tehlike altında bulunmaları
durumunda,
13.4.2
Yardım isteği iki AAKKM arasında veya üst düzeyde talep
edildiğinde,
13.4.3
Başka uygun teşkilatların müdahalede bulunmadığı tehlikenin
Türkiye Cumhuriyeti unsurlarınca fark edilmesi halinde,
13.5 Bu planın katılımcıları, diğer ülkelerin AK kuruluşlarına yardımcı olurken,
aşağıdaki prensipler doğrultusunda destek vereceklerdir.
13.5.1

Destek verebilecek uygun yasal yetkiye sahip olunması,

13.5.2
Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu sözleşmelerin
anlaşmaların madde ve hükümlerinin ihlal edilmemesi,

veya

13.5.3
Yardım edilen kuruluşların ilgili ülkedeki AK faaliyetlerinden
sorumlu makam olmalarının teminatı aranmalıdır.
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Uluslararası İkili ve/veya Çok Taraflı AK Anlaşma Prensipleri
Madde 1414.1 AK
faaliyetlerinin
ulusal
koordinasyon
sorumluluğu
Denizcilik
Müsteşarlığı’na aittir. Denizcilik Müsteşarlığı, uluslararası koordinasyon
sorumluluğunu Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yürütür. AK faaliyetlerinde
uluslararası kuruluşlar ve/veya diğer ülke makamları ile işbirliği ve
koordinasyon temini hususunda ve temasların yapılması için Dışişleri
Bakanlığı ile müştereken gerekli çalışmaları yapar.
14.2 Dışişleri Bakanlığı’nın onayı alınmaksızın uluslararası AK anlaşması
yapılmayacaktır.
14.3 Diğer ülkelerin ilgili makamlarıyla yapılan iki veya çok taraflı AK
anlaşmaları, bölgesel bazdaki AK faaliyetlerinin bütünleşmesini ve
dolayısıyla global AK planının oluşmasına yardımcı olacak hususlardır.
Bunlar ise;
14.3.1
Türkiye’nin yerel veya uluslararası
ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak.

yükümlülüklerini

ve

14.3.2
Ulusal AK organizasyonlarının küresel AK sistemleri ile daha iyi
bütünleşmesi için AK faaliyetlerini desteklemek üzere katılımcı
kuruluşların sorumlulukların belirlemek.
14.3.3
AK faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek sorunları, tehlike
durumları öncesinde gidermek.
14.3.4
Kaynakların kullanımı, eğitim, tatbikat ve toplantılar gibi
konularda bilgi alış-verişi, muhabere imkanlarının kullanımı ve
müşterek araştırma ve geliştirme projeleri ile AK faaliyetlerini
destekleyecek ortak konu ve çabaları belirlemektir.
14.3.5
İkili ve çok taraflı anlaşmaların görüşülmesinde ve sonuca
bağlanmasında aşağıda belirtilen konular dikkate alınmalıdır;
14.3.6
Anlaşma kapsamına hangi tip AK faaliyetlerinin veya AK
istasyonlarının dahil edileceğini belirlemek.
14.3.7

Uluslararası ve ulusal AK prensip ve politikalarına uymak.

14.3.8
İlgili uluslararası anlaşmalar, tavsiye ve direktiflerin rehberliğini
dikkate almak.
14.3.9
Yeni bir anlaşmanın hazırlanmasında, yürürlükten kaldırılması
veya dikkate alınması gereken başka sözleşme, anlaşma vb.. olup
olmadığını araştırmak
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Katılımcılar
Madde 15Bu komitenin katılımcıları; Genel Kurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Telekomünikasyon Kurumu, Sahil
Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüdür.
Bu komitenin katılımcısı olmayan Bakanlık ve/veya kurum/kuruluş, Araştırma
ve Geliştirme Komitesi’nin teklifi ile Denizcilik Müsteşarlığı’nın onayını müteakip
çalışma gurubunu listesine dahil edilebilir.
İlgili kuruluşlar, Araştırma ve Geliştirme Komitesi’ne katılacak daimi
personelinin isim ve bilgilerini Denizcilik Müsteşarlığına bildirir ve güncel tutar.
15.1 Araştırma ve Geliştirme Komitesi
Araştırma ve Geliştirme Komitesi, üç ayda bir periyodik olarak veya
gerektiğinde Denizcilik Müsteşarlığının daveti üzerine, ilgili kuruluşların
temsilci/temsilcilerinin katılımıyla toplanır.
Bu plan yürürlüğe girdikten sonraki üç ay içerisinde, ARGEK’nin çalışma gurubu
görev talimatı, ilgili kurum/kuruluşların görüşleri alındıktan sonra Denizcilik
Müsteşarlığınca yayımlanacaktır.
15.2 Araştırma ve Geliştirme Komitesi’nin ana görevleri
15.2.1
Planın yenilenmesi ve değiştirilmesi için tavsiyeler dahil,
katılımcıları etkileyen planla ilgili sorunları inceler.
15.2.2
Planın uygulanması için Ulusal imkan ve kabiliyetlerin
araştırılmasını sağlamak amacı ile, Kamu ve Özel kurumların imkan
ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini teşvik eder.
15.2.3
Ulusal imkan ve kabiliyetlerin arttırılması ve kaynakların
koordineli gelişimine destek olur.
15.2.4
Uluslararası boyutta teknik ve bilimsel araştırmalar yapar.
ARGEK’sine katılımcı kurumlar kendi imkanlarını kullanarak,
yurtdışındaki AK Merkezlerini araştırılmasına veya AK faaliyetleri ile
ilgili toplantılara katılabilir.
15.2.5
Denizcilik Müsteşarlığının talebi üzerine, her türlü AK
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik teknik çalışma ve araştırmayı
yapar.
15.2.6
Bu planın uygulanmasında, hazırlanacak yönergeler ve acil
eylem planlarının ulusal ve uluslararası mevzuat ve dokümanlara
uygun olmasına yönelik teknik rehberlik hizmetlerini verir.
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15.2.7
AK faaliyetlerini desteklemek için bütün mevcut kaynakların
etkin kullanımına rehberlik eder.
15.2.8
AK hizmetlerinin geliştirilmesi için sivil-askeri kurum ve
kuruluşlar arasında yakın koordinasyon ve işbirliği sağlar.
15.2.9
Yılda en az bir kez yapılması planlanan AK ile ilgili ortak
tatbikatın programlanmasını sağlar.
15.2.10
AK hizmetlerinin geliştirilmesi için, alternatif yöntemleri ve
standart usulleri belirler.
15.2.11
Deniz kazalarının araştırılması ve dersler çıkarılması maksadıyla
çalışma yapar, periyodik olarak yayınlar.
15.2.12
Gerektiğinde bu planda yapılması gereken değişikliklere ilişkin
önerileri hazırlar ve Denizcilik Müsteşarlığı’na sunar.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Acil Durumlar Safhaları
Acil Durum Safhaları
Madde 16Olağan üstü haller ve acil durumlar ile ilgili safhalar aşağıda belirtilmiş olup,
hizmete katılanlara ve gerektiğinde ilgili ülke ve uluslararası kuruluşlara AAKKM
ve/veya ilgili AKKM tarafından yayımlanır.
Uluslararası özellik taşıyan, yabancı unsur içeren ve/veya uluslararası yardım
gerektiren durumlarda Dışişleri Bakanlığına öncelikle bilgi verilir.
16.1 Şüpheli Safha;
Deniz ve/veya hava vasıtasına ilişkin seyir bilgilerinin olmaması, belirli zaman
ve kriterler içinde bilgi temin edilememesi sebebiyle, vasıtadaki kişilerin emniyeti
ve can güvenliğinden şüphe edildiğinde “Şüpheli Safha” ilan edilir.
Şüpheli Safha’nın ilanı üzerine, ilgili YAKKM sorumlu olduğu AKAB içerisinde
araştırmaya başlayarak, yaptığı araştırmaların sonuçlarını AKKM’ne iletir. Durum
değerlendirmesine müteakip, Alarm Safhası ilan edilebilir.
16.2 Alarm Safhası;
Deniz ve/veya hava vasıtasının mevkii, son durumu ve hizmet ile ilgili bilginin
devamlı suretle alınmaması, veya ciddi bir zorluk içinde bulunmasının kesinlikle
kaçınılmaz olması sebebiyle vasıta veya personelin tehlike içinde olduğu biliniyorsa
“Alarm Safhası” ilan edilir.
16.3 Tehlike Safhası
Deniz ve/veya Hava vasıtasının veya personelinin ciddi bir tehlike içinde
olduğuna veya acil olarak yardıma ihtiyaç duyulduğuna dair kesin bilgi alındığında,
Alarm Safhasını müteakip vasıta ile temas kurmak için yapılan teşebbüsler ve
yapılan girişimler başarısız kaldığında “Tehlike Safhası” ilan edilir.
16.4 Acil Durum Safhalarının Sona Erdirilmesi
AK faaliyetlerinin sona erdirilmesine AAKKM ve/veya ilgili AKKM karar verir.
16.4.1
AK faaliyetleri normal olarak, kazazedeleri kurtarma çalışmaları
esnasında hiçbir umut kalmayıncaya kadar devam eder.
AKKM’i AK faaliyetlerinin ne zaman sonuçlandıracağını YAKKM’ne iletir. AK
faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği hakkında koordine kurar.
16.5 Arama Kurtarma Faaliyetlerinin Askıya Alınması
AK faaliyeti icra edilemez hale gelirse, AKKM/YAKKM kazazedenin artık
hayatta olmadığı sonucuna varırsa, daha fazla gelişme sağlanana kadar olay
yerindeki AK faaliyetleri AAKKM’nin onayını müteakip geçici olarak askıya alabilir.
Harekete geçirilmiş veya ikaz.
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16.5.1
AKKM, güvenilir bilgiye dayanarak, AK faaliyetlerinin başarılı
olduğuna ve/veya acil durumun devam etmediğine karar verirse, AK
faaliyetlerini AAKKM’nin onayını alarak sona erdirir. Harekete
geçirilmiş veya ikaz Daha sonra elde edilen bilgiler değerlendirilir ve
gerekiyorsa AK faaliyetleri tekrar başlatılabilir.
Arama Yapmak Amacıyla Tespit Edilen Alanlar
Madde 17Tespit edilmiş olan arama alanları, duruma göre, Olay Yeri Koordinatörü
tarafından değiştirilebilir. Bu kişi bu hareketinden ve bunun sebeplerinden ilgili
AKKM/YAKKM’ni haberdar eder.
Yapılan arama başarılı olduğu zaman, OYK sırasıyla sorumlu YAKKM’nin
AKKM’ni ve AAKKM’ni haberdar eder. AKAMER ve OYK duruma göre en uygun şekilde
donatılmış birliklerine kurtarma işlemini gerçekleştirme veya diğer gerekli yardımı
sağlama direktifini vereceklerdir. Kurtarma işlemini yürütmekte olan birimler,
kazazedelerin sayıları ve isimlerinden, bütün kişilerin kurtarma operasyonu
kapsamına alınıp alınmadığından, tıbbi yardıma ihtiyaç duyulup duyulmadığından ve
tahliye edileceği yerler hakkında AKAMER/YAKKM’ni haberdar edecektir.
Arama Şekilleri
Madde 18Tespit edilen arama şekilleri OYK veya AKAMER tarafından gerekli gördüğü
taktirde diğer şekillere dönüştürebilir, bu hareketin sebepleri hususunda
YAKKM/AKKM’ne bilgi verir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
AK Faaliyetlerinin Koordinasyonu
Koordinasyon Hususları
Madde1919.1 Katılımcılar, AK faaliyetlerini uygularken politik, ekonomik ve diğer
benzeri faktörleri dikkate almadan hayat kurtarmayı hedefleyecektir.
19.2 AK faaliyetlerindeki planı, usul, teçhizat, anlaşma, eğitim, yazışma gibi
konularda, ulusal ve uluslararası dokümanlar göz önünde bulundurularak
mümkün olduğunca standart terminoloji kullanılacaktır.
19.3 Tüm AK personeli, Denizde Arama Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi,
Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, IAMSAR el kitabı ve AK faaliyetleri
içerisindeki çalışmalarla ilgili diğer kanun, yönetmelik ve bilgilere
muktedir olacaktır.
19.4 Bir yaşam tehlikesi durumunda veya potansiyel yaşam tehlikesi arz
ettiğinde, kıyıdaki ilgili birimin gecikmeden çağrıya cevap vermesini
sağlamak zaruridir. Kazanın ilk safhalarında kaybedilecek zaman, kaza
sonucunu hayati derecede etkileyeceği göz önüne alınmalıdır.
19.5 Bir AK faaliyetinde göz önünde bulundurulması gereken faktörler olarak,
pozisyon (kaza mahalli, kıyı tesisi veya diğer AK birimlerinin yerleri), gün
içindeki saat, meteorolojik durum (gerçek tahmini), risk altında veya
potansiyel risk altındaki kişi sayısı, özel yardım gerekip gerekmediği gibi
hususlar dikkate alınmalıdır.
19.6 AK yetkilileri aşağıdaki konular hakkında anında bilgilendirilmelidir.
19.6.1

Tüm deniz AK faaliyetleri,

19.6.2

AK durumuna dönüşebilecek herhangi bir olay,

19.6.3
AK birimlerinin ve/veya diğer yetkililerin müdahalesini
gerektirecek ve yaşam ve/veya çevreye yönelik herhangi bir tehlike
içeren veya buna yol açacak herhangi bir olay,
AKH Koordinasyonu
Madde 2020.1 Bu plan çerçevesinde, hizmet sorumluluğu olan her kurum, AK
teşkilatlarının veya kaynakların statüleri ve mevcudiyeti konusunda,
hizmet için gerekli olabilecek bilgileri hazırlar ve bunları AAKKM’ne
gönderir.
20.2 AAKKM adına AK faaliyetlerini yürüten, koordine eden Deniz-AKKM ile
Hava-AKKM kendi aralarında hem de AK ile görevlendirilen tüm birimlerle
mümkün olan en sıkı koordinasyonu temin eder.
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20.3 Şartlar icap ettiği takdirde kazayı ilk öğrenen birim, kendi inisiyatifi ile en
kısa zamanda AK faaliyetlerine başlar ve en seri şekilde AKKM’lerine ve
AAKKM’ne bilgi verir. Ayrıca bölgedeki kurum/kuruluşlar kendi
kanallarından herhangi bir tehlike mesajı almaları halinde, mesaj gerçek
olsun veya olmasın, derhal sorumluluk bölgesindeki YAKKM’ni
gelişmelerden haberdar eder.
20.4 AK faaliyetinin yürütülmesi esnasında ilgili askeri ve sivil birimlerle,
gerekli koordinasyon en seri şekilde sağlanacaktır. İlgili birimler bu konuda
gerekli tertibatı alır.
20.5 Arama Kurtarma koordinatörleri
kurulmasını sağlayacaktır.

etkin

bir

haberleşme

sisteminin

Deniz-Hava AK Faaliyetlerinin Koordinasyonu
Madde 21Herhangi bir deniz aracı veya hava aracının deniz üzerinde kazaya uğraması
durumunda AK faaliyetlerinin koordinasyonu asgari olarak aşağıda belirtilen
hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.
21.1 Tehlikedeki birimden (deniz veya hava aracı) Hava Trafik İstasyonları veya
Sahil Radyo aracılığı ile alınan acil durum çağrıları öncelik sırasına göre
ilgili YAKKM’ne veya Deniz-AKKM’ne, Hava-AKKM’ne ve AAKKM’ne iletilir.
21.2 İlgili YAKKM, kaza analizini müteakip, hemen bir Olay yeri Koordinatörü
görevlendirir.
21.3 İlgili YAKKM Arama Kurtarma Alt Merkezlerindeki mevcut Arama Kurtarma
Birliklerini OYK’nün yardımına yönlendirir.
21.4 Sahil Radyo istasyonları, AK faaliyetlerinde, YAKKM/AKBİR’lerinin
tehlikedeki vasıtalarla haberleşmesine yardım eder.
21.5 İlgili YAKKM, AK faaliyetlerine katılacak kamu kurum/kuruluşlarıyla, özel
ve gönüllü kuruluşları belirler, AK faaliyetlerine katılımı sağlar.
21.6 Yabancı Arama Kurtarma Merkezlerinden gelecek yardım taleplerine,
Dışişleri Bakanlığı’nın onayı ve Genel Kurmay Başkanlığı’nın görüşleri
alınarak AAKKM tarafından cevap verilir.
21.7 İlgili YAKKM kaza yerine en yakın Tele Sağlık Servisi’ni kaza hakkında
bilgilendirir, gerek gördüğü takdirde AK faaliyetlerine sağlık uzmanlarının
katılımını sağlar.
21.8 AAKKM’ine olay hakkındaki rapor, ilgili AKKM tarafından kazayı müteakip
detaylar belirtilerek gönderilir.
21.9 AK faaliyetlerine katılan bütün kurum/kuruluşlar katıldıkları
faaliyetlerini ve hizmete ait kayıtları jurnallerine kaydederler.
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Kara-Hava AK faaliyetlerinin koordinasyonu;
Madde 22Kara ve adalar üzerinde yapılacak AK faaliyetlerinin koordinasyonu asgari
olarak aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.
22.1 Tehlike durumundaki herhangi bir vasıtadan alınan acil durum çağrıları
AAKKM’ne ve Hava-AKKM’ne ve ilgili YAKKM’ine iletilir.
22.2 AK faaliyetlerinin yapılacağı bölgede bulunan valilik daha önceden atadığı
kişiyi OYK ilan eder, sorumlu YAKKM’i gerektiğinde, kaza analizini
müteakip bir Olay Yeri Koordinatörü atayabilir.
22.3 Sorumlu YAKKM, ilgili Arama Kurtarma Alt Merkezindeki mevcut Arama
Kurtarma Birliklerini OYK’nün yardımına yönlendirir.
22.4 İlgili YAKKM, AK faaliyetlerine katılacak kamu kurum/kuruluşlarıyla özel
ve gönüllü kuruluşları belirler, AK faaliyetlerine katılımı sağlar.
22.5 Yabancı Arama Kurtarma Merkezlerinden gelecek yardım taleplerine,
Dışişleri Bakanlığı’nın onayı ve Genel Kurmay Başkanlığı’nın görüşleri
alınarak AAKKM tarafından cevap verilir.
22.6 İlgili YAKKM kaza yerine en yakın Tele Sağlık Servisi’ni kaza hakkında
bilgilendirir, gerek gördüğü takdirde AK faaliyetlerine sağlık uzmanlarının
katılımını sağlar.
22.7 AAKKM’ine olay hakkındaki rapor, ilgili AKKM tarafından kazayı müteakip
detaylar belirtilerek gönderilir.
22.8 AK faaliyetlerine katılan bütün kurum/kuruluşlar katıldıkları
faaliyetlerini ve hizmete ait kayıtları jurnallerine kaydederler.

AK

Koordinasyon Şeması
Madde 23Deniz/hava araçlarına yapılacak AK faaliyetlerinin koordinasyon şeması,EK-2
de gösterilmiştir.
Karşılıklı Yardımın Esasları
Madde 2424.1 24.1

Katılımcılar Aşağıda Belirtilen Hususlarda İşbirliği Yapacaklardır

24.1.1
AKAMER içinde, AK faaliyetleri için ilgili teşkilatların destek
hizmetleri uyumlu hale getirilecektir.
24.1.2
Katılımcılar, Koordinasyon Merkezleri ile aralarında, haberleşme
için uygun usuller ve araçlar ile muhabere ve data merkezleri tesis
edecektir.
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24.1.3
AK
faaliyetlerini
geliştirmeyi
destekleyecek
şekilde,
aralarındaki hizmet, planlama, eğitim, tatbikat, haberleşme,
araştırma ve geliştirme gibi alanlarda, yakın işbirliğini
sağlayacaklardır.
24.1.4
AK faaliyetlerini desteklemek amacıyla, bilgi alışverişi ve ortak
projeler geliştireceklerdir.
24.1.5

Müşterek eğitim ve tatbikatlar icra edilecektir.

24.1.6
Bu plan kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri, sorumlulukları
gereği, askeri görevlere engel olmayacak şekilde mevcut
düzenlemelere uygun olarak AK faaliyetlerini destekleyecektir.
24.1.7
Askeri ve sivil kurumlar arasındaki düzenlemeler ile yasal yetki
ve sorumluluklar, AK hizmetini ve işbirliğini en iyi seviyede
sağlayacak şekilde olacaktır.
24.1.8
Hizmet sorumlulukları olan katılımcılar, başka bir acil durum
veya askeri görevlerdeki değişiklikten dolayı askeri güçlerin çekilmesi
durumunda, mevcut AK imkanlarının etkili kullanımı ve AK
faaliyetlerini devam ettirme imkanları için alternatif planlar ve
usuller geliştirecektir.
Kaynaklar
Madde 2525.1 AKH’ni en iyi seviyeye ulaştırmak maksadıyla, tüm kaynaklar AK
faaliyetleri için kullanılacaktır. Kamu, özel ve gönüllü kurum/kuruluşlar,
AK faaliyetlerine katkı sağlayan imkanlar olarak değerlendirilecektir.
25.2 AK teşkilatlarının kuruluş yerleri ve miktarları ile kullanılacak teçhizat ve
personel eğitim standartlarına, Uluslararası kurallar ve tavsiyeler
doğrultusunda veya Araştırma Geliştirme Komitesi’nin teklifi ile Denizcilik
Müsteşarlığı’nca karar verilecektir.
25.3 Tehlike durumları hakkındaki bilgi akışı ve müdahaleyi koordine ederken,
muhaberenin önemi göz önüne alınacak ve ayrıca katılımcılar aşağıdaki
hususlara uygun AK yöntemlerini geliştirmek için çalışacaklardır.
25.3.1
Hava ve deniz araçlarındaki muhabere cihazlarının karşılıklı
kullanılabilirliği,
25.3.2

Tehlike ikazı gönderme ve alma araçları,

25.3.3

Teşhis ve tanıma araçları,

25.3.4

Kullanılacak teçhizatlar için belirlenecek standartlara uyum,

25.3.5
Acil durum muhaberesinin süratli, otomatik ve direkt olarak
yapılması,
25.3.6

Sistemin yüksek seviyede güvenirliliği,

25.3.7
Tehlike
durumunda,
tehlike
haberleşmesinin
yapıldığı
frekansların sadece AK faaliyetlerine yönelik kullanımı için önlemler
alınması,
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Teknik ve Destek Hizmetler
Madde 2626.1 Katılımcılar, azami hayatı kurtarmak maksadıyla en etkili sistemi
uygulayacak ve ilgili organizasyonların AK faaliyetlerini daha iyi bir
biçimde yerine getirmeleri için teknik, idari ve bilgi sistemlerinde yeniliği
teşvik etmek konusunda beraberce çaba gösterecektir.
26.2 Katılımcıların idari, operatif ve destek personeli birbiri ile devamlı bir
ilişki içinde olacak ve azami hizmet etkinliğini sağlama hedefi ile
birbirlerine yardımcı olacaktır.
26.3 Hizmet personelinin son derece profesyonel, etkili ve uygun şekilde
hizmet planlama işlevlerini yerine getirebilmeleri maksadıyla gereken
eğitim, teçhizat, usuller, teşkilat, bilgi ve diğer araçların temin edilmesi
için azami gayret sarf edilecek ve anılan personelin hizmet planlama ve
icrasında son derece etkili olması sağlanacaktır.
26.4 Katılımcılar,
imkan/kabiliyetleri
ve
kaynakları
ölçüsünde
AK
faaliyetlerinde mümkün olan en iyi işbirliğini sağlamak amacıyla, kendi
aralarında protokol yapabilecek ve bu protokoller Denizcilik
Müsteşarlığının koordinesinde, ilgili kurumların talepleri doğrultusunda
gerçekleştirilecektir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Tele Sağlık servisi
Genel
Madde 27Sağlık yardımı, kurtarma faaliyetlerinin bir parçasıdır.
Acil durumdaki gemi personellerinin AK faaliyetlerinde oluşan veya normal
seyirlerinde meydana gelen sağlık yardım taleplerinin karşılanması maksadıyla,
ilk yardım tavsiyelerini, sağlık durumlarının değerlendirilmesini ve sağlık
hizmetlerinin teminini amaçlar.
27.1 Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi
Eğitimli ve deneyimli sağlık personelinin tavsiyeleri göz önüne alınarak,
sağlık tavsiyelerine göre hasta veya yaralıya verilecek ilacın sorumluluğu gemi
kaptanına aittir.
Sahil radyo istasyonlarına, gemi kaptanı tarafından VHF veya MF
cihazları vasıtasıyla gelen yardım talepleri, en yakın TSS’ne bildirilir. Sorumluluk
sahasındaki YAKKM de konu hakkında bilgilendirilir.
GMDSS/INMARSAT A/B/C cihazları vasıtasıyla yapılan yardım çağrılarını
alan kurum/kuruluş direk olarak en yakın TSS’ne yardım talebini aktarır.
YAKKM, yaralı veya hastanın gemiden alınmasına karar verildiği
durumlarda, gemi rotasını, hastanın alınması için en uygun liman veya
koordinatlara doğru yönlendirilmesi için kaptana teklifte bulunur.
İlgili YAKKM, AAKKM/AKKM’lerini ve diğer YAKKM’lerini yapılan
operasyondan haberdar eder.
27.1.1
Tele Sağlık Servislerinin Kurulmasında Aşağıdaki Hususları
Dikkate Alınacaktır
27.1.1.1

Her YAKKM’nde bir veya daha fazla TSS belirlenir.

27.1.1.2
Bu merkezlere özel bir telefon numarası tesis edilir ve bu
plan kapsamındaki kurum/kuruluşlara bildirir. TSS merkezlerinin
belirlenmiş telefon numaraları sadece bu hizmete cevap verecek
şekilde her zaman hazır bulundurulur.
27.1.1.3
Yirmidört saat esasına göre uluslararası standartlara
uygun eğitimli personele vardiya tutturulur.
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27.1.1.4
Karadaki sağlık merkezinden, denizdeki kazazede veya
hastaya
yapılacak
bu
yardımda,
tanımlanmış
başlıca
rahatsızlıklara göre operasyon kuralları standart hale getirilir. Bu
hazırlıklarda, gemide bir doktorun olmadığı durumlar
varsayılarak tedavi teklifleri geliştirilir.
27.1.1.5
Sorumluluk
bölgelerindeki kurtarma faaliyetlerine
katılacak sağlık personeli belirlenerek, eğitimlere katılımını
sağlanır.
27.1.1.6
YAKKM’lerin sorumluluk sahalarında bulunan tüm TSS’ler,
Ana Sorumluluğu taşıyan bir Ana Tele Sağlık Servisi’ne bağlı
olarak çalışır.
27.1.1.7
Telefon, fax, telex veya network ile TSS’ler kendi
aralarında ve ATSS merkezi ile kesintisiz bir haberleşme
sistemine sahip olmalıdır.
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ONUNCU BÖLÜM
Eğitim
Genel
Madde 28AAKKM/AKKM/YAKKM ile birlikte, AK faaliyetlerine katılması planlanan bütün
birimlerdeki görev alacak personelin eğitim ve kabiliyetlerini geliştirmek, reaksiyon
süresini azaltıcı önlemler almak ve AK faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek
sorunları önceden tespit edip önlemlerin alınması maksadıyla, ulusal ve uluslararası
mevzuat çerçevesinde, ülke çapındaki tüm sivil ve askeri imkanlar kullanılarak
eğitimler yapılır.
Madde 29- Arama Kurtarma personelinin Eğitimi
29.1 Arama Kurtarma Personelinin Organizasyon Eğitimi
AK personelinin organizasyon eğitimi asgari aşağıdaki konuları içermelidir;
29.1.1

Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği,

29.1.2

Ulusal Arama Kurtarma Planı,

29.1.3

Ulusal AK imkan ve kabiliyetlerimiz,

29.1.4

Uluslararası AK imkan ve kabiliyetleri,

29.1.5

Uluslararası AK faaliyetleri ile ilgili işaret ve semboller,

29.1.6

AK politikalarının hukuki yönleri.

29.2 Arama Kurtarma Personelinin Teknik Eğitimi
AK personelinin teknik eğitimi asgari aşağıdaki konuları içermelidir;
29.2.1

AK faaliyetlerine katılan araç ve gereçlerin tanınması,

29.2.2

IAMSAR dokümanlarının tanıtılması,

29.2.3

Yabancı dil eğitimi,

29.2.4

AK teknikleri ve şekilleri,

29.2.5
AK ile ilgili bilgi ve raporların nasıl elde edileceği ve
değerlendirileceği, (Rapor sistemlerinin yorumlanması),
29.2.6

Arama ve Kurtarma bölgelerinin harita üzerinde pilotlanması,

29.2.7

Kurtarma prosedürleri,
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29.2.8

Arama alanlarının belirlenmesi,

29.2.9

Haberleşme prosedürleri, haberleşmenin sağlanması,

29.2.10

İlk yardım eğitimleri,

29.3 Arama Kurtarma Personelinin Fiili Eğitimi
29.3.1
AK personelinin
içermelidir.

fiili

eğitimi

asgari

aşağıdaki

konuları

29.3.2
AK işlemlerinin başlatılması ve ilgililerin en kısa sürede
uyarılması,
29.3.3

Kurtarma faaliyetlerinin uygulamalı eğitimi,

29.3.4

İlk yardım esasları,

29.3.5

Sualtı ve su üstü eğitimleri,

29.3.6

Yangına müdahale esasları,

29.3.7

Tekne yedeklenmesi,

29.3.8

Varagele sistemleri,

29.3.9

Kurtarma araç ve gereçlerinin uygulamalı eğitimi,

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 3008.05.2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ulusal Arama
ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2002/3)” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 31Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 32Bu tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
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CANKURTARMA “VARA-GELE” SİSTEMİNİ
OLUŞTURAN EKİPMANLARIN TANITIMI
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Roket tezgâhı :
Roket fişeğini gönder ile birlikte
taşıyabilecek büyüklükte olan ve
üzerinde eski tip Roket ateşlenerek
atılan demirden yapılmış oluklu bir
tezgâhtır. Fişeğe verilmesi gerekli
yükseklik tezgâhın yan tarafında
bulunan bir kadran ile saptanır. Roket
tapası tezgâhın açık tarafında temas
ettirilen yanar bir vardafoğa (meşale)
vasıtası ile ateşlenir.

Roket :
Tahlisiye takımlar ile kullanılan eski
sistem roket iki kademeli olmak üzere
imal edilmiştir. Birinci kademede fişeğin
itici gücünün sonunda ikinci kademe
otomatikman ateşlenerek ek gücün
etkisi ile mermi daha uzun bir mesafe
kat eder. Roketin gönderi 290 cm
uzunluğunda olup; demir bir pin veya
yaylı bir tetik vasıtası ile roketin
bedenine takılır. Roket savlosu roket
gönderinin kuyruğundaki delikten
geçirilir ve 8 şeklinde volta yapılır. Bu
şekilde savlonun yanarak kesilmesi
ihtimali ve savlonun roketten kurtulması
ihtimali emniyete alınmış olunur.
Bundan sonra savlonun ucu gönderin
üstünde olduğundan ve saplamasındaki
deliğinden geçirilerek iki goma lastik ve
bir madeni pul da geçirildikten sonra
tekrar 8 şeklinde bir volta yapılarak
Roket savlosu rokete sabitlenmiş olunur.
Roket tapanın varadafoğa (meşale) ile
yakılmasıyla ateşlenir.
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Roket Savlosu:
Sandığına kat kat istif edilmiş vaziyette
bulunan savlo olup her kat münavebe
sureti ile istif edilmiş ve daimi surette
sandık dahilindeki şişler üzerinde
muhafaza edilmekte bulunmuş
olduklarından bu suretle istenilen
mahalle volta almaksızın ve emniyetle
nakil oluna bildiği gibi istifi usulüne
uygun kaldırılması ile derhal arızasız
kullanılabilir. Bu savlolar 250 kulaç
uzunluğunda olup 19,5 kg ağırlığındadır.
Ve dayanıklılığını muhafaza etmek için
çam kabuğu boyası ile boyanır.

Roket Savlo Sandıkları :
İstif şişleri ile donatılmış sandıklar
olup, roket savlosu adı geçen şişlerle
sandık içinde istif edilmiş ve kullanıma
hazır vaziyette muhafaza olunur. İstif
şişleri kılavuzlu olarak imâl edilerek
raptedilmiş olduklarından kırılanlar fora
edilerek çıkarılır ve yenileri vira
edilerek kullanılır.
Sandıkların dış üçlüsü 122 cm x 5
cm x 30 cm 7,6 cm ve 28 cm ebadında
olup, iki kaideli olarak tertip ve imal
edilmiştir. Dış kaideye istif şişleri
yerleştirilmiş olup iç kaideye istif
şişlerinin geçmesi için delikler
açılmıştır. İstif şişlerini çıkarmak için
evvelâ sandığının her iki tarafındaki
kancaları fora ettikten sonra ayak ile
sandığın çıkıntılı kenarına basılarak her
iki taraftaki halat kasalar vasıtası ile
çekilerek savlo sandığı istif şişlerinden
kurtarılır.
İstif Şişleri;
Roket sandığı ölçülerine uygun olarak
yapılmış, roket salvosunun roket sandığı
içine düzenli olarak karışmayacak
şekilde yerleştirilmesi için kullanılır.
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Vardafoga:
Roketi ateşlemek için kullanılır.
Yanma müddeti 6 ila 7 dakikadır.
Çakmak ile yakılır.
Vardafoga Maşası:
İçleri boş olarak imal edilmiştir.
Ellerin vardafoganın yakılmasıyla
meydana gelen ateş/kıvılcımdan
yanmaması için vardafoganın
sıkıştırılarak tutulduğu maşadır.

Roket tapası:
On saniye içinde yanan bir tapadır.
Sonundaki muhafaza kağıdı onu
rutubetten koruduğu için kullanılacağı
zamana kadar koparılmamalıdır.
Vardafoganın teması ile hemen yanar.

Çavuş çantası:
İçinde roket tapası, vardafoga (meşale),
çekiç, çakmak, vardafoga maşası,
madeni pul, goma lastiği bulunan bir
çantadır.
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Roket Arka Çantası:
İki adet eski tip fişeği kayışları vasıtası
ile sırtta (arkada) taşımak üzere ağaç ve
brandadan imal edilmiş çantalardır.

Yeni tip savlo atma aleti:
Acil bir durumda gönderilmek istenen,
kopma kuvveti 2 kilo newton olan
kılavuz halatını en az 230 metre
gönderecek şekilde tasarlanmıştır.
Kullanılışları gayet kolaydır, dikkat
edilmesi gereken husus kılavuz halatının
roketi atan tarafta kalan ucunun bir
yere volta edilmesi, Roket halatına bağlı
diğer ucun muhafazadan dışarı
sarkıtılması ve roketin atılacağı yönde
insan olmamasıdır. Cihazın tetiğindeki
emniyet pimi çıkartılır ve atılmak
istenen yöne çevrilip, 45 ‘lik bir dikey
açı yapacak şekilde tutulur. (diz ile
destek yapılabilir) ve tetiğe basılarak
ateşleme yapılır.
Roket atılırken o andaki rüzgar durumu
ve roket atılacak yer ile aradaki
mesafeye de ayrıca dikkat edilir.

Pinomatik halat atma aleti: Basınçlı
hava ile harekete geçirilir ve normal
şartlarda halatı 230 m gönderecek
şekildedir. Yanıcı madde
kullanılmamıştır. Hava doldurularak
tekrar tekrar kullanılabilir.
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Devirdaim halatı:
1 ½ Burgata sola bükümlü halat olup tek
kamçılı bir torna ile kullanılır. Uzunluğu
250 kulaç olup, roket yoması
uzunluğunun iki mislinden daha fazladır.
Halatın her iki çıması bir fırdöndü ile
bağlanarak devir daim haline
konulmuştur.
Vukuat sırasında halatın gamba ve volta
almasını önlemek için konulan fırdöndü
vasıtasıyla halat kesilmeksizin gamba ve
voltaları açılır. Roket savlosunun
bağlanması için kamçılı makaranın
fırdöndüsüne bir kasa imal edilmiş
bulunmaktadır.

Devirdaim Sandığı :
Merkezinden haçvarı ikiye ayrılmış kalın
çam tahtasından mamul kapaksız bir
sandıktır, devir daim halatına bağlanan
demir fırdöndü merkezi bölmenin
kaidesindeki deliğe konulmalı ve devir
daim halatı uygun olarak her iki
bölmeye dikkatlice roda edilmelidir. Bu
sandık vasıtası ile devir daim halatı her
an kullanıma hazır bir halde olmak
üzere istenilen mahalle taşınabilir.

Kamçılı Makara:
Pirinç kanallı en az iki kulaç boyunda
kamçısı olan bu makara cankurtaran
takımının en mühim bir kısmını teşkil
eder. Kamçılı makara devir daim halatı
ile birlikte, roket fişeği ve savlosu
vasıtası ile kazazede gemiye ulaşmasının
ardından kurtarılacak insanlar
tarafından bu kamçılı makara devir daim
halat ile birlikte gemiye çekilerek
talimat levhasındaki açıklama dahilinde
gemide sağlam bir mahalle bağlanır.
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Yoma halatı:
(3) burgatalık sağa bükümlü (120 ) kulaç
boyunda manila halatı olup, her iki
çımasına piyan yapılmıştır. Kazazede
gemi tarafına gönderilecek çımanın (2)
kulaç gerisine devir daim halatının
bağlanması için ayrıca bir kasa
yapılmıştır.

Yoma Makarası:
Özellikle geliştirilmiş özellikli gayitler
üzerinde ters vaziyette çalışan çift dilli
bir tornadır. Tornanın sapanına bir
radansa bağlanmış ve bu radansaya da
esnekliğe sahip bir çelik saptanmış
olduğundan bu çelik vasıtası ile ve
ayrıca sargı etmeğe gerek kalmaksızın
askı şamandırası doğrudan doğruya
makaraya saptanmış olunur ve bu
suretle askı şamandırası da kamcılı
makaradan donanmış olan devir daim
halatının vira edilmesi ile kazazede
gemiye gönderilmiş olur.
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Yoma Palangası
:
Roket yomasını gergin tutmak için
kullanılan bir palanga olup
makaralarından birisi yomaya
bağlanmak üzere çift kamçılıdır. Diğer
makara kancalı olduğundan pinel
tahtasındaki tel kamçının sapanına
geçirilir.

Yoma Makası:
Vukuatın bitiminden sonra yomanın
alınması için kullanılan makas olup,
devir daim halatı vasıtası ile kazazede
gemide bağlı bulunan yomanın çımasına
kadar usulü dairesinde vira edilerek
yomayı derhal kesen bir makastır.

Müselles ayağı (Üçlü ayak):
Düz sahil üzerinde Tahlisiye Roket
takımı kullanılırken ve askı
şamandırasını yerden yukarı
bulundurmak için ucunda yoma
makarasının bağlanmasına müsait
mapalı bir sehpadan ibarettir. İki
ayağının önde ve bir ayağının arkada
bulunmasına ve yomanın istikameti
üzerinde bulunmasına dikkat
edilmelidir.
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Üçlü Ayak Bastikası ( Makara ):
25 cm ebadında kancalı, fırdöndülü bir
bastika olup müselles ayağının
saplamasına sabitlenerek yomanın
kazazede gemiye verilerek süratle vira
edilmesini temin eder.

Askı Şamandırası :
Kurtarılacak insan içine girer ve vira edilerek
sahile alınır. Bu şamandıranın askı halatları
radansasına dikilmiş kasanın yoma makarası
radansasından ve çeliğinden geçirilmek
sureti ile bağlanır. Alelâde bir cankurtaran
simidi olan bu askı şamandırasına
kazazedelerin bacaklarını geçirmek üzere
brandadan bir tulum ilâve edilmiştir.
Bu şamandıralarla kazazede gemiden
gelirken sahile ulaşmalarında yerde
sürüklenmemesine veya düşürülerek yere
çarptırılmamasına dikkat edilmelidir. Bu
şamandıralar bir insanı su üzerinde
bulundurmağa yetecek derecede kaldırma
gücüne sahiptir.Gerekirse şamandıranın
yomasız ve yalınız devir daim vasıtası ile
kullanılabilmesi için yanlarında iki adet
radansa bulunmaktadır.
Büyük Pinel Tahtası :
Toprağa kuma veya çakıla gömülerek
postun demiri vazifesini görür veya
demirin gerektiği kadar tutmadığı
yumuşak toprak olan yerlerde postun
demirine yardım etmek üzere birlikte
kullanılır 183 cm boyunda 30 cm
genişliğinde ve 7,6 cm kalınlığındadır.
Ucunda büyük bir bakla olan 198 cm
boyunda bir zincir tahtanın ortasında
mevcut kuvvetli bir mapa, somun vasıtası
ile sabitlenmiştir. Yoma palangasının
kancası bu zincire takılacağından zincirin
çıması toprağın üzerinde bırakılmalıdır. Bu
postun demiri ve pinel tahtası ağırlıkları
nedeniyle araç ile nakledilebilir.
GKTH Dairesi Başkanlığı - Tahlisiye Şube Müdürlüğü
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Pinel Tahtası:
120 cm boyunda 25 cm genişliğinde 5 cm
kalınlığında olup; orta kısmında somunlu
mapa ve ona bağlı 315 cm uzunluğunda
radansalı bir sapan bulunmaktadır .
Kazma ve küreği ile dört adet kazığa
dayanmak üzere toprağa, kuma veya
çakıla gömülür ve tel sapanın
radansasına yoma palangasının kancalı
halatı bağlanır çekilerek yomanın boşu
alınmak suretiyle gerilir.

Postun Demiri :
Takriben 54,5 kg ağırlığında tek tırnaklı
bir demirdir. Toprağa, kuma ve yahut
çakıla gömülür. Yoma halatı roket
palangası vasıtası ile anelesine
sabitlenerek halatın boşu alınarak gerilir.
Pinel tahtasının gömülmesi için uygun
zemin olmadığı hallerde kayalık
zemindeki yarıklara tırnağının takılması
suretiyle veya kayaya sarılan halatın
emniyeti içinde kullanılabilir.

Can simidi:
Dış çapı 80 cm’ den büyük olmayan ve
iç çapı 40 cm’ den küçük olmayan
yüzen materyalden imal edilmiş, 14,5
kg demir ağırlık ile tatlı suda 24 saat
yüzme özelliğine sahip bir cankurtaran
simidi olup, radansasına daimi surette
bir can ipi bağlanmış olduğu halde
bulunur.
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Yüzer halka:
Yüzme özelliğine sahip kauçuk
malzemeden imal edilmiş bir halka ucuna
30 m el incesi bağlanmış olarak
bulunur.Halkanın dış çapı 15,5-16 cm ve
iç çapı 10-10,5 cm olup ince kalınlığı 4-5
mm’dir.
Denizdeki kazazedeye atılarak tutmasını
müteakip çekilerek kurtarılması için
kullanılır.

Can İpi:
Bir burgata kalınlığında halattır.
Can simitlerine bağlandığı gibi yüzerek
bir kazazede üzerine veya bir kazazede
gemiye gitmek cesaretinde
bulunanların bedenlerine emniyet
olarak da bağlanır.

Kurşunlu Salvo Hezareni :
Bir ucuna 794 gr ağırlığında kurşun
külçesi bağlanmış 20 cm ebadında bir
hezaran ağaç olup, diğer ucuna bağlı
savlo vasıtası ile 18-19 m ve daha fazla
mesafeye atılabilir.
Kurşunlu Savlo: İtalya kendirinden imal
edilmiş 35-40 m uzunluğunda bir savlo
olup, kurşunlu hezaran vasıtası ile
atılarak kullanılır.
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Kurtarma halkası (sapanı):
Kazazedeyi denizden helikopter, kreyn
veya uygun bir donanım marifetiyle
almada kullanılır.
Kazazede gemiden askı şamandırasına
binemeyen kişiler askı şamandırası
yerine bu sapan kullanılarak da
alınabilir.
Kemer kazazedenin sırtına gelecek,
kancaya takılacak kısmı ön tarafında
olacaktır. Kazazedenin koltuk altından
geçirilerek ayarlanabilir kısım sıkılarak
kullanılır.

Can Yeleği:
Can yeleği 2 saniye süre ile tamamen
alevle sarıldıktan sonra yanmaya veya
erimeye devam etmeyecek özelliktedir.
Bir insan yardımsız olarak, kolayca
giyebilmektedir. Baygın bir insanın ağzını
su seviyesinden 120 mm yukarıda
tutabilecek özelliktedir. 24 saat tatlı
suda kalması halinde yüzdürme
özelliğinden %5 den fazla kaybetmez. Işık
ve düdüğü vardır.
Şişme tip can yelekleri suya dalma
halinde otomatik olarak şişer,
gerektiğinde bir el hareketiyle de
şişirilebilir.

Kırmızı İşaret Filaması :
61 x 91 cm büyüklüğünde ve 152,4 cm
uzunluğunda göndere bağlanmış yanıcı
patlayıcı madde bulunduğunu ifade
eden bir filamadır.
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Sarı İşaret Filaması:
61 x 91 cm büyüklüğünde ve 152,4 cm
uzunluğunda göndere bağlanmış
karantina durumunu ifade eden bir
filamadır.
Sedye:
Yaralı kazazedenin taşınması için
kullanılmak üzere hazır bulundurulur.

Helikopter Sedyesi:
Hayati tehlikesi devam eden
kazazedeyi helikopter vasıtasıyla
hastaneye ulaştırmak için helikoptere
vermede kullanılır.
Ayrıca varagele donanımı ile yaralı
kazazedelerin karaya alınmasında askı
şamandırası yerine kullanılır.

Talimat Levhaları :
Devir daim ve yomanın kazazede gemiye
ne suretle bağlanacağına dair biri devir
daime diğeri yomaya ait olmak üzere iki
adet talimat levhaları olup ebadı 23 cm x
12,7 cm ve 1,9 cm kalınlığındadır. Bu
talimat levhaları vukuat olduğunda
kullanıma hazır bulunmak üzere devir
daim ve yomaya bağlı bulunmalıdır.
No. 1. Devir daime ait talimat levhasında
Bu tornanın kamçısını direğin alt kısmına
sağlamca bağla eğer direkler kırılmışsa
bulabildiğin en uygun bir yere bağla.
Roket savlosunu çöz ve bırak. Torna
içinde halatın iyi işlediğini gör ve sahile
işaret ver.
No. 2 Yomaya bağlı talimat levhasında.
Bu halatın kamçılı makaranın 50-55 cm
yukarısına bağlı her şeyin neta olduğunu
ve halatın tornanın içinde serbest
olduğunu gör ve sahile işaret ver.
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Su kovası/bidonu:
Roketin ateşlenmesinde savlonun
yanmasına mani olmak üzere
ıslatılmasında kullanılmak üzere su dolu
olarak bulundurulur.

Jeneratör :
Benzin ile çalışan, kolay taşınabilir, gece
vukuat mahallini aydınlatmak üzere 2
adet projektörün bağlandığı 2 kVA
gücünde elektrik üreten makinedir.
Projektör:
Vukuat mahallini aydınlatmak maksadıyla
kullanılır.
El Feneri:
Gece vukuat mahalline gidişte ve vukuat
mahallinde aydınlatmada kullanılır.

Su Geçirmez Elbise:
Kazazedeyi suya girerek alma
durumunda kalındığında, görevli
tahlisiyeci tarafından giyilen vücudu
suya ve soğuğa karşı koruyan elbisedir.
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4x4 Ford Ranger araçlar vukuat mahalline
gitmede ve lojistik destek sağlamada
kullanılır.

4x4 Unimog Mercedes araçlarda vukuat
malzemeleri yüklü olarak harekete
hazır beklenir.

Vukuat malzemeleri yüklenmiş olarak
hazır bulunan unımog araca tahlisiyeciler
biner ve vukuat mahalline hareket edilir.

GKTH Dairesi Başkanlığı - Tahlisiye Şube Müdürlüğü

III-15

Tahlisiyeci El Kitabı

Vukuat mahallinde donanım kurma
hazırlıkları; devir daim ve yoma
halatları uygun zemine karışmayacak
şekilde serilir…

Müselles ayakları kurularak gemiye roket
ile ilk halat gönderilir...
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Roket halatı ile kazazede gemiye devir
daim ile birlikte gönderilen Devir daim
kamçılı makarasının kamçısı kazazede
gemide uygun bir yere bağlanır…

Devir daim halatı ile gemiye yoma halatı
gönderilir ve üçlü ayak bastikasından
geçirilir…

Askı şamandırası yoma halatına
donatılır…
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Yoma halatının boşu palanga ile alınır…

Kazazedeye askı şamandırası devir daim
halatlarının vira edilmesiyle gönderilir…

Kazazedeye askı şamandırası ulaştırılır ve
kazazede askı şamandırasına biner…
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Kazazede askı şamandırasına binmiş
halde karaya devir daim halatları
vasıtasıyla çekilir….

Kazazede karaya ulaştırılır.
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VARAGELE DONANIMININ KURULMASI:
Vara-gele donanımı kurularak kazazede gemiden personelin emniyetli bir
şekilde alınabilmesi için kazazede geminin tamamen karaya oturmuş olması ve
müselles ayaklarının kurulabileceği mevkiden maksimum 100-150 m kadar açıkta
bulunması gerekmektedir.
Kazazede geminin olduğu mahalle gidildiğinde aşağıdaki işlemler yapılır:
1- Gemi ile temas kurulabilmesi halinde personelin gemiden ayrılması hususu
Kaptan ile görüşülür.
2- Varagele sisteminin kurulabileceği en uygun yer saptanır.
3- Kurulacak sistem için uygun yere hosti çukuru kazılır veya postun demiri için
uygun yer bulunarak hosti yapılır. Hosti çukuru pinel tahtasının
gömülebileceği boyutlarda kazılır.
4- Hosti çukuru kazılırken Roket atılarak gemiye roket salvosu gönderilir.
5- Hosti çukuru ile gemi arasına en uygun yere yoma palangası mesafesi de
dikkate alınarak müselles ayakları sabitlenir.
6- Roket salvosuna devir daim halatının kamçılı makarası bağlanarak gemiye
gönderilir. Makaranın kamçısı gemide uygun yere sabitlenmesiyle devir daim
halatının işleyişi kontrol edilir.
7- Devir daim halatına yoma halatı müselles ayakları bastikasından ve yoma
makarasından geçirilmiş olarak bağlanarak gemiye gönderilir. Yoma halatının
gemide devir daim kamçılı makarasının kamçısının bağlandığı yerin 50-60 cm
üzerine bağlanması sağlanır.
8- Yoma halatının sahilde kalan ucu ile hosti çukuru arasına yoma palangası
donatılarak yoma halatının gergin vaziyette durması temin edilir.
9- Yoma makarasına askı şamandırası bağlanır ve askı şamandırası devirdaim
koluna bağlanarak sağ/sol devir daimlar vira edilerek gemiye ulaştırılır.
10- Gemiden askı şamandırasına kazazede bindiği zaman sağ/sol devir daimler
vira edilerek kazazede karaya çekilir.
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Dokuz Personelli Roket Mürettebatından Her numaranın Götüreceği Takım
1–

Numara Roket tezgahı, çavuş çantası, megafon ve roket çantasını götürür.

2 – 3 Numara Bir numaralı roket savlo sandığı ve beyaz müselles ayağı ile gündüz
ise flâma gece ise fener götürürler.
4 – 5 Numara İki numaralı roket savlo sandığını ve kırmızı müselles ayağını ve bir
demet roket gönderini birlikte götürürler.
6 – 7 Numara Üç numaralı roket savlo sandığını ve kırmızı müselles ayağını birlikte
götürürler.
8–

Numara Roket arka çantası ile sedyeyi alır.

9–

Numara Roket arka çantasını alır ve kamyona yoma, devir daim, askı
şamandırası ve pinel tahtası takımını yardımcılarla yükletir (marş)
emri ile kamyonun hareketiyle vukuat mahalline süratle gider.
Mürettebat noksan olursa, müselles ayakları da mevkiine göre
kamyona yüklenir o zaman 2 numara yalnız olarak bir numaralı savlo
sandığını götürür ve 3 – 4 numaralarda keza 2 – 3 numaralı savlo
sandıklarını yalnız olarak götürürler.

Dokuz Personelli Roket Mürettebatından Her Numaranın Yapacağı İş
1 – Numara

Not:
2 - Numara

Vukuat olduğu veya olasılığında nöbetçi veya kenar nöbetçiler
tarafından ihbar edildiği anda (roket tabur) ve (numara say)
kumandasını verecektir. Roket tezgahını, çavuş çantasını, megafon
ve roket çantasını alacaktır. Sonra rokethaneye girip içeride hiçbir
şey kalmadığını gördükten sonra (marş) emrini verecektir.Vukuatın
karşısına gidildikçe üst personel bulunmadığı takdirde kumanda
kendisinde kalacaktır.Tezgahını kurarak roketin vidasını fora
ettikten sonra gönderini rokete sabitleyerek tezgaha koyacaktır.
Islanmış roket salvosunun çımasını gönderin alt ucundaki delikten
sokup 8 şeklinde düğümü yaptıktan ve gönderin başındaki deliğinden
de geçirdikten sonra iki adet goma lastik ve bir baden pul takarak
aynı düğümü yapacaktır. Salvonun boşu alınarak gönderin alt ucuna
yakın bulunan düğümü 45 santimetre kadar ileride bulunduracaktır.
Rüzgarın yönü ve şiddetine göre nişan aldıktan sonra fişeğin tapasını
koyarak vardafogayı yakıp tapayı ateşledikten sonra roket ve
salvosundan kendini muhafaza etmek üzere geriye çekilecek ve
roket gemiyi tutmuş ise tezgahı kaldıracaktır.
Birinci fişek daima tezgahta donatılmış bir vaziyette bulunduğundan
yukarıda bahsedilen işlerin ekserisi ikinci ve sonraki fişeklere aittir.
Üç numara ile beraber bir numaralı roket salvo sandığını ve müselles
ayağı ile gündüz ise bir flâma gece ise bir fener birlikte götürecek
vukuatın karşısında bir numaralı salvo sandığını sekizincinin yardımı
ile roket tezgahının mümkün ise beş metre gerisine koyacak ve salvo
sandığını pimlerinden fora ederek fazla kalan roket salvosunu roket
tezgahının arkasına istif edecektir. Üç kulaç kadar roket savlosunu
ıslatıp birinciye teslim ettikten sonra roket savlosunu devir daime
bağlayacaktır.
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Yomanın gemiye verilmesini müteakip devir daimi yoma makarasına
bağlayıp askı şamandırasını yoma makarasına takacak ve devir
daimin kara tarafındaki bedenini askı şamandırasının çeliğine
bağladıktan sonra sağ devir daim kolunu elinde bulundurarak
karışmamasına dikkat edecek devir daimin solunda mevki alacaktır.
3 - Numara

Devir daimi Römorka yükledikten sonra iki numara ile beraber bir
numaralı salvo sandığını ve beyaz muselles ayağını birlikte götürecek
vukuatın karşısında sandığı bırakıp kamyonun yükünü indirdikten
sonra dört numara ile beraber devir daimi muselles ayağının
arkasında münasip bir mahalde açarak kamçılı makarayı müsellesin
önüne bırakacak ve sol devir daimin kolunu elinde bulundurup volta
almamasına dikkat edecek ve devir daimin sağında mevki alacaktır.

4 - Numara

Devir daimi Römorka yüklettikten sonra 5 numarayla beraber iki
numaralı roket salvo sandığını ve bir kırmızı/yeşil müselles ayağı ile
roket gönderlerini birlikte götürecek vukuatın karşısında mezkur
sandığı bırakıp kamyonun yükünü indirdikten sonra üç numaranın
vazifesini birlikte yapacaktır.

5 – Numara

Yomayı römorka yükledikten sonra dört numara ile beraber iki
numaralı roket savlo sandığını ve bir kırmızı/yeşil müselles ayağı ile
roket gönderlerini götürecek vukuatın karşısında mezkür sandığı
mümkünse beş metre geriye bırakıp kamyonun yükünü indirdikten
sonra altı numara ile beraber devir daimin arkasında yomayı açıp
çımasını devir daimin üstünden müselles bastikasından geçirerek ön
tarafına bırakacak ve yoma makarasını müsellesteki ince halatına
bağlayacaktır.

6 – Numara

Yomayı kamyona yüklettikten sonra yedi numara ile beraber üç
numaralı roket salvo sandığını ve bir kırmızı müselles ayağını birlikte
götürecek vukuatın karşısında mezkür sandığı bırakıp römorkun
yükünü indirdikten sonra beş numara ile beraber devir daimin
arkasında yomayı açacak beş numara yomayı donatırken altı numara
hemen can yeleği giyecek ve can ipini beline bağlayarak yoma
gemiye giderken sular kapmamak için daima elinden idare edecek ve
icabında denize atlayarak can ipinin yetiştiği mahalle kadar gidecek
ve askı şamandırasında olan kazazedenin karaya alınmasına yardım
edecektir.

7 – Numara

Altı numara ile beraber üç numaralı roket savlo sandığını ve
kırmızı/yeşil müselles ayağını birlikte götürecek vukuatın karşısında
mezkür sandığı yere bırakıp hemen sahilde en yakın ve münasip bir
mahalde müselles ayaklarını iki kırmız/yeşil ayağın denize ve beyaz
ayağın karaya “v” olarak takarak pinel tahtası ile kazazede geminin
tam hizasında olacak şekilde kaldıracak, bilahare 9 numaraya yardım
edecektir.

8 – Numara

Roket arka çantası ile sedyeyi götürüp vukuatın karşısında takımları
bırakıp derhal iki numara ile beraber bir numaralı roket salvo
sandığını roket tezgahının beş metre gerisine bırakarak sandığı
pimlerden kurtaracak ve mezkur sandığı tezgaha doğru
meylettirerek altını besledikten sonra dokuzuncuya yardım
edecektir.
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9 – Numara

Şoför olup, kamyona yüklü olan yoma devir daim, maa takımı askı
şamandırası ve pinel tahtası 3, 4, 5, 6, numaraların yardımı ile
indirdikten sonra hemen yedi ve sekizincinin yardımı ile pinel
tahtasını gömerek kazıkları vuracaktır.

On dört Personelli Roket Mürettebatından Her Numaranın Götüreceği
Takım
1-

Numara

Roket tezgâhı, çavuş çantası, megafon ve roket çantası.

2-

Numara

Maa takım askı şamandırasını yani yoma palangası ve kamçılı
makara, can ipi, can yeleği bağlanmış olduğu halde alır.Gündüz
ise flama gece ise fener beraber götürecektir.

3–4

Numara

Devridaimi götürürler.

5–6

Numara

Yomayı götürürler.

7–8

Numara

Bir numaralı roket salvo sandığını beyaz müselles ayağını beraber
götürürler.

9 – 10 Numara

İki numaralı roket salvo sandığını ve kırmızı/yeşil müselles
ayağıyla birerde kazık götürürler.

11 –12 Numara

Üç numaralı roket salvo sandığını ve kırmızı/yeşil müselles
ayağıyla birerde kazık götürürler.

13

Numara

Roket arka çantası ile maa takım pinel tahtasını götürecektir.

14

Numara

Roket arka çantası ile roket gönderleri ve sedyeyi götürecektir.

14 Personelli Mürettebatından Her Numaranın Yapacağı İş;
1- Numara

Vukuat olduğu veya olasılığında nöbetçi veya kenar nöbetçiler
tarafından ihbar edildiği anda (roket tabur) ve (numara say)
kumandasını verecektir. Roket tezgahını, çavuş çantasını,
megafon ve roket çantasını alacaktır. Sonra rokethaneye girip
içeride hiçbir şey kalmadığını gördükten sonra (marş) emrini
verecektir.Vukuatın karşısına gidildikçe üst personel bulunmadığı
takdirde kumanda kendisinde kalacaktır.Tezgahını kurarak
roketin vidasını fora ettikten sonra gönderini rokete sabitleyerek
tezgaha koyacaktır. Islanmış roket salvosunun çımasını gönderin
alt ucundaki delikten sokup 8 şeklinde düğümü yaptıktan ve
gönderin başındaki deliğinden de geçirdikten sonra iki adet goma
lastik ve bir baden pul takarak aynı düğümü yapacaktır. Salvonun
boşu alınarak gönderin alt ucuna yakın bulunan düğümü 45
santimetre kadar ileride bulunduracaktır. Rüzgarın yönü ve
şiddetine göre nişan aldıktan sonra fişeğin tapasını koyarak
vardafogayı yakıp tapayı ateşledikten sonra roket ve salvosundan
kendini muhafaza etmek üzere geriye çekilecek ve roket gemiyi
tutmuş ise tezgahı kaldıracaktır.
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Not:

Birinci fişek daima tezgahta donatılmış bir vaziyette
bulunduğundan yukarda gösterilen açıklama ekserisi ikinci ve
sonraki fişeklere mahsustur.

2- Numara

Askı şamandırasını maa takım bağlanmış olduğu halde alıp gündüz
ise flama gece ise fener aldıktan sonra vukuatın karşısında
sekizincinin yardımıyla bir numaralı roket salvo sandığını roket
tezgahının mümkün ise beş metre gerisine koyacaktır. Roket
sandığını pimlerden kurtarıp fazla kalan roket salvosunun roket
tezgahının arkasına istif edecektir.Üç kulaç roket salvosunu
ıslatıp bir numaraya teslim ettikten sonra roketin hedefe
isabetini müteakip roket salvosunu devir daime bağlayacak ve
yomanın da gemiye verilmesini müteakip devir daimi yoma
makarasına bağlayıp askı şamandırasını yoma makarasına takacak
ve devir daimin kara tarafındaki bedenini askı şamandırasının
çeliğine bağladıktan sonra
sağ devir daim kolunu elinde
bulundurarak açık ve karışmamasına dikkat edecektir.

3- Numara

Dört numara ile beraber devir daimi götürüp vukuatın karşısında
müselles ayağını arkasında münasip bir mahalde açarak kamçılı
makarayı müselles ayağının ön tarafına götürecek ve sol devir
daim kolunu elinde bulundurup açık bulunmasına ve
karışmamasına dikkat edecektir.

4- Numara

Üç numara ile beraber aynı vazifeyi yaptıktan sonra pinel
tahtasının gömülmesine yardım etmek üzere dokuz numaraya
yardım edecektir.

5 – 6 Numara

Altı numara ile yomayı götürerek vukuatın karşısında devir
daimin arkasında açıp çımasını devir daimin üstünde müselles
ayağının bastikasına geçirerek ön tarafına bırakacak ve yoma
makarasını müselles ayağında bulunan ince halata bağlayacaktır.
Beş Numara bu şekilde yomayı donatırken altı numara hemen can
yeleğini giyecek ve can ipini beline bağlayarak yoma gemiye
giderken sular kapmamak için yomayı daima elinde
bulunduracak ve lüzumu halinde denize atlayıp can ipinin
yetiştiği mahalle kadar giderek askı şamandırasında bulunan
kazazedenin karaya çıkmasına yardım edecektir.

7- Numara

Sekiz numara ile beraber bir numaralı roket salvo sandığını ve
beyaz müselles ayağını sandığa takarak makarası önde olduğu
halde gidecektir. Vukuatın karşısında sandığı roket tezgâhının
mümkün ise beş metre gerisine bıraktıktan sonra hemen müselles
ayağını çıkartıp sahilde en yakın ve uygun bir mahalde iki
kırmızı/yeşil ayakları denize ve beyaz ayağı karaya doğru takacak
ve pinel tahtası ile kazazede geminin tam hizasında olarak yerine
kaldıracaktır. Bilahare pinel tahtasının gömülmesi için
dokuzuncuya yardım edecektir.
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8 - Numara

Yedi numara ile beraber bir numaralı salvo sandığını beyaz
müselles ayağı ile birlikte götürüp vukuatın karşısında iki numara
ile beraber sandığı roket tezgâhının mümkün ise beş metre
gerisine bıraktıktan sonra sandığı kaldırıp pimlerinden kurtaracak
ve sandığı tezgâha doğru meyil ettirerek altını besledikten sonra
pinel tahtasının gömülmesi için dokuzuncuya yardım edecektir.

9 - Numara

On numara ile beraber iki numaralı salvo sandığını ve bir
kırmızı/yeşil müselles ayağıyla birer kazık birlikte götürüp
vukuatın karşısında pinel tahtasını müselles ayağının arkasında
münasip bir halde gömüp sonra yoma palangasının bir çımasını
pinel tahtasına bağlı tel halat kasasına bağlayacak ve (palanga
bağla) kumandası ile palanganın diğer çımasını yomaya
bağlayacaktır. Palangaya donanmış halat laçka vira suretiyle elle
yomanın gerginliği idare edilecektir.

10 - Numara

Dokuz numara ile beraber iki numaralı roket salvo sandığını ve
bir kırmızı/yeşil müselles ayağı ile birer kazık birlikte götürüp
vukuatın karşısında sandığı bir numaralı sandığın iki metre
gerisine bıraktıktan sonra pinel tahtasının gömülmesi için
dokuzuncuya yardım edecektir.

11 -12 Numara

Üç numaralı roket salvo sandığını ve bir kırmızı/yeşil müselles
ayağı ile birer kazık birlikte götürüp vukuatın karşısında sandığı
iki numaralı salvo sandığının iki metre gerisine bıraktıktan sonra
devir daimin sandıklarından boşaltılıp yere istif edilmesi için
üçüncü ile dördüncüye yardım edecektir.

13 - Numara

Roket arka çantası ile pinel tahtasını götürüp vukuatın karşısında
yomanın sandıklarından boşaltılıp yere istif edilmesi için hemen
beşinci ile altıncıya yardım edecektir.

14 - Numara

Roket arka çantası ile roket gönderlerini ve sedyeyi götürüp
vukuatın karşısında müselles ayaklarını takıp yerine kaldırmak
üzere hemen yedinciye yardım edecektir.
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Yapım yeri ve Yılı

HIZLI TAHLİSİYE BOTU
KIYI EMNİYETİ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
ÖZELLİKLERİ
No: 1 Norveç-2002
Place & Date of
No: 2-3-4-5 Norveç 2003
Build
No: 6-7-8-9-10 Ereğli Madenci 2003
Classification
DNV +1A1 HSLC R2 PATROL
Lenght Over All
17.15 m

Klas
Tam boy
Tam yükte ana
güverteden derinlik
Tam Genişlik
Tam yükte vasatta
su çekimi
Gros Ton
Yakıt Sarfiyatı
Hız
Sığası
Çeki Teçhizatı
Ana Makine

Main Engine

Pervane

Propeller

Yangın söndürme
Tertibatı

FireFighting Eq.

Seyir Yardımcıları

Navigation Aids

Haberleşme
Cihazları

Communication
Aids

Depth

2.85 m

Breadht Moulded

4.60 m

Max. Draft

1.25 m

Gross Tonnage
Oil Consuption
Speed
Operational Range
Towing Equipmen

43,49
2 Engine full speed 380 Lt / h.
30 kt (Operation 25 Knt )
300 mil
Kıç üstünde kanca, 3 ton’luk
2 x MTU 12V 183 TE 92
her biri 2300 devir/ dak 735 KW
2 x KAMEWA FF 450 S su jeti
1 adet monitör (2 Kademe 6,5 bar
65m3/h 10 bar 100m3/h)
Mk Dairesinde CO2 sistemi
3 ad kurutoz minimax, 1 CO2 minimax
X Band radar, GPS alıcı, Wind Glass, fish
finder (elektrikli iskandil)
VHF, VHF DSC, HF/MF Alıcı verici
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HIZLI TAHLİSİYE BOTLARI İLE MANEVRA:
Hızlı Tahlisiye Botları yüksek manevra kabiliyetine sahiptir.
Botların draftı az, su üzeri yapısı fazla olduğundan fırtınalı havalarda rüzgar
etkisi fazladır. Bu nedenle rüzgar etkisi manevralarda dikkate alınmalıdır.
Dalga yüksekliği fazla olan deniz durumlarında, uygun sürat ve rahat seyir
için denizler bordadan veya bordaya yakın alınmaya çalışılmalı ve mümkün
olduğunca teknenin dövünmesinden kaçınılmalıdır.
Manevralarda özellikle tornistan yapılarak tekneyi durdurma söz konusu
olduğunda, klepelerin inişi için geçecek olan süre göz ardı edilmemelidir.
Teknelerle paralel olarak yanaşma kalkma mümkündür.
Yanaşma-kalkma manevralarında; (gaz kolları üzerindeki işaretlemeler
dikkate alınarak) yanaşmak istenen tarafın makinesi 4 geri, cross makine 1 ileri
yapılarak veya açmak isteniyorsa bunun tersi yapılarak paralel yanaşma ve açma
yapılabilir. Bu sırada dış etkenlerden dolayı (rüzgar, akıntı, vb.) istenildiği gibi tam
paralel yapılamıyorsa (baş tarafın hareketi dikkate alınarak) dümen baş taraf
nereye dirise ettirilmek isteniyorsa o yönde (gözlenerek) yeterli açıda basılmalı
veya kıç taraf nereye dirise ettirilmek isteniyorsa dümen onun ters yönüne yeterli
açıda basılmalıdır. Bununla birlikte bu manevraya bağlı kalınarak dümen ve makine
güçleri uygun şekilde kullanılarak teknenin paralelliğine istenildiği gibi açı
değişikliği de yaptırılabilir. Bu sırada değişik dış etkenler nedeniyle tekne üzerinde
ileri yada geri hareket varsa 4X1 konumunda gerekli olan düzeltme makinelere yol
verilerek değil (yani 4X1 konumu aşılarak değil) gerekli olan makineden yol
kesilerek teknenin ileri-geri hareketi durdurulmalıdır. Bunun tam tersine makine
güçleri ve dümen uygun şekilde kullanılarak tekne ileri/geri veya tüm omuzluklar
istikametinde hareket ettirilebilir. Tam bu hareketlerde dış etkenlere karşı güç
yetmiyorsa, yani makineye yol vermek gerekiyorsa güç “EDDLE” butonu kullanılarak
arttırılmalıdır.
Rıhtımdan avara ederken, öncelikle teknenin kıç tarafının açılması
gerekiyorsa; M/E’ler çalıştırıldığında tekne üzerinde meydana gelen ileri atalet
dikkate alınmalı, dümen kıç tarafı açmak istediğimiz yönün ters yönüne basılmak
suretiyle istenilen tekne hareketi gerçekleştirilmeli ve uygun tornistan makine gücü
ve dümen açısı kullanılarak rıhtımdan neta bulunulmalıdır.
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PARALEL YANAŞMA

1 İLERİ

PARALEL KALKMA

4 GERİ

4 GERİ

1 İLERİ

NOT : HERİKİ MANEVRA ŞEKLİNDE DE DÜMEN BAŞ TARAFIN HAREKETİ GÖZLENEREK
HAREKET ETTİRİLMEK İSTENEN TARAFA UYGUN AÇIDA BASILMALIDIR.
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EMNİYETLİ KULLANIM USÜLLERİ
Yüksek Süratte
Geminin yapısı boylamsal ağırlık merkezinde 4g büyüklüğünde dikey bir ivme
için boyutlandırılmıştır. Bu ise aşağıda verilen tabloda belirtilen belirgin dalga
yüksekliğine bağlı bir sürat sınırlandırması verir. Belirgin dalga yüksekliğine bağlı
müsaade edilen maksimum sürati veren işaret tabelası manevra pozisyonuna yakın
olacak şekilde dümen evinde bulundurulmalıdır. Sürat sınırlaması gözlenen
ortalama dalga yüksekliğine bağlıdır. Gözlemlenen ortalama dalgadan daha büyük
olan tek bir dalgaya karşı koymak için teknenin, mürettebatının ve yolcularının
emniyeti için bir ihtiyat payı dahil edilmiştir.
Tekne yüksek süratte kullanılırken, yolcuların açık güvertede bulunmalarına
izin verilmez. Emniyet kemerleri ile donatılmış koltuklarda oturan yolcular kaptan
tarafından talimat verildiğinde bunları takmalıdırlar.
Aşağıdaki veriler denizde tecrübe seyrinde ölçülmüştür
Durma testleri
Acil durma :
Testin başlangıcındaki sürat = 27 deniz mili
Duruş mesafesi = yaklaşık 90 m
Çarpma durması :
Testin başlangıcındaki sürat = 31 deniz mili
Duruş mesafesi = yaklaşık 50 m
Manevra testi 360 derece dönüş. her iki su jeti
Testin başlangıcındaki sürat = 29 deniz mili
Dümen açısı
= maksimum
Dönüş daire çapı = ortalama 46 m
Zaman = ortalama 27 saniye
Diğer manevra testleri ile ilgili olarak, deniz tecrübe raporlarına bakınız.
Raporun bir kopyası teknede bulundurulmalıdır.
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SÜRAT SINIRLANDIRMASI
BELİRGİN DALGA YÜKSEKLİGİ (M)

MAKSİMUM SÜRAT (DENİZ MİLİ)

0.0 - 0.5

33

0.5 - 1.0

30

1.0 - 2.0

25

2.0 - 3.0

20

3.0 - 4.0

16

4.0 - 4.5

12

>4.5

DÜŞÜK SÜRATTE KORUNAK ARAYINIZ

İVMELENME
Yukarıdaki temel dalga/sürat sınırlandırmasından bağımsız olarak yatay
ivmelenme için aşağıdaki sınırlandırmalara dikkat ediniz.
3.8 g'nin üzerinde : Sürat azalt/aşın ivmelenmeyi önlemek için
gerekli olduğu şekilde pruvayı değiştiriniz.
Aracın dar sularda kullanımı.
Dar sularda kullanırken, gemi emniyetli olarak bilinen süratin üzerindeki bir
süratte tutulmamalıdır.
Kaptan ve birinci zabit ekstra bilinçli olmalı ve çok dikkatli vardiya
tutmalıdırlar.
Ani dönüş yarıçapına ve duruş mesafesine de ayrıca dikkat etmelisiniz.
Dümen sisteminin arızalanmasının salınıma yol açacağı bilinmeli, sürat
azaltılmalı ve Su jetlerini kullanarak rota düzeltmesi yapılmalıdır.
YEDEKLEME USÜLLERİ
Onaylanmış türde 1 adet çeki kancası dümen evinin kıç taraf ucunda ana
güverteye donatılmış ve emniyete alınmıştır.
Kanca 3 tonluk statik "Baba çekişi" çekişi için boyutlandırılmıştır. Bu ağırlıkhücresi tarafından denetlenir ve köprüüstünde gösterilir.
Otoritelerin belirlediklerine uygun olan acil bırakma
Çeki
kancası
ve
düzeneği
çizim
düzeneği/yedekleme kancası, içinde belirtilmiştir.

28-43-15631,

Yedekleme

Teknenin yedeklenmesi
Teknenin yedeklenmesi için baş kasara güvertesindeki iki merkezi baba
kullanılmalıdır. İzin verilen maksimum yedekleme sürati 10 deniz milidir.
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TAHLİSİYE BOTU
TAHLISIYE I
ÖZELLİKLERİ
Yapım yeri ve Yılı

Place & Date of Buıld

Belçika, 1987

Klas

Classification

Türk Loydu

Tam boy

Lenght Over All

18.05 m

Kütük Genişliği

Breadht Moulded

5.30 m

Su Çekimi

Draught

1.98 m

Gros Tonu

Gross Tonnage

67.89

Net Tonu

Net Tonnage

35.62

Hız

Speed

12 kt

Dizel Tank kapasitesi Diesel Tank Capacity

4 ton

Günlük Harcama

Daily Diesel Consuption

5.28 Tons

Tatlı Su tankı

Freshwater Tank

300 Litre

Seyir sığası

Range

270 Mil

Ana Makine

Main Engine

iki CATERPILLAR, her biri 672
BHP

Pervaneler

Propeller

İki

Jeneratör

Generator

LISTER 36 HP

Seyir yardımcıları

Navigation Aids

X Band radar, GPS + Satellite
position finder, WindGlass

Haberleşme

Communication

İki VHF, DF, MF/HF Alıcı Verici

Durum

Position

Kefken Adası Tahlisiye Bot
İstasyonunda Emre Hazır.
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TAHLİSİYE BOTU
TAHLISIYE II
Gemi Özellikleri
Yapım yeri ve Yılı

Place & Date of Buıld

Türkiye 1991

Klas

Classification

Türk Loydu

Tam boy

Lenght Over All

18.05 m

Kütük Genişliği

Breadht Moulded

5.30 m

Su Çekimi

Draught

1.98 m

Gros Tonu

Gross Tonnage

67.89

Net Tonu

Net Tonnage

35.62

Hız

Speed

15 kt

Dizel Tank kapasitesi Diesel Tank Capacity

4 ton

Günlük Harcama

Daily Diesel Consuption

5.28 ton

Tatlı Su tankı

Freshwater Tank

300 Litre

Seyir sığası

Range

270 Mil

Ana Makine

Main Engine

Pervaneler

Propeller

İki CATERPILLAR, Her biri 672 BHP
İki

Jeneratör

Generator

LISTER 36 HP

Seyir yardımcıları

Navigation Aids

Haberleşme

Communication

Durum

Position

X Band radar, GPS + Satellite
position finder, WindGlass
İki VHF, DF, MF/HF Alıcı verici
Akbaş Tahlisiye Bot İstasyonunda
Emre hazır
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TAHLİSİYE BOTU
TAHLISIYE III
ÖZELLİKLERİ
Yapım yeri ve Yılı

Place & Date of Buıld

Türkiye 1991

Klas

Classification

Türk Loydu

Tam boy

Lenght Over All

18.05 m

Kütük Genişliği

Breadht Moulded

5.30 m

Su Çekimi

Draught

1.98 m

Gros Tonu

Gross Tonnage

67.89

Net Tonu

Net Tonnage

35.62

Hız

Speed

15 kt

Dizel Tank kapasitesi

Diesel Tank Capacity

4 ton

Günlük Harcama

Daily Diesel Consuption 5.28 ton

Tatlı Su tankı

Freshwater Tank

300 Litre

Seyir sığası

Range

270 Mil

Ana Makine

Main Engine

Pervaneler

Propeller

İki CATERPILLAR, Her biri 672
BHP
İki

Jeneratör

Generator

LISTER 36 HP

Seyir yardımcıları

Navigation Aids

Haberleşme

Communication

Durum

Position

X Band radar, GPS + Satellite
position finder, WindGlass
İki VHF, DF, MF/HF Alıcı verici
İstinye Tahlisiye Bot
İstasyonunda Emre hazır
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(RHIB) SABİT KARİNALI ŞİŞME BOT
KIYI I-II-III-IV-V
ÖZELLİKLERİ
Uzunluk

Lenght

8.04 m

Eni

Breadth

2.74.m

Makinesi

Engine

2 x 115 HP Yamaha (Dıştan takmalı)
Zodıac marka

Sürati

Speed

35-40 kts

İnşa yılı

Place & Date of Buıld

2003 Kanada

Gross

GRT

2.14

Net Tonu

NRT

2.08

Kütük derinliği

Depth Moulded

0.55 m

Yakıt cinsi

Fuel Type

Benzin

Mülkiyet

Owner

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
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BOTLAR İLE YAPILAN CANKURTARMA OPERASYONU
Bot ile kazazedeye yaklaşım ve can simidi atılması…..

Can simidini tutan kazazedenin bota çekilmesi…
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Emniyet ağı kullanılarak kazazedenin bota alınışı …

RHIB ile kazazedeye yaklaşım…..

Kazazedenin bota alınışı….
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ARAMA VE KURTARMA AŞAMALARI:
Haber Alma Aşaması;
SAR organizasyonu, insan veya araçların yardım istediğinden haberdar olana
kadar herhangi bir olaya müdahale etmesi beklenemez. SAR sistemindeki herhangi
bir şahıs veya aracı tarafından acil durum mevcut olduğu veya mevcut olabileceği
bilgisinin edinilmesi ilk aşamadır.
İlk Eylem aşaması;
SAR imkanlarını alarma geçirmek ve daha fazla bilgi elde etmek için alınan
ilk önlemler. Bu aşamaya, bilginin değerlendirilmesi ve tasnifi, SAR imkanlarının
alarma geçirilmesi, iletişim kontrolleri ve acil durumlarda, diğer aşamalardan
uygun faaliyetlerin anında ifa edilmeleri dahil edilebilir. Olayların sınıflandırılması
ve her bir olay ile ilgili alınması gereken önlemleri belirlemede yardımcı olması
açısından üç acil durum safhası oluşturulmuştur. Bunlar; belirsizlik aşaması, tehlike
uyarı aşaması ve tehlike aşamasıdır.
Planlama aşaması;
Arama, kurtarma planları dahil olmak üzere eylem planlarının geliştirilmesi
ve hayatta kalanların nihai olarak tıbbi tesislere veya uygun görülen diğer güvenli
yerlere intikali. Özellikle tehlike yeri bilinmediğinde ve hayatta kalanların rüzgar
ve akıntı nedeniyle sürüklenme olduğu durumlarda önem taşır. Bir SAR misyonunun
başarısında uygun ve doğru planlama kritik bir önem taşır.
Operasyon Aşaması (Eylemler)
SAR operasyonları aşaması; tehlike içindeki kişi ve araçların aranması ile ilgili
her türlü faaliyetleri, yardım sağlanmasını ve bunların güvenli bir yere taşınmasını
içerir. SAR imkanlarının olay yerine gönderilmesi aramaların yürütülmesi, hayatta
kalanların kurtarılması, sıkıntı içindeki mürettebata yardım, hayatta kalanlar için
gerekli acil bakımın temin edilmesi ve hayatını kaybedenlerin tıbbi tesislere
taşınması.
Tamamlama Aşaması( Netice);
Aşağıdaki durumlarda SAR operasyonları tamamlanma aşamasına gelmiş
demektir.
-Gelen bilgiler SAR olayı ile karşı karşıya kalan uçak, gemi veya insanlar için
artık bir tehlikenin söz konusu olmadığı doğrultusunda olduğunda,
-Aranan uçak, gemi veya insanların yerinin belirlenmesi ile hayatta kalanların
kurtarılmış olması,
-Tehlike aşamasında SMC’ nin aramanın daha fazla sürdürülmesinin söz
konusu alanda arama işlemlerinin yeteri ölçüde yapılmış ve bütün olası alanların
incelenmesinin tamamlanmış olması veya artık gemi veya uçaktaki insanların
yaşama olasılığının hemen hemen tamamıyla kalmadığının ortaya çıkmasıyla gerek
kalmadığının belirlenmesi durumunda,
SRU’ ların bilgilendirildikleri, yakıt ikmali yaptıkları, tazelendikleri ve başka
görevlere hazırlandıkları bir yere dönmeleri, SAR imkanlarının normal faaliyetlerine
dönmeleri ve tüm gerekli belgelerin tamamlanması aşamasıdır.
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DENİZDE ARAMA-KURTARMA YÖNTEMLERİ
GENİŞLEYEN KARE DÜZENİNDE ARAMA (1 GEMİ İÇİN)
12 mil

16 mil

8 mil

12 mil

4 mil

8 mil

Yaklaşma
Rotası

16 mil

SEKTÖREL ARAMA (1 GEMİ)
Yakın sınırlar dahilinde olduğu bilinen ve küçük muhtemel sahası olan arama
hedeflerinde kullanılır.
120°

Datum

Tüm dönüşler sancak 120° dir. Aramaya başlama noktası datum’dur. Bu düzende
hedef tespit ihtimali yüksek olup, muhtemel alana süratle geçilebilmesine imkan
tanır.
İlk aramanın tamamlanmasından sonra, arama yolunu 30° sağa yöneltin ve kesik
çizgi ile gösterilen şekilde yeniden arayın. Datum merkezli izlenecek hat mesafesi 2
mildir.
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PARALEL YOL DÜZENİNDE ARAMA (2 GEMİ)
10 mil

DATUM

Arama uzunluğu 20 mil

Sürüklenme
yönü

10 mil

4 mil

4 mil
4 mil

4 mil

2. Yol

4 mil

1. Yol

Arama genişliği – 24 mil

PARALEL YOL DÜZENİNDE ARAMA (3 GEMİ)

DATUM
4 mil
4 mil

4 mil

2. Yol

4 mil

Arama uzunluğu 20 mil

12 mil

Sürüklenme
yönü

8 mil

4 mil

1. Yol

3. Yol

Arama genişliği – 24 mil
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3 mil
3 mil

4. Yol

3 mil

3 mil

3 mil

2. Yol

Arama uzunluğu 20 mil

3 mil

DATUM

Sürüklenme yönü

PARALEL YOL DÜZENİNDE ARAMA (4 GEMİ)

3 mil

1. Yol

3. Yol

Arama genişliği – 25 mil

Sürüklenme yönü

PARALEL YOL DÜZENİNDE ARAMA (5 VEYA DAHA FAZLA GEMİ)

DATUM
4 mil

4 mil

4 mil

4 mil

6. Yol v.s.

4. Yol

2. Yol

1. Yol

3. Yol

5. Yol

7. Yol v.s.

TARAMA DÜZENİYLE KOORDİNELİ ARAMA (1 GEMİ VE 1 UÇAK)

∞

∞

Geminin Arama saha komutanı tarafından bildirilen

rotası

(DETAYLI BİLGİ İÇİN IAMSAR MANUEL CİLT III’E BAKINIZ)
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ULUSLARARASI İŞARET SANCAKLARI
HARF SANCAKLARI

RAKAM VE BEDEL

A

Alpha
Aydın

B

Bravo
Burak

C

Charlie
Cemal

D

Delta
Deniz

E

Echo
Engin

F

Foxtrot
Felenk

G

Golf
Gabya

Hotel
Halat

H

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indıa
İstif

0
J

Juliet
Jale

K

Kilo
Kalyon

M

Mike
Merih

N

November
Neptün

P

Papa
Poyraz

Q

Quebec
Sarı

L

Lima
Levent

O

Oskar
Oruç

R

Romeo
Reis

1’nci

2’nci 3’nc
ü

Cevap ve kod flaması
(Answering and code pendant)

TEK SANCAK ANLAMLARI
Bazı sancaklar tek başına kullanılarak önemli
mesajlar iletir. Bunlardan bazıları ve mors
kodu karşılıkları aşağıda çıkarılmıştır.

A

alpha - aydın

B

bravo – Burak

Aşağıda dalgıç var.
Alçak süratle ve açık geçiniz.

Tehlikeli madde transferi yapıyorum.
(Genelde tankerler)

S

Siera
Seydi

T

Tango
Turgut

U

Uniform
Umman

D

delta – deniz

H

hotel – halat

Kılavuz istiyorum.

Gemide kılavuz var.

V

Victor
Vatan

W

Whiskey
Çıma

X

X-ray
İkiz

P

papa – poyraz
Denize açılıyorum.

Q

Y

Yankee
Yılmaz

Z

Zulu
Zuhal
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DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARI

(The International Regulations for preventing Collisions at Sea) COLREG

TEMEL KURALLAR
MAKİNE / MOTORLA
YÜRÜTÜLEN TEKNELER

RÜZGARLA SEYREDEN
YELKENLİ TEKNELER

Pruva Pruvaya Gelen Tekneler

Rüzgarı Farklı Bordadan Alan Tekneler

Tekneler çatışma tehlikesi olacak şekilde,
pruva pruvaya geliş durumlarında rotalarını
sancağa değiştireceklerdir. Birbirlerinin
iskelesinden geçeceklerdir. (Kural No: 14)
Birbirlerini
Başomuzluklarda
Gören
Tekneler (Aykırı Geçiş):

Rüzgarı iskeleden kullanan tekne, diğerinin
yolundan çıkacaktır. (Kural No. 12)

Diğer tekneyi sancağında gören tekne, diğer
teknenin yolundan çıkacaktır. (Kural No. 15)
Birbirlerine Yetişen Tekneler

Yetişen tekne, yetiştiği tekneden, onun
hareketlerine mani olmayacak şekilde açık
geçecektir. Ancak, yetişilen tekne de yetişen
tekneye çapariz vermeyecektir. (Kural No.
13)

TRAFİK AYRIM HATLARI
Bunlar haritalarda işaretli olup genellikle dar
kanallarda uygulanır
Boyu 20 metreden az tekneler;
Diğer büyük teknelerin emniyetli
geçişini engellemeyeceklerdir.
Hattın kıyı bölgesini kullanacaktır.
Karşıdan karşıya geçmek gerektiğinde trafik
akımına dik geçiş yapacaktır.

Rüzgarı Aynı Bordadan Alan Tekneler

Rüzgar üstünde olan tekne rüzgar altındakinin
yolundan çıkacaktır. (Kural No. 12)

Çatışma Tehlikesi:
Yaklaşan teknenin nisbi pusula kerterizi
değişmiyorsa, çatışma varsayılmalı ve
manevraya başlamalıdır
Çatışmadan Kaçınma:
Her teknenin vazifesidir.
Yapılacak rota ve hız değişimi, karşı
tarafın hemen anlayacağı şekilde
belirgin olmalıdır.
Çatışmayı önlemek veya durumu
değerlendirmek için, biraz daha zaman
kazanmak üzere, gerekiyorsa yürütücü
kuvvetler durdurulacak veya geri
çalıştırılarak hız azaltılacak ve ilerleme
durdurulacaktır

DİKKAT !
Dar kanallarda kanalın sancak tarafı
kullanılır
ve mecbur olunmadıkça demirlenmez.
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TEKNELERDE GÜRÜLEN SEYİR FENERLERİ
VE ŞEKİLLERE İLİŞKİN ÖRNEKLER
MAKİNE / MOTORLA
YÜRÜTÜLEN TEKNELER
50 metreden uzun tekne

DEMİRLİ TEKNELER
50 metreden kısa

50 metreden uzun

Her yönden görünür
beyaz bir ışık

Kıçta ikinci bir beyaz
ışık (baştakinden daha
alçak)

Pupa feneri–Baş ve Kıç Silyon ile borda fenerleri

50 metreden kısa tekne

KARAYA OTURAN TEKNELER
Pupa feneri – Tek Silyon ile borda fenerleri

12 metreden kısa tekne

Pupa feneri – Tek Silyon ile borda fenerleri

7 metreden kısa, hızı 7 dz. milinden az
tekne

Demir fenerlerine ilaveten
2 adet her yönden görünür kırmızı ışık

HİZMETİ / YAPILAN İŞİ
BELİRTEN FENERLER
Yedek çeken tekneler

Ufkun her tarafından görünür sabit beyaz fener

YELKENLİ TEKNELER
İki beyaz ışık ve kıçta yedekleme feneri
(beyaz üzerinde sarı ışık)

Pupa feneri – Silyon yok - borda fenerleri
20 metreden küçük yelkenli teknelerde Silyon
ve Borda fenerleri aynı yuvada toplanabilirler.

Uzunluk 200 metreyi aşarsa üçüncü beyaz

Bir yelkenli tekne, motoru ve yelkenlerini
Birlikte kullanarak seyrediyorsa,
Kuvvetle yürütülen
(makine/ motorla)
tekne gibi ışık
gösterir.

Yedeklenen tekne, Borda fenerleri ve pupa
feneri
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KUMANDA ALTINDA OLMAYAN TEKNE
Mekanik bir arıza veya dümen bozulması

SU ÇEKİMLERİ YÜKSEK, SINIRLI
MANEVRA YAPABİLECEK TEKNELER

Üst üste 2 adet her taraftan görünen fener.

!

Kumanda altında olmayan tekne seyir
halinde olamaz. Ancak yine de eğer
üzerinde yol varsa veya
sürükleniyorsa bu fenerleri çekecektir

MANEVRA GÜCÜ KISITLI TEKNELER

Kuvvetle yürütülen tekneler için belirlenen
fenerlere ek olarak, iyi görülebilecek bir
yerde, ufkun her tarafından görülebilir ve
dikey bir doğrultuda 3 kırmızı fener
gösterirler.

Dip tarayıcılar, kablo döşeyiciler, römorkörler

Her taraftan görünebilir, üst üste Kırmızı Beyaz – Kırmızı olmak üzere 3 fener. Eğer
üzerinde yol varsa, ilaveten seyir fenerleri
gösterir.

Tarama, dip faaliyeti yapmakta olan bir
tekne

GÖREVDEKİ KILAVUZ BOTU

Direkbaşı veya yakın bir yerinde ufkun her
tarafından görülen ve dikey olarak
yerleştirilen üstte beyaz altta kırmızı 2 fener
gösterirler.

Seyir halinde iken normal seyir
fenerlerini de gösterirler.

DENİZ OTOBÜSÜ VE HOVERKRAFT

Kumanda altında olmayan gemi fenerlerine
ilaveten, hizmet yapılan bordasında üst üste
2 Kırmızı fener, serbest olan bordasında ise 2
Yeşil fener gösterir.

BALIKÇI TEKNELERİ

Trol çeken balıkçı
teknesi

Diğer balıkçı tekneleri

Silyon üzerinde,
Baş silyon üzerinde,
her yönden görünür
her yönden görünür
kırmızı fener
yeşil fener
Bütün balıkçı tekneleri seyir halinde
iken normal seyir fenerlerini
gösterirler. Ancak avlanma için
durduklarında bu fenerleri gösterirler.
Balık takımları 150 metreyi aşan
balıkçı tekneleri ağlarının yönünde
beyaz ışık gösterirler.

!

Seyir halinde,
normal seyir
fenerlerine ilave
olarak, her
yönden görünen,
Beyaz veya
Sarı çakar
gösterirler.

!

SEYİR FENERLERİNİN
GÖRÜNÜŞ DURUMLARI
DENİZDE ÇATIŞMAYI
ÖNLEMEK ÜZERE
YAPILACAK MANEVRA İÇİN
ESAS GÖSTERGEDİR.
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ŞEKİL İŞARETLERİ
ŞEKİLLER

ŞEKİLLER GEMİLER TARAFINDAN BİR İŞİ, DURUMU BELİRTMEK ÜZERE GÜNDÜZ KULLANILAN
İŞARETLERDİR

Demirli Tekne

Kumanda altında
olmayan tekne

Pruvada bir küre

Dikey iki küre

Motorla seyreden
Yelkenli Tekne

Dikey durumda
tepeleri birbirine
bitişik 2 koni

150 metreden uzun ağ
atmış balıkçı teknesi

Ayrıca takımlar
doğrultusunda tek koni

Karaya oturmuş tekne

Seyir İçin hem
yelken, hem motor
kullanan tekneler,
tepesi aşağıya
doğru bakan bir
koni çekerler.
(Kural No:25)

Manevra gücü
kısıtlı tekne

Balıkçı Teknesi

Çok derin su çekimi
nedeniyle manevra
gücü kısıtlı tekne

Demir küresi ve 3 dikey küre

Dalgıç teknesi

Dikey asılı 3 şekil.
Küre – eşkenar
dörtgen – küre

Derin bir kanalda
Dikey bir silindir

Tarak gemisi (kısıtlı manevra kabiliyeti)

Denizde bir dalgıç varken “ALFA” işaret
sancağı.

Kısıtlı manevra kabiliyeti işaretine ek olarak,
Hizmetin yapıldığı bordada 2 küre
Serbest bordada 2 eşkenar dörtgen
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SEYİR İŞARET VE İKAZ ŞAMANDIRALARI
KENAR/YAN HUDUDU MARKA
ŞAMANDIRALARI
Kanalın sancak tarafını
işaret eder. Yeşildir.
Üzerinde genellikle yeşil
çakar fener bulunur.

Kanalın iskele tarafını işaret
eder. Kırmızıdır. Üzerinde
genellikle kırmızı çakar
fener bulunur.

BELİRLİ YÖNLERDEKİ TEHLİKEYİ
VE EMNİYETLİ GEÇİŞİN HANGİ
TARAFTAN YAPILABİLECEĞİNİ
GÖSTERİR ŞAMANDIRALAR

“Cardinal Marks”
Örneğin: Kuzey Kardinal markeri, tehlikenin
kuzeyine yerleştirilir. Dolayısıyla şamandıranın
kuzeyinden emniyetle geçiş yapılabilir.
Aşağıdaki şamandıraların yanındaki fener
karakteristiklerini gösterir işaretler:

Qk. Fl. = Çabuk Çakar
L = Uzun Çakar
anlamındadır.

Kuzey Emniyetli

ÇEVRESİ EMNİYETLİ TEHLİKE
ŞAMANDIRALARI
Çevresi emniyetli
olan bir tehlikeyi
işaret eder.
Üzerinde Beyaz
(fl.2) fener
bulunur.

Batısı
Emniyetli

EMNİYETLİ SULARI GÖSTERİR
ŞAMANDIRA

Işık
10 veya 15
saniyede bir
9 Qk. Fl.

Husuflu veya her 10
saniyede 1 uzun flaşlı
veya Mors Kodu ile
“A” şeklinde çakan
bir fenere sahiptir.
Genellikle kanal dış
ağızlarına konur.

Işık
Qk. Fl.

Doğusu
Emniyetli

Güneyi Emniyetli

Işık
10 veya 15
saniyede bir
3 Qk. Fl.

Işık
10 veya 15 saniyede bir
6 Qk. Fl. + uzun çakar

ÖZEL MARKALAMALAR
Bir seyir ikaz – işaret sistemi elemanı
değildirler.
Özel bir durumu gösterirler. Sarı renklidirler.
Bazen ışıklı olabilirler. Şekilleri farklı olabilir.
Tepelikleri “X” şeklindedir.
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GEMİ DÜDÜKLERİ VE ÇANLARI İLE VERİLEN
SESLİ İŞARETLER VE ANLAMLARI
KISITLI GÖRÜŞ
ŞARTLARINDA İKAZ İÇİN

GEMİLER ARASI
BİLGİ İKAZ İÇİN

Bir Uzun Düdük
(2 dakika ara ile)
Makine ile seyretmekteyim

Bir Kısa Düdük
Rotamı sancağa alıyorum.
Sancağa dönüyorum.

İki Uzun Düdük
(2 dakika ara ile)
Makine ile yürütülen gemiyim.
Stop ettim.

İki Kısa Düdük
Rotamı iskeleye alıyorum.
İskeleye dönüyorum.
Üç Kısa Düdük
Tornistan yapıyorum.

Bir Uzun İki Kısa Düdük
(2 dakika ara ile)
Yelken seyri yapıyorum.
(Balıkçılar ve yedek çekenler dahil)

Beş Kısa Düdük:
Niyetleriniz anlaşılamadı.
Açık geçiniz.

Mors Kodu ile “B”
(2 dakika ara ile)
Yedekte çekilen gemi (eğer adamlı
ise)

DEMİRLİ GEMİLER
(Gemi Çanını Çalar)

KARAYA OTURAN TEKNE
(Gemi Çanını Çalar)
Karaya Oturdum
Üç Çan + Demirli gemi işareti + Üç Çan

100 metreden kısa tekneler
Her bir dakika içinde 5 sn. süreli çan
çalar.
100 metreden uzun tekneler
Pruvada çan, pupada gong çalar.
Yaklaşan tekneleri ikaz
Mors kodu ile “R” çalar,
(nokta-hat-nokta)

KISA DÜDÜK
Bir saniyeli düdüktür.

UZUN DÜDÜK
4 saniyeli düdüktür.
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DAR KANALLARDA

Gemi Düdüğü İle İki Uzun+Bir Kısa
Sancağınızdan geçmek niyetindeyim.
Gemi Düdüğü İle İki Uzun+İki Kısa
İskelenizden geçmek niyetindeyim.
Mors Kodu İle “C”
Uygundur. Mutabıkım.
Bir Uzun Düdük
Kanal içerisinde, dönüş yerine
yaklaşıyorum
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DENİZCİNİN TEMEL REHBERİ
“PUSULA”

NOT : Yukarıdaki resim bir manyetik pusula tasında görünen şeklin benzeridir.
Modern Cayro ve Elektronik pusulalar da yön genellikle, analog veya dijital olarak
derecelerle gösterilir.
Mıknatısi
denir.

puslaya

“Miyar

Pusula”

da

Mıknatısi
pusula
dünyanın
manyetik
yapısından, teknenin manyetik yapısından
(bu her rotaya göre değişir) ve manyetik
fırtınalardan etkilenir. Bu nedenle gerçek
yönü bulmak için, bazı hesaplamaların
yapılması gerekir.
 Variation – Tabii Sapma
Dünya üzerinde denizde bulunan mevkideki
manyetik sapma (Haritadan alınır.)
 Deviation – Arızi Sapma
Gemi mıknatısi sahasının etkisi (Gemice
yapılan manyetik sapma cetvellerinden
alınır.)

MIKNATISİ PUSULA İLE GERÇEK YÖNÜ
BULMAK
Gerçek Harita Rotasını Manyetik Rotaya
Çevirmek
Variation Batı (West) ise EKLE,
Variation Doğu (East) ise ÇIKART,
Deviation Batı (West) ise EKLE,
Deviation Doğu (East) ise ÇIKART.
Manyetik Rotayı Gerçek Harita Rotasına
Çevirmek
Yukarıdakinin aksi işlem yapılır.
Deviation (arızi sapmanın) tashihi için de aynı
işlemler yapılır.

Örneğin; Poyraz Rüzgarı 045° yönünden bize doğru esen rüzgardır
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HALATLAR VE HALAT İŞLEMLERİ
BAZI ÖNEMLİ BAĞ ŞEKİLLERİ

HALATLARA YAPILAN İŞLEMLER
Piyan atma – piyanlama
Halat çımaları flasalanmasın diye yapılır. Ancak
modern halatlarda genelde ısısal işlemle
flasalanma önlenir.

Camadan bağı : Genelde yelken satıhlarının
küçültülmesinde kullanılır.

İzbarço bağı : Bu bağ, tekneden sahile bir
babaya volta etmek üzere verilen halatlarda
(halat çımasında kasa yapılmış olarak) ve
yelken bağlamada kullanılır.

Kazık bağı : Halatı bir babaya, bir aneleye
veya herhangi bir göndere bağlamak için
kullanılır.

Adi piyan : Gırcala ile halat çımasına bir doblin
yapılır. Bedende 1-3 cm’den başlayarak, uca
doğru sıkıca sarılmaya başlanır. Son tur doblin
içerisinden geçirilir. Gırcalanın bedende bırakılan
ucundan çekilerek doblinin sargı içerisine girmesi
sağlanır. Gırcalanın fazlalıkları kesip atılır.
Halatların tertipli muhafazası
Bir el incesinin muhafazası için sarılması

Çifte kazık bağı : İki volta atılarak yapılan
kazık bağıdır. Yatay tutuculuğu çok iyidir. Bir
halatı diğer halatın bedenine bağlamak için
de kullanılır.

Sancak bağı : Aynı burgatada olmayan iki
halatın birbirine eklenmesinde kullanılır.
Fazla güvenilir değildir. Çiftelemekte yarar
vardır.

Bir el incesinin atılması
Ustalığı, dolayısıyla eğitimi gerektirir.

Anele bağı : Çözmesi çok kolay olan bir bağ
olup, bir halatın aneleye, mapaya ve hatta
baba veya göndere bağlanmasında bile
kullanılır.

Kropi : Halt çımasında, özellikle halatın
makaradan çıkmasını önlemek için son derece
faydalıdır.

Sarılmış olsa dahi el incesini açarak tekrar sar
El incesini sol eline (solaksan sağ eline) al.
Diğer eline 4-5 turluk (voltalık) atacağın uç
kısmını al.
Uygun atış vaziyetini al ve önce atacağın
kısmı, sonra diğer kısmı fırlat.
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DENİZDE TEHLİKE BİLDİRME
İşaret fişekleri tehlikeli durumu belirtmede kullanılabilecek en uygun vasıtalardır.
Bu nedenle mürettebat ve teknede bulunan herkes, bunları nasıl kullanacağını
bilmelidir.
Aşağıda belirtilen miktarlar, teknelerde bulundurulması tavsiye edilen en küçük
miktarlardır.
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ARAMA-KURTARMA OPERASYONLARINDA HABERLEŞMEDE
KULLANILABİLECEK KONUŞMALAR
¾ ARE YOU PROCEEDING TO THE OF ACCIDENT? IF SO WHEN DO YOU EXPECT TO
ARRIVE?
 KAZA MEVKİİNE GİDİYORMUSUNUZ? GİDİYORSANIZ NE ZAMAN VARCAĞINIZI
UMUYORSUNUZ?
¾ I AM PROCEEDING TO THE POSITION OF ACCIDENT AT FULL SPEED, EXPECT TO
ARRIVE AT …..:….. HRS ?
 TAM YOLLA KAZA MEVKİİNE GİDİYORUM. SAAT …..:….. DA ORADA OLMAYI
UMUYORUM.
¾ DO YOU HAVE INJURED OR DEAD PERSON ON BOARD?
 GEMİDE YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?
¾ I HAVE ……. INJURED / SICK / DEAD PERSON ON BOARD TO TAKEN OFF
URGENTLY.
 GEMİDE ACELE DIŞARIYA ALINACAK …… KİŞİ YARALI / HASTA / ÖLÜ VAR.
¾ CAN YOU TAKE OFF PERSONS?
 ŞAHISLARI DIŞARIYA ALABİLİRMİSİNİZ?
¾ I CAN TAKE OFF PERSONS.
 ŞAHISLARI DIŞARIYA ALMAYA MUKTEDİRİM.
¾ I CAN NOT TAKE OFF PERSONS.
 ŞAHISLARI DIŞARIYA ALMAYA MUKTEDİR DEĞİLİM.
¾ DO YOU INTEND ABANDON YOUR VESSEL?
 GEMİNİZİ TERK ETMEK NİYETİNDEMİSİNİZ?
¾ YOU SHOULD ABANDON YOUR VESSEL AS QUICKLY AS SOON AS POSSİBLE
 GEMİNİZİ MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ÇABUK TERK ETMELİSİNİZ.
¾ YOU SHOULD NOT ABANDON YOUR VESSEL.
 GEMİNİZİ TERK ETMEYİNİZ.
¾ RESQUE BOAT CAN NOT BE ALONGSIDE OF YOUR VESSEL. BECAUSE OF
PREVAILING WEATHER CONDITION.
 MEVCUT HAVA ŞERTLERI SEBEBİYLE KURTARMA BOTU GEMİNİZE YANAŞAMAZ.
¾ I WILL TRY RESCUE WITH WHIP AND BREECHES BUOY.
 CAN KURTARMA VAREGELESİ VE ASKI ŞAMANDIRASI İLE KURTARMAYA ÇALIŞACAĞIM.
¾ I WILL TRY TO TAKE OFF THE INJURED / PERSONS WITH WHIP AND STRETCHER.
 YARALILARI / ŞAHISLARI CAN KURTARMA VAREGELESİ VE SEDYE İLE DIŞARIYA
ALMAYA ÇALIŞACAĞIM.
¾ DO YOU HAVE A LINE-THROWING APPARATUS?
 HALAT FIRLATMA APARATINIZ VAR MI?
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¾ CAN YOU CONNECT WITH LINE-THROWING APPARAYUS?
 HALAT FIRLATMA ROKETİYLE İRTİBAT KURABİLİRMİSİNİZ?
¾ I WILL TRY TO CONNECT LINE-THROWING APPARATUS
 HALAT FIRLATMA APARATI İLE İRTİBAT KURMAYA ÇAILŞACAĞIM.
¾ YOU SHOULD TRY TO SEND ME A LINE.
 BANA BİR HALAT GÖNDERMEYE GAYRET EDİNİZ.
¾ I WILL TRY TO CONNECT WITH WHIP AND BREECHES BUOY BETWEEN US TO
TAKE PERSON OFF.
 PERSONELİ ÇIKARMAK İÇİN ARAMIZDA CAN KURTARMA VAREGELESİ VE ASKI
ŞAMANDIRASI KURMAYA ÇALIŞACAĞIM.
¾ PLEASE SEND TO ME A HEAVING LINE BY LINE-THROWING APPARATUS
 LÜTFEN, HALAT FIRLATMA APARATI İLE BANA EL İNCESİ GÖNDERİN.
¾ I WILL TRY SEND TO YOU A HEAVING LINE TROUGH WINDWARD BY LINETHROVING APPARATUS.
 HALAT FIRLATMA APARATI İLE RÜZGAR ÜSTÜNE DOĞRU SİZE BİR EL İNCESİ
GÖNDERMEYE ÇALIŞACAĞIM.
¾ CONNECT THE WHIP LINE END OF THE HEAVLINE.
 VAREGELE (DONANIMI) HALATINI EL İNCESİ HALATININ SONUNA BAĞLAYINIZ.
¾ I AM IN DISTRESS AND REQUIRE IMMEDIATE ASSİSTANCE.
 TEHLİKEDEYİM ACELE YARDIM İSTİYORUM.
¾ YOU SHOULD GIVE IMMEDIATE ASSISTANCE TO PICK UP SURVIVORS.
 KAZAZEDELERİ TOPLAMAK İÇİN ACELE YARDIM EDİNİZ.
¾ CAN YOU ASSIST?
 YARDIM EDEBİLİRMİSİNİZ?
¾ I AM UNABLE TO GIVE ASSISTANCE DUE TO …………..
 ………………..SEBEBİYLE SİZE YARDIM EDEMEM.
¾ YOU SHOULD TRY TO MAKE FAST AND HOLD TIDE THE LINE OF THE WHIP AS
STRONG AS YOU CAN.
 VARAGELE HALATINI YAPABİLDİĞİNİZ KADAR SAĞLAM BAĞLAYIP GERGİN TUTMAYA
GAYRET EDİNİZ.
¾ YOU SHOULD GET IN THE BREECHES BUOY / STRETCHER? BY ONE BY, I WILL
TRY TO TAKE THEPERSONS OFF BY ONE.
 ASKI ŞAMANDIRASINA / SEDYEYE BİR BİR BİNMELİSİNİZ, PERSONELİ SIRA İLE DIŞARI
ALMAYA ÇALIŞACAĞIM.
¾ I AM CONTINIUE TO SEARCH.
 ARAMAYA DEVAM EDİYORUM
¾ I CAN CONTINIUE TO SEARCH TILL DAY LIGHT.
 GÜN IŞIĞI BOYUNCA ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM.
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ARAMA-KURTARMA MUHABERESİ
1. GENEL:
Arama-Kurtarma (AK) muhaberesi, AK sistemindeki en önemli ancak aynı zamanda
en zayıf unsurdur. AK muhaberesi tehlikedeki vasıta ile AK sistemi ve AK sistemi ile AK
sisteminin unsurları arasında oluşur. Gönderilen mesajların alındığından emin olmanın
AK faaliyetlerinde hayati önemi vardır.
2. ACİL DURUM MUHABERESİ
Tehlike içinde bulunan insanların AK sistemini harekete geçirmek için
kullanabileceği son derece yüksek teknolojiye sahip elektronik cihazlardan, bir elbise
parçasını sallamaya kadar kullanabileceği çok farklı metot mevcuttur. AK personeli bu
işaretlere ve cihazlara aşina olmalıdır.
3. GÖRSEL İŞARETLER
Gün ışığında ayna, floresan materyal, köpekbalığı boyaları veya duman kandilleri
gibi bir çok şekilde acil durum işareti verilebilir. Gece ise flaşör ışıklar, kimyasal ışıklar,
ateş ve işaret fişekleri gibi bir çok pyroteknik ve kimyasal malzeme kullanılabilir.
4. ELEKTRONİK İŞARETLER
a. Telsiz Alarm sinyalleri: Bu işaretler diğer gemiler ve sahil radyo istasyonlarına
tehlike durumunu bildirmek için kullanılan uluslararası telsiz tehlike işaretleridir.
(1) 500 kHZ frekansında 12’li gruplar halinde 4 sn. fasılalı radyo telgraf alarm
sinyali,
(2) 1300 Hz ve 2200 Hz frekanslarında saniyede 4 kere değişen ve 30 sn. ile 1 dk.
arasında devam eden ton sesi. 2182 kHz. ve 156.8 MHz (kanal 16) frekanslarında diğer
istasyonların dikkatini çekerek acil durumu bildirmek veya otomatik alarm cihazlarını
aktif hale getirmek için kullanılır.
(3) DSC cihazlarında tüm istasyonların kod numarasına bakmaksızın alıcılarını
aktif hale getiren "Umuma" çağrısı. Bu peş peşe 11 farklı frekanstan devamlı
transmisyon yapan bir sinyaldir ve an az 5 sn. sürmelidir.
(4) Seyir emniyeti uyarı sinyali. 2200 Hz frekansında tek tonlu transmisyon ve
fasıla süresi 250 msn. olan bir sinyaldir. Genellikle orta frekanslı deniz bandında seyir
emniyeti uyarıları yayınlanmadan önce telsiz operatörlerinin dikkatini çekmek için 15
sn. süre ile yayınlanır.
b. Tehlike sinyalleri, bir vasıtanın veya insanın yakın tehlike içinde bulunduğunu
ve acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirmek için kullanılır. Sesli tehlike mesajları
"MAYDAY" kelimesi ile başlar ve bunu duyan istasyonlar gönderme yapmayı keserek en
az 3 dk. süre ile dinlemede kalmalıdırlar.
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c. Acil Durum mesajları çağrı yapan istasyonun önemli bir emniyet mesajı
olduğunu gösterir. Acil durum sinyalinin mors ile gönderilmesi "XXX" kodu ile başlar.
Radyo telefon muhaberesinde ise "PANPAN" kelimelerinin üç defa tekrar edilmesi ile
başlar. Acil durum sinyallerini duyan istasyonlar transmisyonu minimum seviyeye
indirmeli ve en az 3 dk. süre ile dinlemede kalmalıdırlar.
d. Emniyet sinyalleri çağrı yapan istasyonun seyir emniyeti veya önemli
meteorolojik uyarıları içeren bir mesajı iletmek üzere olduğunu gösterir. Radyo
telefon muhaberesinde emniyet mesajının önünde "SECURITY" kelimesinin üç kere
tekrarlanması ile emniyet mesajı başlar. Emniyet sinyalini duyan istasyonlar dinlemede
kalmalı ve emniyet mesajını kesmemelidirler.
5. ACİL DURUM FREKANSLARI
Tehlike, acil durum, emniyet ve AK maksatlarıyla kullanmak üzere farklı telsiz
bandlarında bir çok farklı frekans belirlenmiştir. AK personeli bu frekanslara tamamen
vakıf olmalıdırlar.
a. Acil Durum Muhabere Frekansları
Tehlikedeki vasıtanın kendisi veya kendisine kontrol sorumluluğu verilen
başka bir istasyon tehlike yayın trafiğini kontrol eder. Uluslar arası sivil havacılığın
kapsamına giren durumlarda ise tehlike mesajının gönderildiği makam yayın trafiğini
kontrol eder. Tehlikeli durum içinde bulunan vasıta ile muhabere tesis edildikten sonra
aynı frekans üzerinde muhabereye devam edilmelidir Aşağıda belirtilen frekanslar
tehlike veya acil durum frekansları olarak tahsis edilmişlerdir
(1) 500 KHZ (CW)

: Uluslararası Tehlike ve çağırma MF Devresi.

(2) 2182 KHZ (SES)

: Uluslararası Tehlike çağırma HF Devresi.

(3) 8364 KHZ (CW)

: Uluslararası Can Salı ve Kazazede HF devresi

(4) 121.5 MHZ (SES)

: Uluslararası Hava Emercensi VHF Devresi.

(5) 123.1 MHZ (SES)

: Yedek Emercensi VHF Devresi.

(6) 243.0 MHZ (SES)

: Uluslararası Tehlike ve Emercensi UHF Devresi.

(7) 156.8 MHZ (SES)

: Uluslararası çağırma ve Emniyet VHF Devresi (KANAL :16)

(8) 156.525 MHZ (SES) : DSC Dijital Seçici Çağrı (KANAL-70)
(9) 27.065 kHZ

: Halk Bandı Kanal 09

500 KHZ için tehlike sükunet periyotları her saat başından sonraki 15-18 ve 45-48
dakikalarıdır. 2182 KHZ için ise dinlenme sükunet periyotları her saat başından sonraki
00-03 ve 30-33 dakikalarıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Bölge ve Grup Haber
Merkezleri ile tüm deniz ve hava unsurları belirlenen periyodlarda dinlemede
olacaklardır. Tatbiki mümkün olduğu takdirde devamlı dinleme yapılacaktır.
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b. AK Faaliyetleri için Tahsisli Frekanslar.
(1) 3023 kHZ

: Uluslar arası ses/cw AK olay yeri frekansı

(2) 5680 kHZ

: Uluslar arası ses/cw AK olay yeri frekansı

(3) 123. 1 MHz

: Uluslararası Hava VHF AK olay yeri frekansı

(4) 156.3 MHZ (Kanal 06) : VHF-FM Ticari gemi- SG AK olay yeri frekansı
(5) 282.8 MHz

: Müttefik / Müşterek AK olay yeri ve DF frekansı

c. IFF Cihazı :
Düşman veya dostun tanımlanması ekipman olup, bir radar sorgulayıcısı ve
bir transponderden oluşur. Bir hava arama radar sistemine dahil edilen sorgulayıcı
elektronik bir sorgulama sinyalini iletir. Menzilindeki herhangi bir transponder kullanıcı
tarafından girilen bir kodla, pek çok transponderde ve irtifa ile cevap verir.
Transponder cevapları taşıtın radar menzilinden daha fazla menzilde tespit edilebilir.
Kullanıcı operatör bir mesaj göndermek amacıyla belirli kodları transpondere girer.
Kod 7700 bir tehlike, Kod 7600 muhabere imkanlarının kaybı ve Kod 7500 hava taşıtının
kaçırıldığını gösterir. Başka bir kod belirlenmediğinde Sahil Güvenlik hava taşıtları
ülkemiz hava sahasında AK resmi görevlerinde, yol üzerinde veya belirlenen bir arama
alanındayken Mode 3, Kod 1277'yi kullanmaya yetkilidirler.
d. EPIRB ve ELT :
The Emergency Position Indıcating Radio Beacon (EPIRB) ve Emergency
Location Transmitter'lar tam otomatik, yarı otomatik veya elle çalıştırılan küçük acil
durum telsizleridir. Cihaz hem alma hem gönderme yapabilir veya gönderici beacon
görevi yaparlar veya bunların kombinasyonundan oluşur. Farklı tipler aşağıda
tanımlanmıştır :
(1) EPIRB' ler deniz tehlike alarmını iletmek için kullanılan pasif araçlardır.
Deniz ve hava vasıtalarında kullanılan 6 tip EPIRB tipi vardır:
(a) A sınıfı EPIRB'ler 121.5 ve 243 MHz'de çalışarak otomatik olarak aktif
hale gelirler. En az 48 saat sinyal gönderebilirler.
(b) B sınıfı EPIRB'ler 121.5 ve 243 MHz'de çalışarak elle aktif hale
gelirler. En az 48 saat sinyal gönderebilirler.
(c) C sınıfı EPIRB'ler VHF/FM'de çalışırlar. Kanal 16'dan (158.80 MHz) bir
tehlikeyi haber vermek için 1.5 saniye alarm sinyali gönderir, sonra hominge imkan
vermek için 15 saniye kanal 15 (156.75)'ten mevkii belirleyici sinyal gönderir.
Her iki sinyali periyodik olarak tekrar eder ve uluslararası iki tonlu sinyalden sonra
devreye girerler. 24 saat otomatik olarak sinyal gönderir ve kapanırlar. Daha sonra elle
aktif hale getirilebilirler.
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(d) S sınıfı EPIRB 121.5 ve 243 MHz'de çalışır ve can sallarında kullanılır.
Bu EPIRB'ler otomatik veya elle aktif hale getirilebilirler (opsiyonel olarak) ve suda
yüzebilirler. Bu EPIRB'ler devamlı veya aralıklı şekilde işleyebilirler. Aralıklıysa,
çalışma periyodu 2 dakikalık süre için %50 dir.
(e) Kategori i 406 MHZ uydu EPIRB'leri otomatik aktif hale gelir,
yüzebilir ve uydu EPIRB'leri için tahsisli 406 MHz'de işler. Bu EPIRB'ler en az 48 saat
sinyal gönderirler.
(f) Kategori II 406 MHZ EPIRB'ler, kategori I EPIRB'lere benzemelerine
rağmen Kategori II olanlar elle aktif hale getirilebilir. Bu EPIRB'ler en az 48 saat sinyal
gönderirler.
(2) ELT'lere Kaza mevki Göstericileri veya Emergency Location Beacons Aircraft (ELBA'ler) 121.5 MHZ ve/veya 243.0 MHz'de elle açıldığında veya hava kazası
esnasında çarpma ile birlikte G kuvvetine maruz kaldığında tehlike sinyali yayabilirler.
Akrobatik ve tarımsal uçaklar gibi belli hava taşıtlarının ELT taşımaya ihtiyacı yoktur.
Uzun su üstü uçuşları yapan ticari hava taşıtları bir can kurtarma salında kullanmak
için ELT taşır. 406 MHz uydu ELT 'leri uluslararası kullanıma girecektir.
Türk AKB dahilinde;
EPIRB ve ELT ikazları ANKARA’ da konuşlu MRCC tarafından Deniz AKKM'ne bildirilir ve
gerekli AK faaliyetlerine ivedi olarak başlanır. EPIRB/ELT'lerin yanlış alarm
vermelerine ve bu nedenle AKBİR'lerin boşuna harekete geçirilmesi durumuna sık
olarak rastlanır. EPIRB/ELT kullanıcılarının bu cihazların tehlike mevcut değilken aktif
hale geçmesinin AK kaynaklarının boşuna kullanımına neden olduğunu bilmeleri gerekir.
e. Ses Muhabereleri
Su altı ve su üstü aramalarında kullanılan farklı türlerde muhabere türleri
bulunmaktadır. Vasıtanın bünyesinde bulunan pingerler tuzlu suya girişle veya uzaktan
ses sinyalleriyle aktif hale gelir sonardan 3 mil menzilli tespit edilebilir fakat ortalama
menzil; 1 mildir.
Su üstü ses aygıtları ateş etme, düdük sinyalleri sirenler ve insan sesi olabilir.
Ateş etmenin menzili genelde yaklaşık bir mildir. Düdüklerin yakışık 100 yarda sınırlı
olmasına rağmen ateş etmenin menzili genelde yaklaşık bir mildir. Yeryüzünde ses
tespiti; aygıtın gürültüsüne, havadaki nem miktarına yüzeydeki rüzgarın gücü ve
yönüne bağlıdır.
f. AK Transponderi (SART)
Arama ve Kurtarma Transponderi, IMO tarafından GMDSS' de bir deniz taşıtını
mevkilendirmenin ana vasıtası olarak tanımlanmıştır. Bu cihaz 9.2 - 9.5 GHz frekans
bandında işler ve bu frekans bandında işleyen bir gemi veya hava radarı tarafından
sorgulanmakta olan bir radar ekranında 20 nokta oluşur. (Şekil 1)
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Uçak SRU SART’tan yaklaşık 15 nm
mesafede

Uçak SRU SART’tan yaklaşık 1 nm
mesafede

Uçak SRU SART’tan yaklaşık 1 NM’den
daha az mesafede
Şekil – 1
g. Global Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi (GMDSS)
(1) Bu sistem denizdeki gemiler ve kıyıdaki kurtarma koordinasyon
merkezleri arasında tehlike ve güvenlik muhaberesi sağlamak için oluşturulmuştur.
GMDSS gemi telekomünikasyonlarında teknolojik ilerlemeyi kullanmakta ve 50"li
yıllardan beri kullanılan gemilerde bulunan Mors kodu bazlı sistemin yerine
geçmektedir. GMDSS'in tüm fonksiyonlarının yavaş yavaş kullanılması temel olarak
tamamlandığında uluslararası tehlike muhabereleri, gemi-gemiden gemi-kıyıya
yapılan sisteme (Kıyı Koordinasyon Merkezi) geçmiş olacaktır. Şu anda ticari
vasıtalar için Uluslararası Denizde Yaşam Güvenliği konferansı (1974, 1988'de
değişikliğe uğradı), Mobil Servisler için Dünya Telsiz Konferansı Uluslararası İletişim
Birliği Nihai Sözleşmesi (Cenova, 1987) gemi-gemi, gemi-sahil arasında belirli mu
habere imkanlarını zorunlu kılmıştır. Bu anlaşmalar GMDSS'nin IMO yoluyla
uygulanmasına olanak sağlar. GMDSS tehlike muhaberesinin güvenilirliği ve hızını
geliştirmek için varolan veya yeni teknolojiyi kullanabilir. Uydu ve telsiz
muhaberelerinin her ikisi de gemi-kıyı, kıyı-gemi, gemi-gemi ve AKKM-AKKM uyarı
durumları için kullanılır.
Sistem nitelikleri Dijital Seçici çağrı (DSC) ve Dar Band Direk Yazımı (NBDP) içerir
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(2) GMDSS gemi telsiz muhaberesi:
(a) En azından iki ayrı ve bağımsız araçla tehlike uyanlarının
gönderilmesi,
(b) Kıyı gemi alarm uyarılarının alınması,
(c) Gemiden gemiye tehlike uyanları gönderilmesi/alınması,
(d) AK koordine edici muhabereleri gönderilmesi/alınması,
(e) Olay yeri muhaberelerini gönderilmesi/alınması,
(f) Mevkii belirleyici sinyaller gönderilmesi/alınması,
(g) Deniz güvenlik bilgilerini gönderilmesi/alınması,
(h) Genel telsiz muhaberelerinin kıyıya gönderilmesi/alınması,
(ı) Köprüden köprüye muhabere gönderilmesi/alınması (köprüden
köprüye nöbet gereksinimleri benimsenmiştir) fonksiyonlarını içermektedir.
(3) GMDSS Elemanları
(a) INMARSAT (Uluslararası Deniz Uydu Organizasyonu) uydu
terminalleri,
(b) EPIRB'ler,
(c) NAVTEX cihazı,
(d) INMARSAT safety NET, NAVTEX kapsamı dışında açık deniz güvenlik
bilgileri sağlanmak için kullanılır. HF telexi yedek olarak kullanılır.
(e) HF telex (ayrıca sitor veya NBDP denir),
(f) HF telsiz radyo,
(g) VHF telsiz radyo,
(h) VHF (hayat kurtarma taşıtı için) el telsizi
(ı) AK Transponderi (SART),
(j) MF DSC gemiden gemiye çağrı veya gemiden kıyıya çağrı
başlatmak için kıyıya 100 deniz mili olduğunda kullanılır,
(k) HF DSC, MF DSC ile aynı amaç için, dünya kapsamında kapsama
sağlaması için kullanılır.
(4) GMDSS'deki uyarı sinyalleri aşağıda belirtilen sinyalleri içerir. Bu
hizmetleri sağlayan kıyı birimleri 24 saat nöbette ve AKKM ile direk bağlantı içinde
olmalıdır.
(a) Uydu EPIRB sinyalleri, 406.025 MHZ ve 1.6 GHz
(b) Uydu Gemi Dünya İstasyonları Sinyalleri 1.6 GHz bandı
(c) Dijital Seçici Çağrı 2,4,6,8.12 ve 17MHz (FM) bandı
(ç) Seyir, Meteorolojik ve Acil Durum bilgi yayınlan kıyıdan gemiye 518
KHz, NBDP telgraf malzemesi kullanarak (NAVTEX)
(5) GMDSS Sahaları :
A1 : En az bir sahil VHF-DSC istasyonunun kaplama sahası, yaklaşık
sahilden 20 NM. mesafeye kadar olan bölgedir.
A2 : A1 hariç, en az bir sahil MF-DSC istasyonun kaplama sahası,
yaklaşık sahilden 100-150 NM. mesafeye kadar olan bölgedir.
A3 : A1 & A2 hariç, INMARSAT sabit uydularının kaplama sahası olan
70N-70S enlemleri arasında kalan bölgelerdir.
bölgedir.

A4 : A1 & A2 & A3 sahaları haricinde ki kısım ve kutupları içeren
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(6) GMDSS Sahalarına Göre Gemilerin Bulundurması Zorunlu Sistemler:
A1 : VHF-DSC (Ch 70), VHF (Ch 16), 2 SART, NAVTEX, Sat.EPIRB,
2182 kHZ alıcı (HF),
A2 : A1'e ilave olarak MF-DSC,
A3 : A2'ye ilave olarak INMARSAT,
A4 : A3'e ilave olarak Telex (NBDP) zorunludur.
(7) DSC MMSI Numaraları :
MMSI (Maritime Mobile Service Identities) gemi ve sahil
istasyonlarının DSC radyo muhaberesinde kullanabilmeleri maksadıyla oluşturulmuş
9 haneli sayılardır. Ayrıca bu numaralarla sahil istasyonlarına telefon / telex gibi
çeşitli network'lerden otomatik olarak ulaşılması mümkündür.
MMSI numaralan 4 çeşittir:
- Gemi istasyon tanıtıcıları,
- Grup gemi istasyon tanıtıcıları, - Sahil istasyon tanıtıcıları,
- Grup sahil istasyon tanıtıcıları.
MMSI no' sunun birinci ve ikinci basamağı bizim istasyonun kimliği
hakkında fikir yürütmemize yardım eder:
İlk Basamak
0X
tanıtıcısı
1
2
7
8
9

Anlamı
Gemi Grup tanıtıcısı Sahil istasyonu veya Grup Sahil istasyonları
Kullanılmıyor (Inmarsat A'nın 7 basamaklı tanıtıcısı “1” ile başlar)
Gemiler tarafından kullanılan MMSI'lardır.
Gemiler tarafından kullanılan MMSI'lardır.
Bölgesel kullanıma tahsislidir.
Milli kullanıma tahsislidir.

(8) Maritime Identification Digits (MID)
Her ülkeye bir MID kodu verilir. İkinci kodun verilmesi için o ülkedeki
ilk grup tanıtıcıların %80 inin tükenmiş olması ve %90’nın tükeneceği beklentisi
olmalıdır. MID numarası daima 2 den 7 'ye kadar bir rakam ile başlar.Türkiye
Cumhuriyeti'nin MID numarası 271 dir ve tüm gemi / sahil istasyonlarının MMSI
numaraları bu numara ile başlar.
(9) Gemi İstasyon Tanıtıcıları :
9 haneli kod gemi istasyonları için aşağıdaki gibidir:
MIDXXXXXX
X, 0 ila 9 arası herhangi bir rakamdır.
Eğer gemi Inmarsat B, C veya M ile donatılmış veya donatılacak ise bu
durumda tanıtıcının son 3 hanesi 0 ile değiştirilmelidir:
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MIDXXX000
Eğer gemi Inmarsat C ile donatılmış veya donatılırsa tanıtıcının son
hanesi 0 ile değiştirilmelidir:
MIDXXXXX0
Eğer gemi Inmarsat A ile donatılmış veya donatılırsa tanıtıcının sonuna
0 konulmasına gerek yoktur.
(10) Grup Gemi istasyon Tanıtıcıları :
Grup gemi istasyon tanıtıcıları aşağıdaki formattadır:
0MIDXXXXX
İlk basamak 0 olup X, 0 ile 9 arasında herhangi bir rakamdır. MID grup
gemi istasyonun milliyetini gösterip birden fazla bayrağa sahip filolar gibi gruplarda
herhangi bir milli anlam ifade etmez.
(11) Sahil İstasyonu ve Grup Sahil İstasyonu Tanıtıcıları :
Aşağıda olduğu gibidir:
00MIDXXXX
İlk iki rakam 0 olup X, 0 ile 9 arasında herhangi bir rakamdır. MID sahil
istasyonunun konuşlu olduğu ülkenin kodudur.
(12) INMARSAT:
Inmarsat A : Telex ve telefon kabiliyeti mevcuttur.
Inmarsat B : Telex ve telefon kabiliyeti mevcut. A modelinin
geliştirilmiş
şeklidir.
Inmarsat C : Telex ve otomatik tehlike ikaz mesajları mevcuttur.(EGC)
Inmarsat M : Telefon kabiliyeti mevcuttur. GMDSS tarafından
tanınmamaktadır.
(a) Inmarsat C SafetyNET
Inmarsat C Enhanced Group Call (EGC), adı verilen broadcast
mesajlarının uyduların kaplama alanındaki tüm seçilen gemi gruplan tarafından
alınmasını sağlayan sistemi mevcuttur. Dört adet sabit uydu bu servisi dünya
çapında sağlar. İki tip EGC servisi vardır:
(i) SafetyNET,
(ii) FleetNET,
FleetNET ticari bir mesaj sistemi olup GMDSS tarafından
tanınmamaktadır. SafetyNET, NAVTEX ile beraber MSI hizmetinde GMDSS tarafından
tanınan yegane servistir. SOLAS kapsamındaki gemilerden NAVTEX kaplama alanı
dışında seyahat edenler 1 Şubat 1999' dan itibaren Inmarsat C SafetyNET alıcısı
taşımak zorundadırlar.
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Inmarsat C SafetyNET hizmeti:
-Dikdörtgensel veya dairesel sahalara acil durum mesajları ve
seyir uyarılarının gönderilmesi,
-Sahil kaynaklı uyarıların (sadece Avustralya'da NAVTEX'in
yerine kullanılmaktadır) ulaştırılmasını,
-Dairesel sahalarda sahilden gemiye tehlike ikazlarının
gönderilmesini,
-Dikdörtgensel veya dairesel sahalara SAR koordinasyon
mesajlarının gönderilmesi,
-Meteorolojik ve seyir uyarıları ile herhangi bir seyir sahasına
meteorolojik tahminlerin iletilmesini sağlamaktadır.
(13) NAVTEX Cihazı:
Seyir uyarılarını, meteorolojik tahmin ve ihbarları, notamları, SAR ile
ilgili vb. önemli bilgileri iletmek için kullanılan uluslararası otomatik bir sistemdir.
518 Khz frekansında çalışan printer ile donatılmış bir telsizden ibarettir. Mesajları
otomatik olarak alabilir ve sadece gerekli mesajları almak üzere programlanabilir.
(14) COSPAS / SARSAT
Kanada, Fransa, Rusya, ABD konsorsiyumu tarafından işletilen ve
kutuplar üzerinden yörüngeli dört uydudan oluşan bir SAR sistemidir. Bunlar 2'şer
adet olarak ABD ve Rusya tarafından sağlanmıştır.
(a) SARSAT uyduları 870 km. yüksekliktedir, yörünge periyodu 102dk.
sürer.
(b) COSPAS uyduları 1000 km. yüksekliktedir, yörünge periyodu
105dk. sürer.
(c) Tehlike sinyalinin iletilmesi;
Beacon

SAT

LUT

MCC

RCC

En iyi durum

8 dk.

5 dk.

1 dk.

1 dk.

En kötü durum

100 dk

10 dk.

5 dk.

1 dk.

(15) EPIRB ve ELT :
Tehlike sinyallerini göndermek için kullamlan cihazlardır. 6 tiptedir:
A sınıfı EPIRB
: 121.5/243.0 MHZ , asgari 48 saat çalışma ömrü, 20NM.
Açıkta çalışan gemiler tarafından kullanılıyor. Otomatik aktivasyon.
B sınıfı EPIRB
: 121.5/243.0 MHz, asgari 48 saat çalışma ömrü, 20NM.
Açıkta çalışan gemiler tarafından kullanılıyor. Otomatik aktivasyon.
C sınıfı EPIRB
: VHF-FM de çalışır. Ch 16 dan 1.5 sn lik alarm sinyalinin
peşinden 15 sn. süre ile Ch 15 den mevki sinyali gönderirler. 24 saat otomatik
çalışıp kapanırlar. Daha sonra tekrar çalıştırılabilirler.
S sınıfı EPIRB
:
121.5/243.0
MHz,
kullanılıyor.Otomatik veya manuel aktivasyon.
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Kategori I EPIRB : 406 Mhz. Otomatik aktivasyon, hassas mevki atma imkanı,
48 saat çalışma ömrü.
Kategori II EPIRB : 406 Mhz. Manuel aktivasyon, hassas mevki atma imkanı,
48 saat çalışma ömrü.
ELT Cihazı
: 121.5/243.0 otomatik/manuel aktivasyon. Ticari ve özel
uçaklarda kullanımı zorunludur.
(16) EPIRB 'leri karşılaştırılması
Homing
Doğruluk
Teşhis etme
Güç
Kaplama
Alanı
GPS entegrasyonu

121.5 MHz
Var
12NM.
Yok
0.1 W
Mahalli
Yok

406 MHz
Var
1-3 NM.
Var
5.0 W
Global
Var

6. TEHLİKE TRAFİGİ:
a. Tehlike çağrısının diğer yayınlar üzerinde kati önceliği vardır. Tehlike
çağrısını işiten bütün istasyonlar tehlike trafiği ile karışması mümkün olan diğer
yayınları keserek, tehlike için kullanılan frekansı dinleyeceklerdir.
b. Bir tehlike işareti alan herhangi bir seyyar veya sabit istasyon, vakit
geçirmeden esas filo yayınından kurtarma tesislerini faaliyete geçirmek üzere bu
tehlike işaretini derhal Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na (Y AKKM) duyuracak,
kaza tehlike. mesajını alan bir istasyon bu mesajı en yakın Komutanlığa ve
kurtarma yapabilecek diğer teşkilatlara da derhal duyuracaktır.
7. TEHLİKE NÖBETLERİ:
a. Müstakil seyreden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup bütün gemiler ile
hava araçları veya birlik halinde seyreden gemilerden nöbetçi gemi 500 KHZ' i her
saat ZULU başından sonra 15-18 ve 45-48 dakika periyotları arasında, 2182 KHZ'de
ise her saat ZULU başından sonra 00-03 ve 30-33 dakika periyotları arasında
dinleyeceklerdir. Tatbiki mümkün olduğu takdirde devamlı dinleme yapılır.
b. Hava/deniz müşterek çalışmalarında ve/veya emredildiğinde 80 sınıfı botlar
ile dinleme kabiliyetine mensup diğer unsurlardan nöbetçi gemi ve/veya tefrik
edilen bir gemi 243.0 MHZ hava tehlike frekansında devamlı nöbet tutar.
c. İmkan kabiliyeti olan işaret istasyonları, AKKM'leri, YAKM'leri ve denizdeki
tüm SG botları ile hava araçları 156.8 MHZ uluslararası çağırma ve emniyet VHF
devresinde nöbet tutar.
8. MUHABERE BİRİMLERİ :
a. Sesli muhabere en hızlı acil bilgi gönderme vasıtasıdır ve genelde olay yeri
faaliyetlerini yönlendirmek için kullanılan en pratik yoldur. Sesli muhabere
aşağıdaki şekillerde sağlanabilir:
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(1) Özel Telefon Hatları; AKKM'ler; ulusal ve uluslararası AK faaliyetlerinin
kontrolü için yaygın ses devrelerine sahip olmalıdır. Bu özellikle hava taşıt
kazalarında çok gerekli olmaktadır.
(2) Ticari telefon ulusal ve uluslararası ses muhaberesinin en yaygın
yoludur. Genelde en hızlı bilgi iletme ve elde etme vasıtası olmaktadır.
(3) Telsiz telefon, hava, su üstü ve sabit bir yer arasında muhabere için
kullanılan telsiz muhaberesinin en yaygın yoludur. AK harekatlarında
kullanılabilecek sayısız radyo telsiz devresi ve çok sayıda ağ bulunmaktadır. Telsiz
telefon bağlantıları, ticari telefon sistemleri ve operatörleri yoluyla denizdeki
taşıta, hava telsiz istasyonlarıyla de yoldaki hava taşıtına önemli linkler sağlar.
(4) Uluslararası Deniz Uydu Organizasyonu (INMARSAT) telefon yoluyla ses
muhaberesi, tesis edebilen INMARSA T donanımlı gemilerde mümkündür.
b. Yazılı muhabere türleri şu şekilde kullanılabilir:
(1) Teleks yazıcısı özel hatları; trafik yoğunluğu nedeniyle yazılı
muhabere için özel bir hat gerekirse kurulur.
(2) Otomatik Dijital Ağ (AUTODIN) otomatik anahtar devreler kullanılarak
oluşturulan yaygın bir teleks yazıcısıdır. Daha çok askeri muhabereler ve diğer
hükümet kurumlarının idari ve harekat yazılı muhabereleri için kullanılır.
(3) Sabit Havacılık muhabere ağı (AFTN), AK faaliyetlerini içeren hava
seyir hizmetleri ve ICAO gereksinmelerine dayanan uluslararası teleks yazıcılı bir
ağdır. Uygulanan ve planlanan devreler ile diyagramlar ICAO Bölgesel Seyir Planları
muhabere bölümlerinde bulunmaktadır. AFTN dil engelleyici bir husus olduğunda
yardımcı olabilir. Güvenilir alternatif sistemler olduğundan AFTN deniz AK
faaliyetleri için rutin şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte ICAO sistemin deniz
AKKM'ler için kullanılması konusunda onay vermektedir. Global ve mesaj
önceliklerinin belirlenebilir olmasının avantajları bulunmakta ve bu durum özellikle
gelişen ülkelerle muhaberede en iyi alternatif olmaktadır.
(4) Teleks yazıcısı; TWX'e benzeyen uluslar arası ticari bir hizmettir, bazı
ülkelerde yerel ihtiyaçlar içinde kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde farklı teleks
sistemleri farklı uluslar arası şirketlerce sağlanırken, iki veya üç farklı ve ayrı
sistem sahibi olmak mümkündür. Böyle durumlarda, teleks kullanımı komplike
olabilmektedir.
(5) Telsiz Teleks yazıcısı (RATT) kablo veya kara yerine telsiz bağlantısı
kullanan teleks yazıcısı devreler için kullanılan genel bir terimdir. Yukarıda
belirtilen sistemler herhangi biriyle entegre olabilir veya özel amaç için
kullanılabilir. Gittikçe daha fazla gemi ve hava taşıtı RATT'la donanımlı hale
gelmektedir. AKGK'ların bir görev sırasındaki pek çok olayda RATT devre kullanımı
uygun olabilir.
(6) NAVTEX hızlı şekilde deniz seyir uyanlarının, meteorolojik ve arama
kurtarma bilgilerinin kıyıdan yaklaşık 200 deniz mili öteye dağıtılması için kullanılan
uluslararası anlamda kabul edilmiş otomatik bir sistemdir.
(7) INMARSAT direkt TELEKS hizmetinin INMARSAT donanımlı gemilere
gitmesini ve bu gemilerden alınmasını sağlar. Öncelik tehlike muhaberesine ve ilgili
AK muhaberelerine verilir.
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c. Telgraf
AK muhaberelerinde kullanılan telsiz telgraf ve sabit istasyonlar ve gemiler
arasında kullanılır. Büyük gemilerce kıyı radyo istasyonlan yoluyla kullanılır.
d. Faks (kablolu veya telsiz)
Resim ve en sık hava durumu haritalan gibi haritalann gönderilmesi amacıyla
kullanılır.
e. Data linki
Muhaberede pek çok anlamda kullanılır. Genelde bir yerden başka bir
yere ham data transferinde kullanılır. Bilgisayara data transfer ederken data
alırken çok faydalıdır.
9. AK GÖREV MUDADERELERİ:
a. AK koordinatörü AK planında kontrol amacıyla T AHSİSLİ MUHABERE
frekansları (olay yeri, arama, homing ve basın kanalları) hakkında bilgi vermelidir.
AKGK, AK için ayrılan frekansları seçip OYK ve AKBİR'leri belirlenen frekanslar
konusunda bilgilendirmeli ve bitişik AKKM'ler ve ana kurumlarla muhabere
sağlamalıdır. OYK tüm AKBİR'ler ve AKGK'yle muhabereyi devam ettirir. HF, VHF
veya UHF'de ana ve tali frekanslar olay yeri kanalı olarak seçilmelidir.
b. OYK olay yeri muhaberesini kontrol eder ve güvenilir muhaberenin
sağlandığından emin olur. AKBİR'ler normalde belirlenmiş bir olay yeri frekansından
OYK'ya rapor verir. Bir frekans değişikliği zorunluysa, muhaberenin yeniden
sağlanamama ihtimaline karşın talimatlar önceden verilmiş olmalıdır. Tüm AK
gemileri ve deniz alanındaki hava taşıtları, vasıtalar ve kazazedeler tarafından
uluslararası anlamda bilinen tüm muhabere bilgilerini içeren uluslar arası işaret kod
kitabının bir kopyası AK merkezlerinde bulunmaktadır.
c. AK faaliyetlerinde görev alan Silahlı Kuvvetler ve diğer kurum/kuruluşlara
ait hava taşıtları öncelikli muhabere için çağrı adlarında' kurtarma' kelimesini
kullanmalıdır. ATC muhabereleri için çağrı adlarında 'kurtarma' kullanımı yerel
olarak havacılık birimleri ve ATC otoriteleri arasında yapılmalıdır. AKBİR'lerin ilk
olarak OYK'dan izin alarak tam ve açık bir ifadeyle çağrı adı kullanmalıdırlar.
Bundan sonra arama sahasındaki faaliyetlerde Aydın-3 veya Burak-2 gibi arama
sahası isimleri çağrı adı olarak kullanılmalıdır.
10. GENEL KANALLAR:
a. OYK ve AKGK'lar arasında mu habere için kullanılır. Bu link direk veya
gerekiyorsa, AKGK tarafından izlenen bir telsiz istasyonu yoluyla yapılabilir. AKGK,
AK planında buradan elverişli kontrol frekansları belirler. Kontrol kanalı olay yeri
frekansından farklı bir frekans olmalıdır.
b. Olay Yeri frekansları AKBİR'ler ve OYK arasında kullanılır. AK Görev
koordinatörü AK planındaki elverişli olay yeri frekanslarını yayınlar: 3023KHz (USB),
123.1 MHz ve 282.8 MHZ temel olay yeri frekanslarıdır. Olay yerindeki tüm
AKBİR')er aynı frekansı kullanmalıdır. Tehlike frekansları olay yeri AK
muhaberelerinde kullanılmaktadır. AK birimi dışındaki birimlerin OYK tarafından
yetkilendirilmedikleri sürece olay yeri kanallarını kullanmaları yasaklanmalıdır.
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c. Arama harekat boyunca tehlike kanallarında tehlike altındaki taşıtlardan
veya kazazedelerden gelebilecek muhtemel bir ileti için AKBİR'ler tarafından nöbet
tutulmalıdır. AKGK tehlike altındaki taşıtta olduğu düşünülen emercensi telsiz
ekipmanlarının, tipine bağlı olarak izlenecek frekans sayısını arttırır.
d. İntikal esnasında kullanılan frekanslar; AKBİR'ler tarafından AK harekat
alanlarına intikal esnasında kullanılır. AKBİR'ler harekat kontrolünü olay yerine
varana dek değiştirmezler. Olay yerinden ayrılırken görevi değiştiren AKBİR'ler ana
üsleri ile intikal kanallarında mu habere sağlarlar.
e. Homing kanalları tehlike altındaki taşıt veya kişinin mevkisini belirlemekte
kullanılır. Herhangi bir tehlike veya olay yeri frekansı DF ekipmanının elverişliliğine
bağlı şekilde homing kanalı olarak kullanılabilir.
f. Basın kanalları Olayları bildirmek için haber medya personeli tarafından
kullanılır.
g. Hava taşıtı deniz kanalları :
(1) Hava taşıtları normalde sadece ses kanallarında muhabere sağlar ve
genelde bu kanaldan takip ederler. Askeri ve sivil hava taşıtları uzun menzilli
muhabere için HF (AM/SSB) kullanırlar. Sivil hava taşıtları kısa mesafe için VHF AM,
ve askeri hava taşıtları kısa mesafe için UHF (AM) veya VHF kullanırlar. Hava
taşıtının temas kurduğu an üssünün bulunduğu istasyonca biliniyorsa kontak bu yolla
kurulabilir. Sivil ticari hava taşıtları normalde uzun ve kısa menzil uçuşlarını A TC
üniteleri vasıtasıyla yürütürler. IFR uçuş planlarında olmayan askeri hava taşıtları
muhabereyi ana üsleri ile sağlarlar. IFR uçuş planındaki tüm hava taşıtları
muhaberelerini bir A TC birimiyle sürdürür ve en yakın AR TCC yoluyla kontak
kurabilirler.
(2) Ticari vasıtalar normalde MF veya HF telgraf veya ses frekanslarından
muhabere sağlarlar. INMARSA T donanımı olan vasıtalar için uydu ses ve teleks
hizmetleri sağlanır. NAVTEX sistemi ayrıca NAVTEX donanımları olan vasıtalarla
temas kurmak için kullanılabilir. Ticari bir vasıtayla temas kurulması istendiğinde
ilk olarak 500KHz (CW), 2182 kHZ ses veya 156.8MHz sesten çağrı yapılmalıdır.
500kHz'nin kullanımı GMDSS yürürlüğe girdiğinde uygulamadan kalkacaktır. Bazı
ticari vasıtalar bu frekansları sürekli takip etmediklerinden bir tehlike durumu
varlığında alarm sinyali gönderilmelidir. Temas kurulduktan sonra mevcut frekansa
geçiş yapılmalıdır.
(a) Mackay RCA ve ITT World Communications gibi deniz radyo
istasyonları dünya genelindeki ticari vasıtalar için muhabere sağlamaktadır. Belli
istasyonlar her 2 saatte pek çok ticari gemi tarafından kopyalanan bir “Trafik
Listesi” yayınlarlar.
(b) INMARSA T terminal donanımları olan gemilerle ses veya teleks
yoluyla muhabere kurulabilir. INMARSA T aynı anda bir alanda bulunan tüm gemileri
uyarabilir.
(c) Küçük taşıtlar, balıkçı tekneleri, özel gezi tekneleri gibi taşıtlar
MF ve VHF-FM telsizlerden iletişim kurabilirler. Sadece yolcu taşıyan ticari
gemilerin sürekli olarak 2182 kHz'i izleme gereksinimleri vardır. Balıkçı botları veya
gezi tekneleri ile ilk kontak denemeleri 2182 kHZ ve 156. 8MHz 'den başarısız olursa,
aşağıdaki ses frekansları kullanılabilir;
GKTH Dairesi Başkanlığı – Tahlisiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

VI-25

Tahlisiyeci El Kitabı

(i) 2635KHz,
(ii) 2.2638KHz,
(iii) 3.156.3MHz.
11. AK GÖREV MESAJLARI :
AK görev mesajları şunları içerir; SITREP arama harekat planı, kurtarma
harekat planları, tüm gemi yayınları, hava taşıtı uyarma mesajları ve çeşitli AK
mesajları. Bu mesajlar genelde sınıf1andırılrnıştır ve basit dildedirler. Taktik çağrı
adları ve kodlu kelimeler kullanılmaz. AKKM'leri mesaj formatlarını bir dosya
halinde muhafaza ederek acil mesaj yazımını ve çıkartılmasını çabuklaştırmış olur.
12. DURUM RAPORLARI (DURRAP) :
a. OYK, AKGK'nü olay yerinde görev durumu hakkında bilgilendirmek için
durum raporlan (DURRAP) kullanır. AKGK, DURRAP'lan ilgi birimleri görev ilerleyişi
hakkında bilgilendirmek için kullanır. AKGK'ü, DURRAP'ın gerekli olan bölümlerini
AKKM ve YAKKM'leri bilgilendirmek için kullanır DURRAP, AKGK'ü tarafından
hazırlanır ve OYK'dan alınan bilgilerin özetini içerir. Genelde DURRAP ile olayın
erken uyan sı yapılır veya yardım talep ederken acil bilgi akışı sağlanır. Tanı bir
DURRAP detaylı bilgi göndermek için veya acil durumdaki aracın durumunu AK
otoritelerine göndermek için kullanılır. İlk DURRAP olay yerinden AK icrasının
gerekliliğini gösteren mesajlar gelir gelmez teyit beklemeden gönderilmelidir.
DURRAP'ı OYK hazırlar ve başka emir verilmediği taktirde sadece AKGK'ya gönderir.
b. Genelde DURRAP formatı bölüm direktifleri ile yayımlanır, ancak
uluslararası olarak kabul edilmiş standart format kullanılır. AKKM'ler arasında da bu
standart uluslararası format kullanılmalıdır. Format ne olursa olsun DURRAP normal
olarak aşağıdaki bilgileri sağlamdır.
(1) Tamamlama : Genellikle, konu satırında DURRAP numarası ile
tehlikedeki birimin bir veya iki kelimelik tehlike tanımlaması bulunur. Tehlikenin
kabul edilmiş safhası gösterilmelidir. DURRAP tüm olay süresince sırasıyla
numaralandırılmalıdır. OYK olay yerinde görevi devraldığında yeni OYK DURRAP'ları
numaralandırmaya devam eder.
(2) Durum : Olayın tamamlanması ve olayı etkileyen faktörler
vb .(örneğin olay yerindeki hava durumu ve herhangi ilave bilgi) durumu anlaşılır
kılmaya yardımcı olan detaylan içeren bilgileri ihtiva eden kısımdır. İlk DURRAP'tan
sonrakiler sadece durumda meydana gelen değişiklikleri içerir.
(3) İcra edilen faaliyetler : Son rapordan beri tüm yapılan faaliyetler ile
tüm bu faaliyetlerin sonuçlarını içerir. Eğer başarısız bir arama icra ediliyorsa rapor;
aranan alanları gayretlerin ölçüsü örneğin sotiler uçuşlar arama süresi ve kaplama
faktörü ve tespit etme olasılığını gibi bilgileri içerir.
(4) Müteakip planlamalar : Gelecekteki faaliyetleri yönlendirme için
planlanan hareketleri ,tavsiyeleri ve eğer gerekiyorsa ilave yardım taleplerini içerir.
(5) Olayın nihai durumu sadece son DURRAP'ta kullanır.
(6) İlk bilgiler geldikten sonra DURRAP AKGK tarafından yayınlanır.Önemli
yeni gelişmeler oldukça ve günde en az bir kere AKGK tarafindan AKKM'ye DURRAP 3
saatte bir gönderilir.
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13. ARAMA HAREKATPLANI
a. Arama harekat planı, standart harekat organizasyon planının mesaj
adaptasyonudur ve AKBİR ile katılan diğer birimleri kapsar. Arama harekatı AKGK
tarafından veya AKGK uygun değilse OYK tarafından yapılmalıdır. Arama harekat
planı AKBİR'lerin gönderilmesinden 6 saat önce veya mürettebatın arama planını
hazırlamaya başlamasından önce ilgili yerlere ulaşması gerekir. Eğer brifing bazı
faktörlerin önceden düşünülmediğini ortaya çıkarırsa bu bilgilerin ilavesi için AKGK
orijinal planı geliştirebilir.
b. Arama harekat planı görev niteliğine bağlı olarak kısaltılabilir,ama genelde
şunları içerir.
(1) Durum
(a) Olayın tanımlaması, mevki si ve zamanı
(b) Tehlikeye maruz kalan insan sayısı
(c) Mevcut ve belirlenen hava durumu
(d) Olay yerindeki AKBİR'ler
(e) Ana/Tali arama hedefleri; büyüklüğü ve mevcut hayatta kalma
ekipmanları
(2) Arama Alanı, sütun olarak : Alan, boyut, köşe noktaları, diğerleri,
(3) İcra şekli, sütun olarak Alan, AKBİR, Ana kurum, patern, sürünme yönü,
aramaya başlama noktası ve irtifa,
(4) Koordinasyon:
(a) Tefrik edilen AKGK,
(b) Tefrik edilen OYK,
(c) Birimlerin olay yerinde kalma süresi,
(d) Talep edilen iz aralığı /kapsama faktörü,
(e) OYK direktifleri (DMB direktiflerini içerir),
(f) Hava sahası tahsisleri,
(g) Hava aracı uçuş emniyet hususları,
(h) AKBİR görev değişim direktifleri,
(ı) Diğer AK kurumlarının kaynaklarının görev değişim direktifleri,
(j) AK hava taşıtı olmayan hava taşıtları için görevlendirme.
(5) Muhabere
(a) Ana ve tali Komuta kontrol kanalları,
(b) Ana ve tali Olay yeri kanallar,
(c) Dinlenecek frekanslar,
(ç) AK vasıtalarının hava seyrüsefer yardımcıları, (d) Basın kanalları.
(6) Raporlar
(a) OYK AKBİR'lerden olay yeri hava durumu ,bilgileri alır ve AKGK'ya
rapordan sonra oluşan farklılıkları çözer.
(b) Ana faktörler SMC'ye rapor edilir.Günün sonunda, icra edilen
faaliyetler uçulan saatler aranan alanlar ve kaplama faktörü/faktörleri
(c) OYK, AKGK'ya rapor verir.
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14. KURTARMA HAREKAT PLANI:
a. Kurtarma harekat planı arama harekat planı ve katılan AKSİR'lerin talep
ettiği harekat detayları ve bölümlerin yaptığı etkin etkili ve emniyetli
kurtarmalarını kullanır. Kurtarma harekat planı çoğu AK görevlerinde
gerekmemektedir. Eğer arama harekat planı ile ilişkili ise veya kurtarma mantıksal
olarak başarılı arama harekat planını izliyorsa kurtarma planı gerekli değildir.
b. Basit arama harekat planı, maddeler açıklamalı olmalı ve şunları içermelidir;
(1) Durum
(a) Olayın kısa ve öz açıklaması,
(b) Kurtarma talep eden insanların sayısı,
(c) İnsanların başına gelen yaralanma derecesi,
(d) Hayatta kalma ekipmanları adedi ve tipi,
(e) Mevcut ve beklenen hava durumu,
(f) Olay yerindeki AKBİR'ler.
(2) Kurtarma Sahası
(a) Olayın mevkisi, tam adı ve enlem /boylam açıklaması, kerteriz veya
iyi bilinen coğrafi bir noktadan uzaklığı,
(b) AKBİR'in izleyeceği rotanın detaylı açıklanması şunları içermelidir.
Kumsallar ve kara rotaları ile iyi bilinen kolayca ayırt edilebilen coğrafik özellikler
Örneğin; yollar, nehirler ve ana yollar.
(3) İcra
(a) Atanmış AKBİR'ler, çağrı adları ve iştirak eden diğer kurumlar,
(b) AKBİR tarafından uygulanan kurtarma metodu,
(c) AKBİR malzemelerinin ve destek ekipmanlarının havadan dağıtımı,
(d) AKGK'nın destekleyici faaliyetleri.
(4) Koordinasyon
(a) Tefrik edilen SMC,
(b) Tefrik edilen OSC,
(c) Olay yeri / randevu AKBİR için zamanı,
(d) AKBİR görev değişimi direktifleri,
(e) Diğer AK kurumları/kaynaklarının görev değişimi direktifleri,
(f) Geçici uçuş kısıtlamaları,
(g) AK hava taşıt olmayan hava taşıtları için görevlendirme.
(5) Muhabere .
(a) Ana ve tali kontrol kanalları,
(b) Ana faaliyetler.

15. DENİZDEKİ GEMİLERİ VE HAVADAKİ UÇAKLARI UYARMA
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a. Tehlikedeki gemiye yada uçağa en çabuk yardımı yakınında bulunan uygun
olan gemi yada uçak yapabilir.
b. Gemiler en iyi deniz ve sahil radyo istasyonları tarafından
uyarılabilirler.Normal olarak AKKM mesajı tüm gemilere ve sahil radyo
istasyonlarına yayınlanması için yollar. Broadkast direktifi şunları içermelidir. Alarm
sinyali kullanıp kullanılmadığı, yayının acil yayında yayılıp yayılmayacağı veya acil
yardım talebi mesajı şeklinde gönderip gönderilemeyeceği. Daha sonra Sahil Radyo
İstasyonu (CRS) uluslar arası telsiz talimatnamesi prosedürlerini kullanır. Bunlar:
(1) Acil durum uyan sı alarm safhasında kullanılmalıdır.
(2) Tehlikedeki birim tehlike uyansını gönderemiyorsa veya tehlikedeki
birimin yolladığı tehlike sinyali yardımcı üniteler tarafından alınamadıysa tehlike
yayını yapılmalıdır.
(3) Gemilerin aşın seyir yaptığı sularda ise 500 Khz acil yayın yapılmalı,
olay kıyıdan 300 mil açıkta ise 2 i 82 Khz ve 30 milde ise (kanal i 6) kullanılır. Eğer
olay kıyıdan 300 mil açıkta ise 3 frekanstan da yayında talep edilebilir.
(4) İstisnai durumlarda AKGK, 500Khz, 2182Khz veya 156.8Khz
yayınlarından sonra başka frekanstan da ek yayın yapılmasını talep edebilir.
(Örneğin 2683khz veya 2738khz). Yerel otoriteler; gemiden gemiye yada gemiden
kıyıya frekansları ve ayrıca bölgedeki balıkçı veya ticari radar ek frekanslar
belirleyebilir.
(5) AK koordinatörü yukarıdaki frekansları dinleyebilen küçük tekneler ile
operatörleri ticari radyo yayınlan ve ulusal hava servisleri ile bağlantı kurarak
uyarabilir. Bu servislere ayrıca kaybolan tekne hakkında sorular sorabilir ve bilgisi
olan kişiler AKKM kontrolörü ile bağlantı kurabilir.
(6) Eğer karadaki bir aracı uyarmak gerekirse kıyıdaki denizciler uyarılır.
c. Hava trafik yol kontrol ünitesi (A TC) acil duruma yardımcı olabilecek
havadaki IFR uçuş planı dahilindeki uçak ile irtibat kurabilir. Genel olarak
istasyonlara yakın olaylarda uçaklar bu istasyonlar tarafından uyarılabilirler. Hava
taşıtının uyarılması alarm ve tehlike safhasında olmalıdır. Eğer yoldaki bir hava
taşıtı tehlikedeki araç ile karşılaşırsa bu araca refakat etmelidir. AK koordinatörleri
havacılık otoriteleri ile görüşüp yoldaki uçağı uyarmanın en iyi yolunu bulmalıdır.
16. TIBBİ YARDIM TALEBİ MESAJLARI:
a. Deniz ve deniz aşın AK koordinatörleri denizde sıkça tıbbi acil durumlarla
karşılaşabilir. Tıbbi yardım talep mesajları gemiden veya gemiye talep edilir veya
gönderilir.
b. Her tıbbi yardım talep mesajı potansiyel AK görevidir. Tıbbi yardım talebi
mesajları AK koordinatörlerine denizdeki gemilerden adreslenir. Bu mesajlara
verilecek cevaplar sağlanabilecek tıbbi imkanları içermelidir.

BULUT REHBERİ
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TABAKA FORMUNDAKİ BULUTLAR – YÜKSEK SEVİYE
(16.500 ft’den 45.000 ft’ye kadar)

CI – CIRRUS
Sıcak bir cephenin ön yüzeyinin 400-600
deniz mili ilerisinde oluşan bir denge
bulutudur ve kimi zaman at kuyrukları
olarak bilinirler. Tamamıyla buz
kristallerinden oluşmuştur. Bir ekseni
KB/GD (Kuzeybatı/Güneydoğu) yönünde
işleyen çarpı şeklinde şeritlenmiş bir
yapısı varsa jet rüzgarlarının
habercisidir.

CS - CIRROSTRATUS
Sıcak bir cephenin ön yüzeyinin 300 ile
500 eniz mili ilerisinde oluşan bir denge
bulutudur. Bu bulutun CI’i takip ettiği
gözlenirse, özelliklede yüzey rüzgarları
güney orijinli ve basınç düşüyorsa büyük
bir ihtimalle sıcak bir cephe yaklaşıyor
demektir. Bu bulut tamamıyla buz
kristallerinden oluşmaktadır.

CC - CIRROCUMULUS
Bazen cephe hareketliliği ile
bağdaştırılan bir denge bulutudur.
Tümüyle buz kristallerinden
oluşmaktadır. Güneş bazen CS içinden
kendini gösteren parlak bir ışık halkası
(hale) oluşturur. Bu bulutların hiç biri
buzlanmaya neden olmaz. Ayrıca bu
bulutlardan herhangi bir yağış da
gözlenmez.

CI-CS-CC

TABAKA FORMUNDAKİ BULUTLAR – ORTA SEVİYE
(6.500 ft’den 23.000 ft’ye kadar)
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AS-ALTOSTRATUS
Sıcak bir cephenin ön yüzeyinden
yaklaşık 200 deniz mili ilerisinde oluşan
bir denge bulutudur. Ayrıca denge
tabakalarının varlığında, tropik toplanma
bölgeleri içerisinde de bulunur. Hafif ve
sürekli yağışlara ve yüzeylerde hafif
buzlanmaya yol açar. Bulut su
damlacıkları ve buz kristallerinden
oluşur.

AC-ALTOCUMULUS
Üç şekilde ortaya çıkabilir. Bazen
cephelerle bağdaştırılan AC vardır.
Ayrıca AC Lenticularis denen ve bir lens
şeklini alan bulutlar da vardır, bu da
yörede dağ dalgalarının bulunduğunu
gösterir. Dalga tepelerinde oluşan ve
uskumru sırtını andıran bir yapıda olan
AC şeritlerinin oluşumu da bu dalgaların
varlığına işaret eder.

AS-ALTOSTRATUS
AS, çoğunlukla, daha üst seviyede CS ve
daha alt seviyede NS ile karışır. Yoğun
AS’ü bulut tabanı yüksekliği ve yağış tipi
dışında, NS’den ayırt etmek oldukça
zordur.

ALTOCUMULUS (LENTICULARIS)
Son olarak, atmosferin birdenbire
dengesizleştiği ve gelecek 24 saat içinde
gök gürültülü ve yağmurlu fırtınaların
oluşabileceğini gösteren dikey kuleler
şeklinde oluşan AC Castellanus bulutu
vardır. AC, temelde su damlacıkları ve
buz kristallerinden oluşan, bir denge
bulutudur. Kayda değer herhangi bir
yağışa neden olacak derecede yeterli
derinliğe sahip değildir.

TABAKA FORMUNDAKİ BULUTLAR –ALÇAK SEVİYE
(Yüzeyden 6.500 ft’e kadar)
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NS-NIMBOSTRATUS
CU’ya daha fazla benzeyen özellikler
gösterebilir. Yüzeyden genel yükseklik
bandı 6500 ft’e kadar olmasına rağmen,
rahatlıkla AS seviyelerine kadar
yükselebilir. Ayrıca denge tabakalarının
varlığında, tropik toplanma bölgeleri
arasında da oluşur. NS’su
damlacıklarından meydana gelir. Ve orta
şiddette sürekli yağış sağlar. Orta
dereceden yoğun dereceye kadar
belirgin bir buzlanma ve dona yol
açabilir. Sıcak bir ön cephe yada
oklüzyon cephenin önünde yağmur
buzlanmasına sebep olabilir. Bir
oklüzyondaki NS, kimi zaman içerisinde
CB ve gök gürültülü ve yağmurlu
fırtınaları bulundurabilir.

ST - STRATUS

SC-STRATOCUMULUS
Türbülansların neden olduğu bir denge
bulutudur. Ve bazen de rulo şeklindeki
bulutlar olarak adlandırılır. SC’nin
üzerinde genellikle bir sıcaklık değişimi
ve oldukça sakin bir hava vardır. Hafif
ve çisenti şeklinde yağışa ve hafif ile
orta dereceli buzlanmaya neden olur.
Yapısı su damlacıklarından oluşur. Bazen
gök gürültülü, yağışlı ve fırtınalı CB’nin
hemen önünde oluşabilir.

ST FRA-STRATUS FRACTUS
ST - STRATUS

Hava türbülansları tarafından oluşturulan bir denge bulutu olup, Stratus Fractus
olarak anıldığında genellikle parçalı bir görünüm içindedir. Oldukça alçak bir
tabana sahiptir. Bunun dışında sisin yükselmesi ile de oluşabilir. Yağış çisenti
şeklindedir ve hafif şiddette don ve buzlanmaya sebep olabilir. Su damlacıklarından
oluşur.

DİKEY GELİŞMELİ (CUMULOFORM) BULUTLAR
(Yüzeyden Troposferin üzerine kadar)
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CU-CUMULUS (GÜZEL HAVA)

CU-CUMULUS

CU-CUMULUS

CU-CUMULUS
(GÖK GÜRÜLTÜLÜ FIRTINA OLUŞUMU)

CU-CUMULUS
Özellikle konveksiyon yoluyla oluştuğundan çoğu zaman tek başına bulunan bir
dengesiz ortam bulutudur. Oldukça küçük olabilir, bu durumda açık hava CU’su
adını alır. Ayrıca düşey istikamette çok büyük olabilir ve yüzeyden yaklaşık 25.000
ft’e kadar uzanabilir.
Özellikle Tropik toplanma bölgelerinde ve belli başlı tropik fırtınaların bulunduğu
soğuk cephelerde rastlanır. Yağışlar, şiddetli, sağanak şeklindedir. Buzlanma
şiddetli veya orta şiddette olabilir.

DİKEY GELİŞMELİ (CUMULOFORM) BULUTLAR
(Yüzeyden Troposferin üzerine kadar)
GKTH Dairesi Başkanlığı – Tahlisiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

VI-33

Tahlisiyeci El Kitabı

CB-CUMULONIMBUS

CB-CUMULONIMBUS

(ÖRS ŞEKLİNDE)

CB-CUMULONIMBUS

ACc-ALTOCUMULUS

(SOĞUK CEPHEDE)

(CASTELLANUS)

CB-CUMULONIMBUS
Dikkate değer bir derinlikte dengesizlik vukuunda oluşan bir tehlike bulutudur. Yer
yüzeyi yakınlarından Troposferin üzerine ve bazen de daha yukarılara kadar
uzanabilir. Gök gürültülü Fırtınalara ve doluya sebep olabilen bir buluttur. Yağışlar
genelde şiddetli sağanaklar şeklindedir.
CB’nin tehlikeleri arasında, şiddetli fırtına, sağanak, dolu, şimşek ve uçaklarda
yoğun buzlanma olayları sayılabilir. Rüzgar bulutları altında, mikro patlamalar ve
ani rüzgar hızı değişimleri beklenebilir. Özellikle konveksiyon yoluyla, soğuk
cephelerde ve tropik toplanma bölgeleri arasında oluşur. Bu bulut tropik
fırtınaların görüldüğü başlıca hava unsurudur.

Sıcaklık Ölçüm Aletleri

:
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Sıcaklık ölçümü, “Termometre” adı verilen aletlerle yapılır. Farklı amaçlar için
geliştirilmiş termometreler vardır. Bu termometreler şunlardır :
•

Standart (normal) termometre

•

Maksimum termometre

•

Minimum termometre

•

Six termometresi

•

Yazıcı termometre (termograf)

•

Madeni termometre

•

Deniz termometresi

Standart (Normal) Termometre :
Bu termometreler bir cam tüpten meydana gelmiştir. Cam tüpün alt ucunda, içinde
cıva veya alkol bulunan bir hazne vardır. Tüpün üst kısmında da boşluk bulunur.
Sıcaklık artınca haznedeki sıvı genleşir ve tüp içindeki kanalda yükselir. Sıcaklık
düşünce, sıvı büzülerek (hacmi azalarak) kanaldaki seviye düşer. Termometre
yüzeyi sıcaklığı gösterecek şekilde ölçeklendirilmiştir. Sıcaklıklar bu ölçekten
okunur.

Standart Termometre

Maksimum Termometre

:

Bazen belirli bir zaman aralığındaki (örneğin bir gün içindeki) en yüksek sıcaklığın
bilinmesi arzu edilir. Bu amaçla maksimum termometreler yapılmıştır. Bu
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termometrelerde, cam tüpün içindeki kanal hazneden biraz ötede çok daraltılmıştır.
Bu tip termometrelerde genellikle cıva kullanılır. Sıcaklık yükseldiğinde, haznedeki
cıva genleşir ve kanalın dar kısmından geçerek kanalda ilerler. Sıcaklık düştüğü
zaman cıvanın hacmi azalır, fakat kanalın dar kısmından hazneye geri dönemez. Bu
termometrelerle maksimum sıcaklık okumaları günde bir kez, yerel saatle 21:00'de
yapılır. Cıvanın üst seviyesi okunarak maksimum sıcaklık değeri saptanır. Okuma
yapıldıktan sonra cıvanın hazneye geri dönmesini sağlamak için termometre üst
tarafından tutularak silkelenir. Maksimum termometreler siper içindeki bir mesnete,
yatayla 5°-10°'Iik bir açı yapacak şekilde yerleştirilir.

Maksimum Termometre

Minimum Termometre

:

Verilen bir zaman aralığındaki en düşük sıcaklığı ölçen termometrelere minimum
termometre denir. Bu termometrelerde cıva yerine daima alkol kullanılır. Tüpteki
alkol içinde, renkli camdan yapılmış bir cam indeks (ince bir cam çubuk) vardır.
Sıcaklık düştüğü zaman alkolün hacmi küçülür, kanal içinde hazneye doğru hareket
eder. Alkolün üst yüzeyi yüzey gerilimi ile indeksi aşağı (hazneye) doğru çeker.
Sıcaklık yükseldiği zaman alkol indeksin etrafından akarak tüp içindeki kanalda
ilerler, fakat indeks, alkolün hazneye doğru ilerlediği en alt seviyede kalır. Böylece
indeksin üst seviyesi ulaşılan en düşük sıcaklığı gösterir.
Minimum termometrelerde sıcaklık, yerel saatle 07:00 ve 21 :00 'de olmak
üzere günde iki defa okunur. Bu iki okumadan düşük olanı, o günün minimum
sıcaklığıdır. Okuma yapıldıktan sonra termometre eğilerek, indeksin alkolün ucuna
gelmesi sağlanır. Bu termometreler yatay olarak yerleştirildiğinden, okuma
yapıldıktan sonra termometre tekrar yatay olarak mesnedindeki yerine yerleştirilir.
Termometre yeni okuma için hazır hale gelmiştir.

Minimum Termometre

Six Termometresi

:

Six termometresi, maksimum ve minimum termometrelerin birleştirilmiş halidir. Bu
termometre U şeklinde bir tüpten yapılmış olup, uçlarında kapalı birer hazne vardır.
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U şeklindeki tüpün alt tarafı cıva ile doldurulmuştur. Sol tarafta cıvanın üstündeki
kol ve hazne alkol ile doldurulmuştur. Sağ tarafta ise cıvanın üstündeki kol alkol ile
doldurulmuştur, fakat haznenin bir kısmı alkol ile dolu olup, üzerinde bir miktar gaz
vardır. Her iki kolda da alkolün içinde birer renkli cam indeks olup, içlerinde birer
ince demir tel vardır. Bu cam indekslerin, cıvanın içine batmaması için alt tarafları
çıkıntılı bir şekildedir. Ayrıca bu çıkıntılar borunun iç çeperlerine baskı yaparak,
indeksin yükseldiği yerde kalmasını da sağlar.

Six Termometresi
Sıcaklık yükseldiği zaman, sol koldaki alkol genişleyerek cıva üzerine bir
kuvvet uygular ve cıva sağ kolda yükselir. Sağ koldaki alkol tüpün üstündeki boşluğa
dolar ve buradaki gazı sıkıştırır. Cıva sağ kolda yükselirken indeksi de yukarı kaldırır.
Sıcaklık azalırken sol taraftaki alkol sıkışır ve gaz genişler ve cıvayı sol tarafa doğru
iter. Sağ kolda cıva geri çekilirken cam indeks alkolün içinde asılı kalır ve cam
indeksin alt seviyesi maksimum sıcaklığı gösterir.
Sıcaklık düştüğü sürece, sol koldaki alkol daha da sıkışır ve sağ kolun
üstündeki gazın daha fazla genişlemesine müsaade eder. Gaz genişlerken civanın
üzerine bir kuvvet uygular ve cıvanın sol kolda yükselmesine sebep olur. Bu
durumda sol koldaki cıva yüzeyi bu koldaki indeksi de iterek yükseltir.
Sıcaklık en düşük noktasına ulaşıp tekrar yükselmeye başladığında cıva tekrar
sağ kolda yükselir. Sol koldaki cam indeks ise yükseldiği yerde kalır. Bu durumda
indeksin alt seviyesi minimum sıcaklığı gösterir.
Bu termometrenin her iki kolundaki cıvanın seviyesi aynı sıcaklık değerini
gösterir. Bu değer gerçek hava sıcaklığıdır.

Termograf

:

Termograf, eğriliği sıcaklıkla değişen metalik bir hassas elemandan meydana gelmiş
mekanik bir alettir. Sıcaklıktaki bir değişim hassas elemanın eğriliğinin değişmesine
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sebep olur. Eğrisel hassas elemanın bir ucunda uzun, hareketli bir kol vardır. Bu kol
uygun bir ölçekle sıcaklığı direkt olarak gösterir. Bu kolun ucunda bulunan
mürekkepli bir uç, tambur üzerine sarılmış ve üzerinde saat, gün ve sıcaklık ölçeği
bulunan bir grafik üzerine sıcaklığı sürekli olarak kaydeder.
Termograf mekanik bir alet olması nedeniyle ölçümlerde hata ihtimali daha fazladır.
Bu nedenle, termograf belirti aralıklarla, doğru bir termometre ile kontrol edilerek
ayarlanmalıdır.

Termograf

Madeni (Metalik) Termometre

:

Madeni termometre, termograf ile aynı yapıya sahiptir, fakat yazıcı kısmı yoktur.
Bunun yerine kalemin (göstergenin) uç kısmında sıcaklık skalası vardır. Sıcaklıktan
etkilenen hassas eleman, termograftakinin aynıdır.

Madeni Termometre

Deniz Termometresi :
Deniz suyu sıcaklığını ölçmek için kullanılır. Standart termometreden farkı cıva
haznesinin dışında delikli bir metal kabın oluşudur. Termometre deniz yüzeyinden
10 cm derinlikte 8-10 dakika bekletilir. Dışarı alınan termometrenin okuması
yapıldıktan sonra delikli kaptaki su boşaltılır. Gemide bu tip termometre
bulunmadığında bez bir kova ile denizden alman suyun içine standart termometre
daldırılarak ölçüm yapılır.

Termometrelerin Yeri ve Okumalarda Dikkat Edilecek Hususlar

:

Hava sıcaklığını doğru olarak ölçmek için sıcaklık aletlerinin yerleştirilmesinde ve
okumalarda aşağıdaki uyarılara dikkat edilmelidir.
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•

•
•

•

Aletler direkt güneş ışığından korunmalıdır. Termometreler ayrıca gemi
bacalarından, 151 kaynaklarından da korunmalıdır. Bu nedenle termometre
siperleri (varsa) beyaza boyanır. Bu siperler gemilerde standart olarak
56x23x15 em boyutlarında, ahşaptan yapılmıştır. Bu siperlerde normal
termometre. maksimum ve minimum termometreler bulundurulur.
Termometre okuması yapılmadan önce cıva veya alkol parçalanmasının olup
olmadığı tespit edilmeli ve parçalanması giderilmeyen termometreler
kullanılmamalıdır.
Termometrelerin göz hizasına gelecek şekilde uygun yükseklikte
bulundurulması gerekir.

Termometre okumalarından önce derecenin ondası sonra tam değeri okunur
ve kaydedilir. Termometre göstergesi üzerindeki ölçeklendirmede bir derece
aralığı; ikiye bölünmüş ise her çizgi 0,5 dereceyi, beşe bölünmüş ise her çizgi
0,2 dereceyi; ona bölünmüş ise 0,1 dereceyi gösterir.

Basınç ölçüm Aletleri
Basınç; ölçen aletlere barometre denir. Barometre ile bir bölge üzerindeki
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atmosferin toplam ağırlığı ölçülür. Barometrelerin çeşitli tipleri vardır :
•

Cıvalı barometre

•

Aneroid (metalik) barometre

•

Barograf (yazıcı barometre)

Cıvalı Barometre

:

Galileo'nun öğrencisi, Evangelista Toricelli 1643'de ilk barometreyi buldu.
Toricelli'nin barometresi bugün kullandıklarımıza benzer bir barometreydi. Bu
barometre 91 cm (36 inç) uzunluğunda, bir ucu kapalı, diğer ucu açık bir cam
tüpten oluşmaktaydı. Bu tüpün içi cıva doldurularak, ucu açık uç ters çevrilip, cıva
dolu bir çanağa batırılmıştı. Çanaktaki cıva seviyesinden itibaren tüp içindeki cıva
yüksekliği yaklaşık 76 cm kadar oldu. Toricelli bundan şu sonucu çıkardı: Çanaktaki
cıva seviyesinden itibaren ölçülen cıva sütununun yüksekliği, aynı seviyeden
itibaren atmosferin tepesine kadar olan atmosfer sütununun ağırlığı ile
dengelenmektedir. Böylece, cıva sütununun yüksekliği, atmosfer basıncını
göstermektedir.
Atmosfer basıncındaki bir düşüş, cıva sütununun düşmesine, atmosfer
basıncındaki bir artış da, cıva seviyesinin yükselmesine sebep olur. Cıva sütununun
ağırlığı ile atmosfer sütununun ağırlığı eşit olduğu zaman, cıva sütununun
yüksekliğindeki değişim durur. Bu durumda cam tüpün üzerindeki ölçekten cıva
yüksekliği okunarak atmosferik basınç; ölçülmüş olur. Deniz seviyesindeki ortalama
cıva sütununun yüksekliği 76 cm (veya 29,92 inç) dir. Bu değer de 1013,25 milibarlık
bir basınca eşittir. Şekil 7.13'de böyle bir cıvalı barometre görülmektedir. Burada su
yerine neden cıva kullanıldığı merak edilebilir. Cıvanın tercih edilişinin birinci
nedeni, suyun cıvaya göre daha çabuk buharlaşmasıdır. İkinci neden ise, suyun
yoğunluğunun cıvadan 13,6 defa daha az olmasıdır. Şayet cıva yerine su
kullanılsaydı, aynı atmosfer sütununun ağırlığını dengeleyecek 76 cm'lik cıva sütunu
yerine 1034 cm'lik su sütunu olacaktı.

Aneroid Barometre

:

Gemilerde ve evlerde en çok kullanılan barometre tipi aneroid (metalik)
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barometredir. Bu barometrelerde sıvı yoktur. İçinde vidi kutusu (aneroid hücre) adı
verilen küçük, esnek bir kutu vardır. Bu kutunun içindeki hava kısmen boşaltılmıştır.
Böylece, dış basınçtaki küçük bir değişimle kutu genişler veya sıkışır. Kutunun
sıkışma veya genişlemesi bir kaldıraç; sistemine bağlanarak, sıkışma veya genişleme
hareketi amplifiye edilir (büyütülür). Bu barometre çeşitli basınçlara göre kalibre
edilerek, göstergenin (kaldıracın) ucundan okunan değer atmosfer basıncını gösterir.
Şekil 7.14 böyle bir aneroid barometreyi göstermektedir. Aneroid barometrelerde,
genellikle çeşitli basınç; değerlerine karşılık gelen hava durumları da gösterilmiştir.
Genel olarak yüksek basınç değerleri iyi hava durumlarını, düşük basınç değerleri
de kötü hava durumlarını gösterir.

Aneroid barometrenin iki tipi daha vardır :
• Attimetre
• Barograf (yazıcı barometre)
Altimetre bir aneroid barometre olup, yüksekliği gösterecek şekilde
(hidrostatik eşitliğe göre) kalibre edilmiştir. Barograf da yazıcı aneroid
barometredir. Aneroid barometrenin göstergesine bir kalem takılmış olup bu kalem
vasıtasıyla bir kağıt üzerine, basınç değerleri sürekli olarak çizilmektedir. Basıncın
üzerine işaretlendiği kağıt, (mekanik olarak) yavaş bir hareketle dönen bir tambur
üzerine sarılmıştır. (Dönme hareketi, bir saat zembereği ile sağlanır) Bu tambur
genellikle bir turunu bir haftada yapar. Yani, tambur üzerine takılan kağıtlar yedi
günlüktür.

İndirgeme ve Düzeltmeler
Barometre okumalarında bazı düzeltmelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Cıvalı
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barometrelerde, cıva ve cam tüp sıcaklıkla genleştiğinden, basıncın uzunluk
(yükseklik) cinsinden ölçülen değeri, standart bir sıcaklığa (O°C) indirgenmelidir.
Yerçekimi ivmesi de enlemle değiştiğinden, basınç okumaları standart yerçekimi
ivmesine (g=980,665 cm/sn2) göre de düzeltilmelidir. Üçüncü olarak da, basınç
yükseklikle hızla değiştiğinden, farklı seviyelerdeki istasyonlarda okunan değerler
de (birbirleriyle mukayese edilebilmeleri için) standart bir seviyeye (deniz
seviyesine) indirgenmelidir.
Aneroid barometrelerde ise sadece yükseklik düzeltmesi yapılır. Aneroid
barometreler zaman zaman standart bir cıvalı barometreyle karşılaştırılarak kontrol
edilmelidir. Şayet bir fark var ise barometrenin arkasındaki ayar vidası yardımıyla
düzeltme (indeks düzeltmesi) yapılır. Gemilerdeki barometreler için genellikle bir
yükseklik düzeltmesine gerek yoktur.

Nem Ölçüm Aletleri
GKTH Dairesi Başkanlığı – Tahlisiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

VI-42

Tahlisiyeci El Kitabı

Nem ölçüm aletleri genel olarak higrometre denir. çeşitli amaçlar i~n birçok
higrometre tipi geliştirilmiştir. Aşağıda en yaygın olarak kullanılan tipler
belirtilecektir.

Psikrometre (Islak ve Kuru Hazneli Higrometre)

:

Çiğ noktası sıcaklığını ve bağıl nemi elde etmek için en yaygın kullanılan alet
psikrometredir. İki cıvalı standart termometreden meydana gelen psikrometrelerde,
termometrelerden birinin etrafı ince bir muslinle sarılmıştır. Bu alet kullanılırken
muslin ıslatıldığından bu termometreye ıslak termometre, diğerine ise kuru
termometre denilir. Kuru termometre gerçek hava sıcaklığını verir. Islak
termometrenin muslinindeki su, ısı alarak buharlaşır ve ıslak termometrenin
sıcaklığı düşer. Buharlaşmanın hızı, havanın doyma derecesine, diğer bir deyişle
bağıl nemine bağlıdır. Bu nedenle, ıslak ve kuru termometrelerin sıcaklıkları
arasındaki fark bağıl neme bağlı olarak değişir. Bu sıcaklık farkları yardımıyla çiğ
noktası (sıcaklığını) ve bağıl nemi bulmak için tablolar ve grafikler geliştirilmiştir.
Bu prensiple çalışan çeşitli psikrometre tipleri mevcuttur .

Sabit Kasa Tipi Psikrometre

:

Bu tip psikrometrede ıslak ve kuru termometreler bir mesnet üzerine, dikey olarak
yerleştirilmiştir (şekil 4.9). özellikle yazın buharlaşma fazla olduğunda, muslindeki
suyun çabuk buharlaşmasını önlemek için, ıslak termometrenin altına, içinde saf su
bulunan küçük bir kap konulmuştur. Bu kaba daldırılan bir fitil, termometre
haznesinin etrafına bağlanmıştır. Gerçek ıslak hazne sıcaklığı 15 dakikada elde
edildiğinden fitil, muslinin daima ıslak kalmasını sağlayacaktır.

Sapanlı Tip Psikrometre

:

Gemilerde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli tipleri olan sapanlı psikrometrelerin
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hepsi elle çevrilir. Sapanlı tip psikrometrede, ıslak ve kuru termometreler yan yana
bir mesnet üzerinde tespit edilmiştir. Mesnet de bir sapa bağlanmıştır. Bu
psikrometreden elde edilen değerin doğru olması için saniyede 2,5 m'lik bir hava
akımına ihtiyaç vardır. Bu amaçla, ıslak termometrede en düşük sıcaklık elde
edilinceye kadar, psikrometre saniyede 4 kez olmak üzere döndürülmelidir.

Aspiratörlü Psikrometre

:

Sabit kasa tipi psikrometreye, (hava akımı elde etmek için) bir aspiratör takılmıştır.
Aspiratör, termometre hazneleri üzerindeki durgun havayı emerek, ıslak
termometre haznesinin soğumasını sağlar. Alet, 8-9 dakika süren çalışması
esnasında aspiratör dakikada 25-26 devir yapar ve 2,5-3 m/sn lik bir hava akımı
oluşturur (Şekil 4.11).

GKTH Dairesi Başkanlığı – Tahlisiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

VI-44

Tahlisiyeci El Kitabı

Aspiratörlü
psikrometrelerin
Asman
(aspiratör)
modelinde,
aspiratör,
termometrelerin üzerine monte edilmiştir. Termometreler pirinç; bir muhafaza
içinde olup, alet kolaylıkla taşınıp, herhangi bir yerde kullanılabilir (Şekil 4.12).

Saçlı Higrometre

:

Bu tip higrometre, sabit iki nokta arasında gerilmiş bir demet saç ve bu saçın nem
vasıtasıyla uzayıp kısalmasını gösteren bir ibreden oluşur. Nem arttığı zaman, saç
demeti uzar, nem azalınca kısalır. Bu düzenek madeni bir muhafaza içinde olup,
aletin skalası, o andaki nemi (yüzde olarak) verecek şekilde ölçeklendirilmiştir.
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Higrograf

:

Havanın nemini sürekli bir şekilde kaydeden (yazıcı) bir alettir. Bu aletin hassas
elemanı higrometrede olduğu gibi, sarışın insan saçı demetinden oluşur. Bir kam
tertibatı vasıtasıyla saç demetindeki uzama ve kısalma, ucunda mürekkep bulunan
bir ibreye iletilir. Böylece bağıl nem değerleri bir tambur üzerine sarılmış grafiğe
işlenir.
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PRATİK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
PRATİK HAVA TAHMİNLERİ
Diyebiliriz ki yalnız profesyoneller değil bazı amatör denizciler de, gerçekten
de çok iyi hava tahminleri yapabilmektedirler. Bazıları bulutlar bakarak, bazıları
martıların uçuşlarından ,bazıları da güneşin doğuş ve batışından, Ayın çevresinde
oluşan haleden, yıldızların parlaklığından ertesi gün havanın nasıl olacağı hakkında
bilgi verebilirler yada söyleyebilirler. Örneğin, Ay ayakta, gemici yatakta diyerek
bulutsuz, parlak bir ay gördüğünde havanın iyi olacağını, yazın çaktığı, kışın baktığı
yerden fırtına gelir; diyerek fırtınanın yazın şimşeğin çaktığı kışın ise ters taraftan
gelebileceği anlatılır. Herhalde deneyimler sonucu eski denizciler bunları saptamış
bulunuyorlar. O zamanlar günümüzün meteorolojik olanakları olmadığına göre
başlarına gelenlerden bazı hava kuralları çıkarmaktan ve bunu bir yere
kaydetmekten başka çareleri de yoktu. Aşağıda deneyimler sonucu elde edilen
bilgileri tüm denizcilere sunuyoruz.
* Hava tahminlerinde kurallar
* Pratik hava tahminleri
* Sayılı günler ve denemeli fırtınalar
HAVA TAHMİNİNDE KURALLAR
BAROMETRE RÜZGAR HAVA DURUMU
1-

Yüksek ve sabit Lodostan karayele drisa ederse Hava durgun. Bir, iki gün
içinde hava sıcaklığında çok az değişme.

2-

Yüksek ve hızla yükseliyorsa Lodostan karayele drisa ederse Hava durgun.
Sıcak havayı takiben 2 gün içinde yağış.

3-

Çok yüksek ve yavaş yavaş düşüyorsa Kıbleden keşişlemeye drisa ederse. 24
saat içinde yağış.

4-

Çok yüksek ve hızla düşüyorsa Kıbleden keşişlemeye drisa ederse. 12-24
saat içinde kuvvetli rüzgarla birlikte yağış.

5-

Yüksek ve yavaş yavaş düşüyorsa Keşişlemeden poyraza drisa ederse 12-18
saat içinde yağış.

6-

Yüksek ve hızla düşüyorsa Keşişlemeden poyraza drisa ederse 12 saat içinde
kuvvetli rüzgarla birlikte yağış.

7-

Yüksek ve yavaşça düşüyor Gündoğusundan poyraza drisa ederse
Yazın, meltemli ve durgun hava;
Kışın,24 saat içinde yağış.

8-

Yüksek ve hızla düşüyorsa Gündoğusundan poyraza drisa ederse
Yazın, meltemli ve durgun hava;
Kışın, kar, yağmur ve sertleşen rüzgar.

9-

Alçak ve yavaşça düşüyorsa Keşişlemeden poyraza drisa ederse Yağış 1-2
gün sürecek.

10- Alçak ve hızlı düşüyorsa Keşişlemeden poyraza drisa ederse Yağmur ve sert
rüzgar. Hava açacak ve 36 saat süreyle soğuyacak.
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11- Alçak ve yavaşça düşüyorsa Kıbleden lodosa drisa ederse Hava açacak
birkaç gün süreyle durgun olacak.
12- Yüksek ve hızla düşüyorsa Kıbleden gündoğusuna drisa ederse Sert bir
fırtına yakında. Hava açacak ve 24 saat içinde soğuyacak.
13- Yüksek ve hızla düşüyorsa Gündoğusundan yıldıza drisa ederse Sağnak veya
karla birlikte poyraz fırtınası ve kışın bunları takiben soğuk dalgası.
14- Alçak ve hızla yükseliyor Batıya drisa ederse Hava açacak ve soğuyacak
PRATİK HAVA TAHMİNLERİ
Denizcilerin ve hatta kara adamlarının, çeşitli ve özellikle kış mevsiminde
havanın nasıl olacağı hakkında çeşitli tahminlerde bulunmayı istemeleri günlük
gereksinmeleridir. Kimisi güneşi, ayı, yıldızı, bulutları kollar durumlarına,renklerine
göre tahminlerde bulunur. Kimisi mevcutsa barometre ve termometresinden
karşılaştırmalar yaparak ve hatta bazı hayvanların hareketlerine dikkat ederek hava
vaziyetini anlamaya çalışır. Muhakkak ki, bunların en doğrusu meteoroloji
istasyonlarının verdikleri hava raporlarıdır.
Gökten , denizden ve bulutlardan tahminler
1-

Bulutların ufkun kuzey taraflarında sıkışık bir halde toplanıp yükselmesi,
kuvvetli bir yıldız rüzgarının çıkacağına ve havanın soğuyacağına ve yağmur
da yağabileceğine.

2-

Ufkun batı taraflarında bulutların oluşması ,batı tarafından rüzgar
eseceğine ve yağmur yağmasının neden olacağına.

3-

Batı ve lodos rüzgarları esnasında havanın soğumaya başlaması , rüzgarın
yıldıza veya karayele döneceğine.

4-

Rutubetsiz bir havada (yani kuru soğuk),şimal taraflarından tatlı bir frişka
rüzgarı eseceğine.

5-

Havanın rutubetlenmesi ve sıkıntılı bir sıcak yapması,mutedil bir güney
rüzgarının çıkacağına.

6-

Devamlı bir kuru soğuktan sonra sıcaklık hissedilmesi, kuvvetli bir fırtına
çıkacağına. Devamlı bir sıcak havayı ardından soğuk hissedilmesi, yağmurlu
bir fırtınaya.

7-

Birdenbire soğuk çıkması ve yağmur yapması,güzel bir havaya.

8-

Kışın don esnasında havada sıcaklık hissedilmesi, kar yağacağına.

9-

Yazın havanın birdenbire soğuk yapması, bol bir yağmura.

10- Geceleyin çiğ yağması ve sabahleyin sis olması,güzel havaya.
11- Grub da fazlaca kırılma olması,yağmura ve rüzgara.
12- Yağmursuz bir gök gürültüsü ve şimşek çakıntısı, sıcak bir havaya.
13- Bulutların yükselmesi ve yoğunluklarının azalarak renklerinin açılması,
havanın güzelleşeceğine ve serinleyeceğine.
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14- Bulutların alçalması ve renklerinin koyulaşarak sarkık bir hal alması,
yağmura ve rüzgara.
15- Bulutların gevşek ve yumuşak görülmesi,yağmura;donuk renkli ve keskin
kenarlı bir halde bulunması, şiddetli ve devamlı bir rüzgara.
16- Bulutların dağ tepelerinde sis halinde toplanması yağmura ve rüzgara.
17- Alt tabakada görülen bulutların uçuşmaları, frişka bir rüzgara; üst
tabakalardaki bulutların ise devamlı bir havaya.
18- Bulutların atılmış pamuk gibi yükseklerde yığın halinde toplanması,havada
bir değişim olacağına.
19- Yumuşak beyaz bulutların koyulaşması ve renklenmesi, yağmura; keskin
kenarlı bir hal alması yağmurlu bir rüzgara.
20- Sabah ve akşam bulutların mor bir renk alması, yağmura.
21- Semada şeffaf bulutlar peyda olması ,kuvvetli bir frişkaya veya mutedil bir
fırtınaya.
22- Açık ve berrak grubdan sonra yıldızlar görünmeyecek surette havanın
bulunması ve beyaz bulutlar oluşması , yağmura ve rüzgara.
23- Güzel ve berrak bir gecenin sabahında semada ve ufukta boylamasına siyah
bulutlar görülmesi, yağmura ve rüzgara.
24- Güneş doğarken bulutların ufukta toplanması ve kabararak yükselmesi
yağmura.
25- Ufukta birdenbire karanlık ve girift vaziyette bulutlar hasıl olması ,hafif bir
rüzgara ve sonra yağmurlu bir boraya.
26- Bulutlu bir havada Güneşin bulutlar arasından huzmelerinin uzanması, bir
frişkaya.
27- Göğün çok fazla bir renk alması ,aniden kuvvetli ve bununla beraber
devamsız bir boraya.
28- Denizin siyah veya yeşil bir renkte görülmesi, rüzgar çıkacağına ve
sertleşeceğine.
29- Geceleyin ufkun üzerinde beyaz bir kuşak gibi ziya görünmesi, hava
çıkacağına ve sertleşeceğine.
30- Sakin bir havada deniz yüzeyinin,göz alacak kadar parlak beyaz renkte
görünmesi ve havada sıcaklık hissedilmesi, büyük bir fırtınaya.
31- Denizin donuk beyaz bir renk alması, sise ve güzel bir havaya.
32- Rüzgarın güneşe doğru dönmesi, havanın tekrar tazeleneceğine, alamettir.
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Hayvanlardan Tahminler
1-

Martıların sabahleyin denize doğru açılıp uçmaları, hafif rüzgarlı iyi,
sahillere yakın olarak alçaktan dolaşmaları fırtınalı fena bir havaya.

2-

Umumiyetle kuşların sürü halinde yükseklerden uçmaları, iyi; alçaklarda
gezmeleri, fena bir havaya.

3-

Baykuşların geceleri sık sık ötüşleri güzel; kargaların kötü bağrışmaları ve
deniz kenarlarına yayılıp başlarını suya sokmaları fena bir havaya.

4-

Kırlangıçların yükseklerde dolaşmaları, martıların sahillerden açılmalar, bal
arılarının sürü sürü uzaklara yayılmaları , örümceklerin ağ işleriyle meşgul
olmaları yarasaların geç vakitlere kadar görülmeleri ve kümes hayvanlarının
sakin bir halde bulunmaları iyi bir havaya. Kedilerin tuvalet yapmaları,
ördeklerin neşeli bir tavır takınmaları, sineklerin insanlara musallat
olmamaları, balıkların sudan yukarı fırlamaları, farelerin fazla gürültü
çıkarmaları ve nihayet romatizmalı ve sinüzitli insanların ağrı hissetmeleri,
fena havaya delalet eder.

Güneşten ve Aydan Tahminler
1.

Grub da ufkun parlak kırmızı bir renk alması iyi bir havaya, kırmızılığın
koyuca ve donukça olması hafif bir rüzgara.

2.

Grub da ufkun parlak turuncu bir renk alması, güzel bir frişkaya, açık
sarımsı bir renk alması kuvvetli bir rüzgara, yeşili andıran solgun bir sarılık
rüzgara ve yağmura.

3.

Güneşin bulanık kırmızı bir renk alması kuvvetli bir rüzgara.

4.

Güneş doğarken ufkun sarı bir renk alması güzel havaya,kırmızı fena bir
havaya,rüzgara ve yağmura.

5.

Güneşin doğarken ufkun sarı renkte görülmesi mutedil bir fırtınaya.

6.

Akşam gökkuşağı iyi bir havaya, doğu taraflarında bir yağmura.

7.

Sabahleyin gökkuşağı görülmesi fena bir havaya ve batı taraflarında bir
yağmura.

8.

Kurak bir havada veya herhangi bir zamanda parlak ve güzel bir gökkuşağı
fazla yağmura.

9.

Pek büyük olan gökkuşağı yağmurun uzaklara yağacağına,çok küçük bir
alaimisema ise yağmurun yakına yağacağına.

10. Sakin bir havada hale görülmesi ani bir rüzgarın çıkıp söneceğine.
11. Rüzgarlı bir havada hale görülmesi, rüzgarın sertleşeceğine fakat çok
sürmeyeceğine.
12. Küçük bir hale, kısa zamanda kuvvetli bir boranın çıkacağına.
13. Büyük bir hale, yakında bir fırtınanın çıkacağına.
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14. Ay hilal halinde iken etrafının birkaç defa haleleşmesi dolunay zamanına
kadar iki üç gecede bir, 2 saat süren sağanakların meydana geleceğine,
15. Ayın etrafında bir hale görüldüğü vakit ufuktan yüksekçe olarak bulutların
da toplanması, kuvvetli bir boraya veya fırtınaya.
16. Yükseklerde bulutların
almaları,güzel havaya.
17.

ay

etrafında

hale

gibi

dairesel

bir

şekil

Ay gayet parlak ve berrak bir halde iken çevresinin turunculaşması,
fırtınaya.

18. Ay hilal halinde iken kırmızımsı bir renk alması ,şiddetli yağmura ve
kuvvetli bir rüzgara.
19. Ayın turuncu veya kırmızı renkte doğması,sert bir frişkaya veya mutedil bir
fırtınaya.
20. Ayın herhangi bir irtifada parlak halde görülmesi,bir fırtına çıkacağına;
kırmızılaşması veya dumanlı soluk bir renk bağlaması yağmur yağacağına,
ayın büyük veya küçük görünmesi, pek şiddetli bir yağmura.
21. Ay hilal halinde zuhur eden rüzgarlar, alelekser dolunay zamanına kadar
fasılalarla devam edeceğine.
22. Kışın yıldızların pek parlak görülmeleri,havanın pek fazla soğuyacağına.
23. Yıldızların pek ziyade parıldamaları, küçülüp büyüyormuş gibi
görünmeleri, yağmura ve rüzgara alamettir
TÜRKİYE DENİZLERİNDE YAZ KIŞ HAVA DURUMLARI
YAZ MEVSİMİ:
Yaz mevsiminde İç Anadolu alçak basınç merkezidir.Daha geniş ve etkili bir basınç
merkezi de Basra Körfezi üzerinde bulunduğundan Azor Adaları üzerinde bulunan ve
Avrupa’ya doğru genişleyen yüksek basınç merkezi yukarıda belirtilen alçak
basınçlara yöneldiğinden yaz aylarında Marmara, Karadeniz, Ege’de rüzgarlar
kuzeyden eser ki; bu rüzgar genellikle poyraz rüzgarı olup serin ve kurudur. Ayrıca
bazı yerlerde yine özellikle sabahleyin saat 9.00-10.00 da başlayan ve akşamları
yaklaşık saat 18.00-20.00 de kesilen deniz meltemi yada İzmir’de söylendiği gibi
İMBAT rüzgarı çok etkilidir.Geceleri ise karadan denize doğru kara meltemi
eser.Denizden karalara doğru esen meltemler nemli olduğundan yaz aylarında
Karadeniz,Marmara ve Ege kıyılarında nem oranı önemli derecede artar.
KIŞ MEVSİMİ:
Kış mevsiminde Anadolu &#8217;da kış mevsimi hüküm sürdüğünden burada yüksek
basınç vardır. Doğu Avrupa ülkelerinden ülkemize gelen karayel,yıldız ve poyraz
rüzgarlarına neden olur.Ayrıca Anadolu yüksek basıncından kıyılara inen rüzgar
yüksekten alçağa doğru ısındığından kıyılarımıza dağlardan sıcak havalı sert
rüzgarlar da esebilir. Güney denizlerimizde oluşan bu alçak basınçlar bu bölgelerde
lodos rüzgarına neden olur.

GKTH Dairesi Başkanlığı – Tahlisiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

VI-51

Tahlisiyeci El Kitabı

YANGIN
Yanmanın Tanımı

:

Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma
olayının oluşabilmesi için aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi yanıcı madde (madde),
yakıcı madde (oksijen-hava) ve tutuşma sıcaklığı (ısı) bir arada olması gerekir. Bu
olaya “Yangın Üçgeni” adı da verilmektedir.

Yangın

:

Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan, denetlenemeyen yanma olayına
“Yangın” denir.
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YANGIN SINIFI VE YANICI MADDELERE GÖRE KULLANILACAK
SÖNDÜRÜCÜLER VE ALINACAK ÖNLEMLER
YANGIN
SINIFI

YANICI
MADDELERİN İSMİ

KULLANILACAK
SÖNDÜRÜCÜLER

ALINACAK ÖNLEM,
YÖNTEMLER

Tahta, Ağaç, Plastik
Gibi Katı Maddeler

Su, Köpük, Kuru
Kimyevi Toz, Bcf

Soğutma Yöntemi
Uygulanmalıdır.

KLAS B
Sıvı Yangınları

Petrol, Yağ Ve
Benzin

Köpük, Co2, Kuru
Kimyevi Toz,
BCF (Halon),
Yangın Battaniyesi

Asla Basınçlı Su
Sıkılmamalı, Ateşi
Boğarak Söndürme
Yapılmalıdır.

KLAS C
Gaz Yangınları

Propan, Bütan,
Asetilen, Havagazı,
Hidrojen, Vs.

Kuru Kimyevi Toz,
Bcf, CO2

Valfler Kapanmalıdır.

KLAS A
Karbon
Yangınları

KLAS D
Metal
Yangınları

Metaller
(Demir, Çelik Vs. )

Özel Pudra İle Kuru
Kum Kullanılmalıdır.

KLAS E
Elektrik
Yangınları

Elektrik Yangınları

Co2, Bcf, Kuru
Kimyevi Toz

Yağmurlama
Yapılacaksa Uygun Bir
Mesafeden
Yapılmalıdır.
Elektrik Akımı
Kesilmelidir Akım
Kesildikten Sonra Su
Kullanılabilir.

PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER :
Portatif yangın söndürme aletleri; bir basınç yaratma kabı olup içinde bulunan
yangın söndürücü maddeyi basınç yoluyla aletin dışına sevk etmeyi sağlar. Yangın
söndürücü tüplerin kullanım süresi kontrol edilmelidir. Role talimleri ve yangına
müdahale amacıyla kullanılan yangın söndürücüler saptanmalı ve ilk fırsatta
doldurulmalıdır.

KÖPÜK SÖNDÜRÜCÜ

KARBONDİOKSİT SÖNDÜRÜCÜ

KİMYEVİ TOZ SÖNDÜRÜCÜ

YANGIN ELBİSESİ TAKIMINI OLUŞTURAN MALZEMELER:
Yangın mahalline girecek kişi yangın elbisesi giymeli ve aşağıdaki donanım listesi ile
donanmalıdır.
1- Başlık ( Kask )
2- Balta
3- Emniyet Halatı
4- Hava Tüpü
5- Yanmaz El Feneri
6- Yanmaz Çizme
7- HavaTüpü Teçhizatı
8- Koruyucu Giysi
9- Yanmaz Eldiven
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YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER
SU
:
Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar
için (katı) mükemmel bir söndürücüdür.
KÖPÜK (FOAM)
:
Makine bölümü yangınları ile tankerlerin yük tanklarında oluşan yangınlar için özel
bir donanım yapılarak köpük (foam) püskürtmesi şeklinde kullanılan bir sistemdir.
Yanar yerleri bir köpük tabakası altında bırakarak oksijen ile temasını keser ve
ateşin sönmesine sebep olur.
KARBONDİOKSİT (CO2)
:
Gaz basınç altında sıvı hale gelir. Gazın boşaltılmasıyla birlikte buharlaşma ve
yayılma, soğuma sürecini başlatır. Derine yerleşmiş sıcak dışında genel yangın
söndürme amacına yöneliktir. Elektrik donanımları veya giriş zorluğu olan bölümler
için idealdir. CO2 yalnız yüzeysel yangınlarda kullanılır. CO2 in elektrik iletkenliği
yoktur.
CO2 yanan yakıtın yüzeyinden akış yaparak havanın yanan yüzeyle ilişkisini keser ve
yangını bastırır. Açık yangınlarda gaz püskürtme yangının yakınlarından başlar, geri
ve ileri püskürme hareketiyle yangının arka kısmına doğru işlem yapılır. Elektrik
donanımındaki yangında, söndürücü de bulunan gaz en üst düzeyde soğutma
sağlamak için bütünüyle boşaltılmalıdır.
KURU KİMYEVİ TOZ
:
Kuru kimyevi toz söndürücüleri düşük parlama noktası olan sıvı yangınları için
idealdir. Kimyevi toz, alevin içine sıkılması ile basınçlı bir gaz alevini söndürmede
etkili olur. Tozun soğutma etkisi ise yok denecek kadar azdır. Toz ile yangınla
mücadeleye başlanılacağı zaman, müdahaleyi yapacak kişi çömelerek yada
vücudunu aşağıya doğru küçülterek kendini ani alevlenmelerden korur ve önden
ileriye doğru süpürme hareketi ile tozu yangına doğru püskürtür. Yeniden
tutuşmaya karşı saçılmış alevlenebilir sıvıların içine doğru hareket etmekten,
yeniden tutuşma tehlikesinin bulunmasından dolayı sakınılmalıdır. Her ne kadar toz
yangını çok çabuk bir şekilde çökertebilse de tozun soğutma ve yangını zaptetme
etkisi bulunmadığından buhar yeniden tutuşmaya hazır bir durumda kalmaktadır.
BCF ( HALON GAZI)
: Verildiği ortamdaki oksijeni azaltarak yangının
sönmesini sağlar. Elektrik donanımları veya giriş zorluğu olan bölümler için idealdir.
Yangın Battaniyesi

:
Yağ tavasında olduğu gibi sıvı yanıcıların bulunduğu
kaplardaki
yangınlarda
yangın
battaniyesi
kullanılmalıdır. Battaniyenin üst kenarı eli korumak
amacı ile geriye doğru katlanır. Kollar yana doğru
açılarak sıcak ve alevden korunacak şekilde önde
tutulur. Öne adım atılır ve battaniye alevin
üzerinden ileriye ve yangının gerisine doğru uzatılır
ve bırakılır. Yanma sönene kadar battaniye
kaldırılmamalıdır. Sıcaklık nedeni ile tekrar yanma
başlayabilir.
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YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER
1- Soğutarak Söndürme
Su ile soğutma : Soğutarak söndürme prensipleri içinde en çok kullanılanıdır. Suyun
elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma (yanan cismin su içine
atılması sonucu oksijeni azaltma) ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının
söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Su yangın yerine kütlesel olarak
gönderileceği gibi püskürtme lans ları ile de gönderilebilir.
Yanıcı maddeyi dağıtma : Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan
yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangı yavaş yavaş söner. Akaryakıt
yangınlarında bu tip söndürme yangının yayılmasına neden olacağından uygulanmaz.
Kuvvetli üfleme : Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin
sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır. Bu tip
(soğutarak) söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.
Büyümüş veya belirli boyutlara gelmiş yangınlarda kuvvetli üfleme yangına daha
fazla oksijen sağlayacağından yangının büyümesine neden olur. Bu nedenle bu tür
söndürmeler büyümüş yangınlarda kullanılmaz.

2- Havayı kesme
Örtme : Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve kimyasal bileşikler (köpük,
klor, azot vb) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile
yapılan
söndürmedir.
Akaryakıt yangınlarına
örtü
oluşturan
kimyasal
kullanılmaktadır.
Boğma: Yangının oksijenle temasınn kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan
işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.
Yanıcı maddenin ortadan kalkması : Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin
ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.
YANGIN SINIFLARINA GÖRE KULLANILABİLECEK YANGIN SÖNDÜRÜCÜ ÇEŞİTLERİ
YANGIN
SINIFI

KURU
METAL
KİMYEVİ TOZ POWDER

CO2 GAZI

KÖPÜK

SU

HALON
(BCF)

KLAS A
KULLANILIR
Karbon
İDEALDİR
Yangınları

UYGUN
DEĞİL

UYGUN
DEĞİL

KULLANILIR

KULLANILIR
KULLANILIR
İDEALDİR

KLAS B
Sıvı
KULLANILIR
Yangınları

UYGUN
DEĞİL

KULLANILIR

KULLANILIR

UYGUN
DEĞİL

KULLANILIR

KLAS C
Gaz
KULLANILIR
Yangınları

UYGUN
DEĞİL

KULLANILIR

KULLANILIR

UYGUN
DEĞİL

KULLANILIR

KLAS D
UYGUN
Metal
DEĞİL
Yangınları

KULLANILIR

UYGUN
DEĞİL

UYGUN
DEĞİL

UYGUN
DEĞİL

UYGUN
DEĞİL

KLAS E
Elektrik
KULLANILIR
Yangınları

UYGUN
DEĞİL

KULLANILIR

UYGUN
DEĞİL

UYGUN
DEĞİL

KULLANILIR
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İŞYERİNİZDE

Temizlik yangını önler, işyerinizi temiz
tutunuz.

Kaynak ve kesme işlerinde çok dikkatli
olunuz.

Sigara içilmemesi gereken yerlerde
aksini yapmak intihar etmek demektir.

Yangınla mücadele vasıtalarını temiz ve
bakımlı bulundurunuz.

Elektrik donanımına ehliyetsiz kimseler
el sürmemelidir.

Kusurlu ve etrafı yanabilir maddelerle
dolu ısıtma kazanları tehlikeli olabilir.

Zımpara taşında çalışırken civarda
yanabilir madde bulundurmayınız.

Yangın ihbarını işittiğinizde ne
yapacağınızı önceden öğreniniz.
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EVİNİZDE

Sıvasız, çatlak, hatalı inşa edilmiş veya
dolmuş bacalar yangın nedenidir.

Tavan arası ve bodrumlarınızı temiz
tutunuz.

Elektrikten çıkabilecek yangınlara
dikkat ediniz.

Yanıcı maddeleri evinizin uygun bir
yerinde saklayınız.

Soba, kalorifer ve mutfak
ocaklarınızdan çıkabilecek yangınlara
dikkat ediniz.

Çocuklarınızın ateşle oynamasına engel
olunuz.
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BİR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR

YANLIŞ

HAREKET ŞEKLİ

DOĞRU

RÜZGARI ARKAYA
AL

CİHAZI ALEVİN
DİBİNE TUT

CİHAZI YANGININ
DOĞDUĞU YERE
TUT

EVVELA ÖNÜ
SONRA İLERİYİ
SÖNDÜR

YANGIN TAMAMEN
SÖNMEDEN
AYRILMA

CİHAZI OMUZ
HİZASINA AS
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YANGIN ÖNLEMLERİ
Küçük bir yangın başlangıcının, büyük alevlere dönüşmesini önlemek
amacıyla yapıların projelendirme aşamasından itibaren yangından korunma
şartname ve yönetmeliklerine bağlı kalınması gerekir.
Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır.

I.

Yapısal bakımdan yangından korunma:
•
•
•
•
•
•
•

II.

Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemelerinin kullanılması,
Yangının yayılmasını önlemek amacıyla , yangın bölümleri oluşturma,
Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleme,
Yangına yüksek derecede dayanıklı yapı seçimi,
Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yollarının sağlanması,
Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarının ayrılması,
Her an çalışabilecek durumda faal yangı söndürme cihazları
bulundurulmalıdır.

Organizasyon bakımından yangından korunma:
•
•
•
•
•
•
•
•

İyi bir bina idaresi,
Gerekli yasakların konulması,
Sabit tesisatın sık sık kontrolden geçirilmesi,
Yangınla savaş tatbikatının yapılması,
Acil ışıklandırma sisteminin kurulması,
Gereksiz yangın yükünün kaldırılması,
Korunma sistemi ve planının düzenli kontrolünün yapılması,
Düzenli bir şekilde alan tatbikatlarının yapılması.

EV VE İŞ YERLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çatlak, hatalı inşa edilmiş veya dolmuş bacalar yangın nedeni olabilir.Bacalar
devamlı temizlenmelidir,
Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,
Yanıcı maddeler evinizin veya iş yerinizin uygun bir yerinde saklanmalıdır,
Soba, kalorifer ve mutfak ocaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat
edilmelidir,
Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır,
Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır,
Kaynak ve kesme işlemlerinde çok dikkatli olunmalıdır,
Elektrik donanımına ehliyetsiz kişiler el sürmemelidir,
LPG tüplerinin bulunduğu mutfak ve banyolar sürekli havalandırılmalıdır,
Yangına karşı korunmak ucuzdur.Evinizde ve iş yerinizde yangına karşı
önlemler almak sanıldığı kadar pahalı değil, tam tersine ucuzdur. Üstelik
yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam
olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilirler.
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YANGIN KAPINIZI ÇALARSA ;
1. Telaşlanmayınız,
2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız,
3. İtfaiyeye telefon ediniz,
4. Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz,
5. Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildiriniz,
6. Yangını çevrenizdekilere duyurunuz,
7. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut
imkanlardan yararlanınız,
8. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız,
9. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,
10. Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

¾ YANGINLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNUZ.
¾ YANGIN
ÖNLEMLERİ
ALMANIN,
SÖNDÜRME
KÜLFETİNDEN DAHA KOLAY VE UCUZ OLDUĞUNU
UNUTMAYINIZ.
¾ HER YANGIN SINIFI İÇİN UYGUN OLAN YANGIN
SÖNDÜRME CİHAZI KULLANINIZ.
¾ GERÇEK
DIŞI
BULUNMAYINIZ.

YANGAN

İHBARLARINDA

¾ İTFAİYE ARAÇLARINA YOL VERİNİZ.
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SOLUNUM SİSTEMİ İLE İLGİLİ İLK YARDIM
Bir insan dakikada ortalama 12 – 16 kez soluk alır.
BOĞULMA: Normal solunum ile hava akciğer keseciklerinden kana geçmekte ve
kandaki karbondioksit (CO2) akciğer keseciklerine geçmektedir. Çeşitli nedenler ile
bu işlemler yapılmazsa kandaki CO2 yükselir. Buna “BOĞULMA” denir.
Boğulmada görülen önemli belirtiler: Halsizlik, baş dönmesi, soluk almada zorluk.
Hızlı nabızlıdır. Dudaklarda, tırnaklarda, deride morarma, göz bebeklerinde
genişleme, boyun damarlarında şişme ve hafif şuur kaybı olur. İlerleyen dönemde
deride, yanaklarda, tırnaklarda, burunda , kulaklarda, parmaklarda görülen morluk
artar. Mavi grimsi bir renk alır. Solunum ya hiç yoktur yada zorlu ve kesik kesiktir.
Nabız düzensizleşir ve hafifler. Tam şuur kaybı olur. Kalp durması ve ölüm meydana
gelir.
BOĞULMANIN GENEL NEDENLERİ
1) Solunum yolu tıkanıklıkları : Solunum yolu çeşitli nedenlerle tıkanabilir.
• Anatomik nedenler
• Mekanik nedenler
• Çeşitli hastalıklar
şişmesi.

: Dilin arkaya gitmesi, başın öne doğru bükülmesi.
: Yabancı cisimler, ağızda biriken kan, takma diş.
: Solunum yollarının yaralanması, ses tellerinin

2) Solunumu (deprese) yavaşlaması veya durması :
• Santral sinir sistemine etki eden durumlar : Çeşitli zehirli gazlar, böcek
ilaçları, kafa yaralanmaları.
• Solunum sistemi ile ilgili durumlar
: Suda boğulma, iple boğulma,
solunum yollarına çeşitli maddelerin (sıvı, yemek vs.) kaçması.
3) Kan ve dolaşım sistemi ile ilgili durumlar :
• Gaz zehirlenmesi (eksoz gazı gibi), elektrik çarpmaları, derin şok durumu,
ağır kanamalar, siyanür zehirlenmesi vb. bulunmaktadır.
4) Akciğer ve göğüs duvarı ile ilgili durumlar :
• Yaralanmalar sonucu akciğer ve akciğer zarı arasında hava girer. Akciğer
büzülür. Solunum zorluğu olur. Şiddetli ezilmeler vb. durumlarda asfikseye
yol açar.
BOĞULMADA ANA İLK YARDIM KURALLARI
1- Boğulmaya yol açan neden ortadan kaldırılır.
2- Boyun arkaya doğru bükülerek çene açılır, dil öne doğru çekilir. Boyun kırığından
şüphe ediyorsanız baş ve boyunu bükmeyin. Yalnızca alt çeneyi öne doğru çekin.
3- Ağızdan ağza yapay solunum yapılır. Bu sırada göğüs öne doğru yükselip
yükselmediği kontrol edilir. En önemli ilk yardımdır. İlk üç dakikada yapılmalıdır.
Daha uzun süre beyin oksijensizliğe (O2) dayanmaz. Şuursuz kalan kişinin dili arkaya
doğru kayarak solunum yolunu tıkar. Başı da öne doğru düşer. Solunum yolunu
bükerek ve daraltarak havanın geçmesi önlenmiş olur. (Şekil 1)
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SOLUNUMUN KONTROLÜ
1- Solunum sesini dinleyin.
2- Ağız - buruna ayna, gözlük camı tutarak soluk verme ile camın buğulandığını
görürsünüz.
3- Göğüs kafesinin öne doğru yükselip yükselmediğini kontrol edin.
4- Elinizin sırtını ağız – buruna doğru tutarak soluk verişini hissediniz
5- Elinizi göğüs kafesinin üzerine koyarak 1 dakika süre ile göğüs kafesinin öne
doğru hareket edip etmediğini saptayınız.
AĞIZDAN AĞIZA YAPAY SOLUNUMA NE ZAMAN BAŞLANMALIDIR ?
Yeterli solunum, basit önlemler ile (solunum yolunun açılması ve açık
tutulması) sağlanamıyorsa solunuma yardım edilmelidir.
Hasta – yaralının solunumu durmadan gerekebilir. Solunum yardımı, yardımcı
gerece ihtiyaç olmaksızın yada yardımcı gereçle yapılabilir.
Ağızdan - ağza ,

Ağızdan – buruna ,

Ağızdan yardımcı gereçle

• Solunum hızı ve soluk hacmi : Yaşa ve vücut ölçülerine bağlıdır.
• Aşırı yüksek soluk hacmi
: Hastanın göğüs bölgesinde yüksek basınç
oluşturur. Verilen hava ile hastanın midesi de şişer. Buda akciğerlerin
genişlemesini engeller.
• Çok az soluk hacmi
: Hastaya gerekli O2 ve CO2 değişimi
sağlayamaz
• Çok yüksek sayıda
: İlkyardımı yapan kişinin çabuk yorulmasına
veya yaralının kasılmasına sebep olur.
YAPAY SOLUNUM ÇEŞİTLERİ
AĞIZDAN – BURNA SOLUNUM :
•
•
•

Hastanın hava yolları, ağız kapalı iken ve alt çene yukarı kaldırılmışken
daha kesin olarak açık tutulabilir.
Hastanın burnuna ilkyardımı yapan kişi ağzını daha rahat yerleştirebilir.
Üfleme basıncı burun boşluklarından azalır. Böylece midenin şişmesi
önlenir.

Teknik: Hastayı düz bir zemine yatırın. Kemer ve kravatı çözün. Hastanın başına
diz çökün. Bir elinizle hastanın alın saç çizgisinden, diğer elinizle çene altından
kavrayın. Hastanın başını arkaya – geriye doğru çekin, çeneyi öne çekin (Boyun
kırığından şüpheleniyorsanız baş ve boyunu bükmeyin. Yalnızca alt çeneyi öne
doğru çekin). Ağız alt dudak ve çene ucu arasına uygulanan basınç ile kapatılır.
Derin bir nefes alarak ağzını hastanın burnuna sıkıca kapatın. Nefesinizi üfleyin.
Başarılı olup olmadığınızı anlamak için göğüsün yükselip yükselmediğini kontrol edin.
(Şekil.2)

Şekil 2
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AĞIZDAN – AĞIZA SOLUNUM
Burun yaralanmaları veya burun tıkalı olduğu zamanlarda uygulanır.
Teknik: Hastayı düz bir zemine yatırın. Kemer, kravatı çözün. Göğüs
kısmından harekatı görebilecek şekilde göğüs kısmını açın. Hastanın yanına diz
çökün. Bir elinizle alın saç çizgisinden diğeriyle çene altından kavrayın. Hastanın
başını arkaya – geriye doğru çekin, çeneyi öne çekin (Boyun kırığından
şüpheleniyorsanız baş ve boyunu bükmeyin. Yalnızca alt çeneyi öne doğru çekin),
hastanın ağzı parmak genişliğinde açın. Alına yerleştirdiğiniz elinizle burun
deliklerini kapatın. Derin bir nefes alıp hastanın ağzına üfleyin. (Şekil 3-4-5) Kontrol
için göğüsün hareketine bakın. (Şekil 6-7)

Şekil 3

Şekil 4

Şekil 5

Şekil 6

Şekil 7

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
•
•
•
•
•

Hastayı düz bir zemin üzerine sırtüstü yatırın.
Yakasını, kemerini, kravatını, elbisesinin önünü açın.
Hastanın başını arkaya – geriye doğru çekin, çeneyi öne çekin.
Boyun kırığından şüpheleniyorsanız baş ve boyunu bükmeyin. Yalnızca alt
çeneyi öne doğru çekin. (Şekil 8)
Takma diş, ağız boşluğunda bulunan kan, kusmuk gibi yabancı cisimleri
parmağınıza doladığınız bir mendil ile temizleyin. Bunu yaparken daha
derine, soluk borusuna kaçmamasına dikkat edin. (Şekil 9)

Şekil 8
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•
•
•

Büyükler için 1 dakikada 12 kez düzenli ve kuvvetli olarak üfleyin.
Başkası tarafından doktora telefon ettiriniz.
İlkyardıma hiç ara vermeden tıbbi yardım gelene kadar, yada hastaneye
gidene kadar devam edin.
Bir bez yada mendili hastanın ağız veya burnuna koyarak ilkyardımı
yapabilirsiniz. Solunuma engel teşkil etmez.
SUDA BOĞULMADA İLK YARDIM
Suda boğulma yada solunum yollarına bir sıvının kaçması sonucu akciğerler
sıvı ile dolar. Gırtlak kaslarında kasılma olur. Kalp düzensizleşir. Kana geçen su ile
kırmızı kan hücreleri parçalanır ve ölüm meydana gelir.
Kişi soluk, soğuk, gevşek ve morumsu renktedir. Nabız zayıflamıştır, yada
kaybolmuştur. Şuur değişik derecede azalmış olur.
•
•

Tatlı suda boğulmada kana geçen su kan hücrelerin parçalanmasına yol
açar.
Tuzlu suda boğulmada kandan su akciğerlere geçer ve kanın akıcılığı azdır.

1- Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi karaya çıkarıp sırtüstü yere yatırın. Yakasını,
kravatını, kemerini gevşetin. Ağız içindeki yabancı cisimleri temizleyin.
2- Ağızdan - ağza yapay solunum yapınız.
3- Verdiğiniz hava solunum yollarındaki hava ile karışır. Solunum yolundaki su
köpürerek dışarı çıkar. Soluk verdiği zaman kişinin başını çabucak yana çevirin. Her
seferinde daha fazla su köpürerek dışarı çıkar ve yaralıya yeterince solunum
yaptırmış olursunuz. Mide üzerine bastırarak midedeki suyunda dışarı çıkmasını
sağlayın.( Şekil.10)

Şekil 10
4- Islak elbiselerini çıkartın. Battaniyeye sarıp ısınmasına yardımcı olun. Şuuru
düzelince sıcak içecekler verin
5- Kendi solunumuna başlayana kalp normal çalışana kadar ilkyardıma
gerekirse kalp mesajına (kompresyonuna) devam edin.
6- Şuuru yerine gelirken amonyak, kolonya koklatın. Derin soluk almasını
sağlayın.
7- Kesinlikle hastaneye gönderin.
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ELEKTRİK ÇARPMASINDA İLK YARDIM

olur.

Yüksek voltajlı elektrik akımının yerle temas eden vücuttan geçmesi sonucu

Yaralı yüksek bir yerde, direkte bulunuyorsa itfaiyenin yardımı ile kurtarılıp
yere indirilmelidir
Unutulmamalıdır ki elektrik yanıkları görüldüğünden daha derindir. Kas
krampları ile kırıklar sinir felci solunum merkezinin felci solunumun ve kalbin
durması.
1- Kesinlikle kendinizi tehlikeye sokmayın
2- Elektrik devresinin kapatılması ve başka uzman kişiler tarafından yeniden
açılmamasına yönelik önlem alınması ( İtfaiye, elektrik idaresi)
3- Hasta bazen akım kaynağına yapışabilir. Kuru tahta, sopa vb. aletler ile
hastanın elektrik teli olan ilişkisi kesilmelidir. Elbisesi yanıyorsa söndürün. Hemen
başka yere taşımak için zaman kaybetmeyiniz.
Yaralı şuursuzsa (-) ve soluk almıyorsa (-)(Şekil.11)
Elbiselerini gevşetin, kemerini çözün, yakasını açın. Şok durumunu önleyici
tedbir alın. Ayaklarını yukarı kaldırın. Gerekiyorsa kalp masajı yapın. NATO
pozisyonunda yatırın.

Şekil 11
Yaralı şuurlu (+) ve soluk alıyorsa(+) (Şekil.12)
En yakın hastaneye taşıyın. Sakinleştirin. Sodalı su, çay gibi içecekler alabilir.
Bir çay kaşığı yemek sodası ve bir çay kaşığı tuzu 1/3 litre suda eritip kazadan sonra
ilk saatlerde her saat içirin. Ambulansla hastaneye gönderin. Kesinlikle yürütmeyin.

Şekil 12
Hafif ve kısa süren elektrik çarpması ile kas kasılmaları, uyuşukluk,
karıncalanma duygusu olabilir. Uzun süren ve kuvvetli çarpmalarda şiddetli kas
kasılmaları, şuur kaybı, solunum ve kalp durması olabilir.
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GÖGÜS YARALANMALARINDA İLK YARDIM
Göğse etki eden darbe sonucu, göğüs veya göğüs organlarının yaralanması
yaşamı tehdit edebilecek düzeyde olabilir. Soluk alma ile göğüs kafesi genişler.
Soluk verme ile göğüs kafesi daralır.
Göğüs duvarını geçip akciğere kadar giden yara
Bıçak, ateşli silah yaralanmaları ile dışarıdaki hava göğüs civarındaki delikten
göğüs boşluğuna girer. Akciğer büzülür. Şiddetli solunum zorluğu olur.
Hemen göğüs duvarındaki deliği kapatmak gerekir. Bunun için deliğin üzerine
ıslak mendil veya bir bez parçası ile örtülür. Üzerine su geçirmeyen bir cisim
örneğin naylon torba vb. koyup etrafı bantlanır. Üzerinden elastik bir sargı ile
sarılır.
Yaralı şuuru yok ise yaralı taraf yere gelecek şekilde yatırılır.
Yaralının şuuru var ise baş ve göğüs arkaya yastık koyup 45
derece yükseltilerek yaralıyı yan oturur durumda hastaneye taşıyınız. (Şekil 13)

Şekil 13
YUTULMUŞ YABANCI CİSİMLERDE YAPILACAK İLK YARDIM
Sert, büyük, sivri gıdaların yanı sıra bazı yabancı cisimler (Örneğin ısırılmış
bir elma parçası) yutulduğunda yemek borusunu tıkayabilir.
1-Önce yutulmuş olan yabancı cismin ne olduğunu öğreniniz.
2-Öksürmek yada kusmaya çalışmak, yemek borusuna takılan yabancı cismin
yerinde dışarı çıkmasına yardımcı olabilir.
3-Ağza parmak sokarak yabancı cismi dışarı çıkartmaya çalışın. Ancak daha
derine kaçmamasına dikkat edin.
4-Batıcı yada yakıcı bir cisim değilse, küçükse kendiliğinden dışarı atılma şansı
çok fazladır.
5-Kesinlikle hastaneye gidin.
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SOLUNUM YOLUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLK YARDIM
Solunum yoluna yabancı cisim kaçması ile üst hava yolu tamamen tıkana bilir.
Akciğerde hasara yol açar. Yabancı cisim oyuncak parçası, kuruyemiş parçası yada
kan, kusmuk olabilir. En sık Süt Çocuklarında, çok yaşlılarda, beyin kanaması
sonucu yutma güçlüğü olan hastalarda görülür. Solunum sıkıntılıdır. Bazen öksürük,
hırıltılı ve sesli solunum olabileceği gibi sessizde olabilir. Dudaklar morarır, solunum
durmuş olabilir. Yabancı cismin çıkartılıp ağızdan–ağza yapay solunum yapılması
gerekmektedir. (Şekil 14)

Şekil 14
ERİŞKİNLERDE YABANCI CİSMİ SOLUK YOLUNDAN ÇIKARMAK İÇİN
1.Sırta vurma yöntemi (şekil 15) iki kürek kemiğinin ortasına vurulur.
2.Karına bastırma yöntemi (şekil 16) göbekle iman tahtasının alt ucu arasında karın
üzerine kuvvetlice arkaya ve yukarıya doğru bastırın.
3.Göğse bastırma yöntemi (şekil 17) Çocuklarda uygulanmaz. Hamile , karın kısmı
geniş ve şişmanlarda uygulanır.
Ayakta dururken karına bastırma yöntemi (şekil 18)

Şekil 15

Şekil 16

Şekil 17

Şekil 18

Heimlich Manevrası
Yabancı cisim kuvvetli öksürme ile çıkartılamıyorsa avuç içi ile hastanın
sırtına kuvvetlice vurulur. Ayakta veya oturan hastanın arkasına geçin. Ellerinizi
göbeğin üstüne iman tahtasının altına birleştirerek birden fazla sayıda kuvvetli bası
uygulanır. Yatan hastada kurtarıcı hastanın üzerine diz çöker. Ellerini göbek üstüne
iman tahtasının altına koyar ve dik olarak bir veya birden fazla bası uygulanır.
(Şekil.19)

Şekil 19
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Unutulmamalıdır ki solunum yolunun tam tıkalı olmasında ilk yardım en fazla
3-5 dk. bir zaman içinde yapılmalıdır. Beyin daha uzun bir süre oksijensizliğe (O2)
dayanamaz. Beyin hücrelerinde ölüm meydana gelir.
Bebek ve Çocuklarda sırta vurma yöntemi (şekil 20-21-22)

Şekil 20

Şekil 21

Şekil 22

Ayaklarından basacağı tutma, sırta vurma yöntemi (şekil 23-24) hemen
hastaneye gönderilmelidir.

Şekil 23

Şekil 24

HİPOTERMİ
İyi bilinmeli ve kabul edilmelidir ki, denizde felaket esnasında bir çok hayat
Hipotermi (hypothermia) nedeniyle kaybedilmektedir. Hipotermi vücut ısısının
normalin altına düşmesi demektir. Vücut ısısının 35ºC nin altına düşmesiyle ortaya
çıkar. 26ºC nin altına düşme halinde iyileşme olasılığı zayıftır.
•
•
•
•
•
•

Hipoterminin başlamasıyla birlikte titreme görülür.
Deri soğuk, soluk ve kurudur.
Vücut ısısı 35ºC altındadır veya bu civarda seyreder
Hasta çok duyarlı, tedirgindir. Giderek derin bir uykuya dalar.
Nabzı ve solunumu normalin altındadır.
Hasta bilinçsiz halde uyurken solunumu, nabzı durabilir veya belli belirsiz
hale gelebilir; bu halde onu solunum ve kalp talimleriyle yaşama
döndürmek gerekebilir.

Suyun ısıyı iletme yeteneği havaya göre 25 kat daha iyi olmasına rağmen ısıyı
yine havaya göre 1000 kat daha yüksek oranda koruyabilir. Bu karşıt özellik, suyun
içine giren bir kişi için kimi zaman sorun, kimi zaman da avantaj yaratır.
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Su içinde bulunan bir kişinin ne kadar zaman içinde kurtarılması gerektiğini
aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Deniz Sıcaklığı

Maksimum Hayatta Kalma Süresi

0C
2.5 C
5C
10 C
15 C
20 C
25 C

15 dakika
30 dakika
1 saat
3 saat
7 saat
16 saat
3 gün veya daha fazla

Hipoterminin etkileri
İnsanın normal vücut sıcaklığı 37ºC dir. Vücut, iç sıcaklık değişikliklerine
oldukça hassas bir yapıdadır; 1ºC lik bir düşüş bile titreme ve rahatsızlık hissi
yaratabilir. 2ºC lik düşüş ise vücudun daha fazla ısı kaybını önlemek için çabalarını
en üst düzeye çıkarmasına ve had safhada titremeye neden olur. İç sıcaklıkta daha
fazla düşüş ile birlikte vücudun kendisini koruma çabalarında azalma görülür; bu
durum ise sıcaklık düşüşündeki hızı ivmelendirir.
Aşağıdaki tablo, vücut sıcaklığındaki düşüş ile birlikte ortaya çıkan progresif
semptomları ve etkileri göstermektedir :

36-35ºC
35
34.5

Metabolizma ve soluk alıp vermede hızlanma, ciddi soğuk duyusu, el ve
ayak parmaklarında acı hissi
Metabolizmada yavaşlama
Soluk alıp vermede yavaşlama

34

Kalp atım hızında yavaşlama, kan basıncında düşme

33

Bilinç kaybının başlaması, zihinsel bulanıklık, iletişimde güçlükler, aşırı
titreme sonucu adale kasılmaları

32

Acıya duyarsızlaşma

30

Bilinç kaybı, gözbebeklerinde genişleme, refleks kaybı, kardiyak aritmi
başlangıcı, soluk alıp vermede düzensizlik

28

Soluk almama, damarlarda kasılmalar

25

Ölüm

Bu semptom ve etkilerin sıralandığı liste, iç vücut sıcaklığındaki küçük bir
düşüşün dahi ciddi sonuçlar doğurabildiğini gösteriyor. 2ºC den daha fazla bir düşüş,
vücudun kendi kontrolünü kaybetmeye başlamasını beraberinde getiriyor. Böyle bir
durum, Hipotermi olarak adlandırılmaktadır. Hipotermi, soğuğa maruz kalan
herhangi bir kişide başlayabilir.
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Soğuk, soğuktan yeterince korunamayan herkesi olumsuz yönde etkiler.
Kutup araştırmacıları, dağcılar, batan bir gemi veya düşen bir uçaktan sağ kurtulup
yaşam savaşı verenler, kış soğuğunda yeterli ısınma sağlayamayan evsizler gibi
herkes soğuğun etkisiyle vücut ısılarındaki düşüş nedeniyle hayat riski ile karşı
karşıyadırlar.
Yeterli koruyuculuğu sağlayan giysilerin soğuk sularda hayati önemi vardır.
Soğuk suda korunma sağlamamış bir kişi hareketliliğini minimumda tutmalıdır.
Hareket, soğuk suyun ciltle temasını, dolayısıyla iç vücut sıcaklığının düşme hızını
arttırır. Cildin dış yüzeylerinde bu dokuların sıcaklığının artması için kan dolaşımı
hızlanırken soğuk su, kanı iç dolaşıma henüz dönmeden soğutur. İnce neopren ıslak
elbiselerde dahi, hareket, cilt yüzeyinde koruma sağlayabilecek su filminin akıp
gitmesi ve soğuk su ile yer değiştirmesine neden olur.
Başın sıcak tutulması oldukça önemlidir. Beynin, iç vücut sıcaklığı olan
37ºC’yi koruması gerekir. Ancak, kafa derisi, vücudun diğer bölgeleri oranında ısı
izolasyonu yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle baştan önemli oranda ısı kaybı
meydana gelebilmektedir. Araştırmalar, başın arka ve boyun kısımlarının soğuk suya
batırılması durumunda çok hızlı ve genellikle geri dönüşümsüz iç vücut sıcaklığı
düşüşü ortaya koymuştur.
Vücuttaki yağlar, kişiyi hipotermiye karşı koruyabilmektedir. Araştırmalarda ince
yapılı insanlara göre şişman insanların iç vücut sıcaklığında daha yavaş bir düşüş
meydana geldiği gösterilmiştir. Aynı zamanda, şişmanlarda daha küresel bir yapıda
bulunan vücut hacminin vücut yüzey alanına oranı, zayıf kişilere göre daha
yüksektir. Bu durum, daha avantajlı bir ısı izolasyonu sağlamaktadır.
Aşağıdaki şekilde, herhangi bir giysi ile korunmayan kişinin farklı su
sıcaklıklarında hayatta kalabilme süresi, giysi ile korunmuş (zayıf ve şişman)
kişilerle karşılaştırılmaktadır. Burada, yeterli giyinmenin hayatta kalma süresini 10
kat arttırabildiği açıkça görülmektedir.

Gerekli hallerde eldiven ve patik, yüzey alanı geniş sayılan el ve ayaklardan
ısı kaybını önlemek için giyilmelidir.
Dikkate alınması gereken diğer bir etken, rüzgardır. Rüzgar akımı, tıpkı cilde
temas ederek akan su gibi vücudu sürekli soğutur, iç sıcaklığı düşürür. Islak, nemli
vücut, giyilecek birkaç kat yünlü giysiye rağmen rüzgara maruz kalındığı takdirde
süratle ısı kaybına uğrar. Rüzgar soğuğundan korunmak için rüzgarlık benzeri
anoraklar yünlü giysilerin üzerine giyilmelidir.
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Hipoterminin Tedavisi
Hipoterminin semptomlarına artan önem derecesine göre baktığımızda
genellikle üşüme, zihinsel ve fiziksek uyuşukluk, zihinsel bulanıklık, konuşmada
bozukluk, titreme, adalelerde sertlik, ağrı ve kramp, görme bozukluğu, bilinç kaybı,
bayılmayı görürüz.
Tedavi, öncelikle kişinin maruz kaldığı soğuktan izole edilmesi ve daha fazla
ısı kaybının önlenmesi ile başlar. İlk olarak, uygulanabildiği hallerde hastanın ıslak
elbiseleri tamamen çıkarılarak kuru giysi giydirilir, içine girebileceği büyüklükte
plastik bir tuluma (yoksa uyku tulumu, battaniye kullanılır) konur ve bu şekilde
yağmur, rüzgar gibi faktörlerden korunarak pasif ısınma sağlanır. Isı kaybının
yaklaşık %50’sinin gerçekleştiği baş ve boyun bölgesi, özellikle korunmalıdır. Pasif
ısınma, tulumun içinde vücut sıcaklığı ile hastaya temas edecek kişilerle
arttırılabilir. Hastaya ani hareket ya da fiziksel egzersiz yaptırılmamalıdır. Artan
uyuma isteğine karşılık uyumaması sağlanmalıdır. Bu arada hasta hemen kıyıya
ulaştırılmalı, gerekli tıbbi müdahale gerçekleştirilmelidir. Ağır vakalarda tıbbi
müdahale kesinlikle teşekküllü bir hastanede, uzman doktorlar tarafından
yapılmalıdır.
Genellikle ağır hipotermi hastasına hastanede uygulanan tedavi, vücudun
42ºC sıcaklıktaki suyla dolu bir tanka batırılması ile başlar. Ancak, kol ve bacaklar
suya batırılmaz. Bunun nedeni, bu uzuvlarda daha soğuk olan kanın damarların
genişlemesi sonucu gövdeye dönüp iç sıcaklığı daha fazla düşürmesini önlemektir.
“after drop” adı verilen ve vücut sıcaklığını 2ºC’ye varan oranda daha fazla
düşürebilecek bu istenmeyen olgu, ağır vakalarda şoka sokabilir ve öldürücü olabilir.
Vücuda eski sıcaklığının kazandırılması işlemi uzman doktor tarafından son derece
kontrollü ve kademeli olarak yapılır. Bilinçsiz hastanın soluk alış-verişleri ve nabzı
yakından takip edilir. Lokal ısıtma araçları (sıcak su paketleri vb), dolaşımı
arttırmayı amaçlayan ovma hareketleri ve alkolden kesinlikle kaçınılır. Sıcak su
tankındaki tedaviye yanıt vermesi ile birlikte hasta ılık bir yatağa alınır ve burada
tam iyileşmesi sağlanır. Enerji veren yiyecek ve içecekler, bu aşamada (hafif
hipotermi vakalarında daha önceki aşamalarda) uygulanır.
Hipotermi, önlemleri alındığı takdirde her insanın kolaylıkla korunabileceği
bir sağlık problemidir.
Acil bir durum halinde aşağıdaki gibi işlemleri devam ettirmek çok
önemlidir.
-

Gemiyi terk etmeden önce eğer zaman var ise ;
Mümkün olduğu kadar ekstra giysi giyin.
Eldiven,çorap,rüzgarlık ve su geçirmez elbise giyin.
Hepsinin üzerine can yeleğini giyin.
Filika içine ekstra battaniye temin edin.
Kurtarıcıyı beklerken suyun üstünde ;

-

Yüzmeyin,hareket etmeyin,enerjinizi harcamayın.
Sadece su üstünde kalın.
Diğer kurtulanlarla birlikte mümkün olduğu kadar bir arada bulunun.

Batan geminin çevresinden uzaklaşın.
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KIRIKLAR
Kırık, kırılmış veya çatlamış bir kemik demektir. Kemikler bir ağacın dalları
gibidir, çarpılınca, bükülünce veya zorlanınca tıpkı bir dal gibi tepki gösterir. Bir
kemiği kırabilmek için oldukça büyük kuvvet sarf etmek gerekir ama, yaşlı kemikler
-yaşlı bir dal gibi- kolay kırılır. Genç kemiklerse, aksine, ezilip, bükülür, eğilip
doğrulur, taze bir dal sürgünü gibi esnektir, kıvraktır.
Tüm kırıkların çok dikkatle, özenle tedavi edilmesi, ele
alınması icap eder; rasgele bir hareket, civarındaki kan
damarlarına, organlarına daha fazla zarar verebilir.
Kırılmalar kendilerine uygulanan doğrudan veya dolaylı
zorlamalardan meydana gelir.

Doğrudan zorlanmalar
Bir kemik, kendisinin en fazla zorlandığı
noktadan kırılabilir. Örneğin, hareket halindeki bir
aracın çarpmasına maruz kalan birinin bacakları,
çarpan aracın vurduğu yerden kırılabilir; yada bir
futbolcunun tekmesinin geldiği yerden bileklerini
kırabilir.

Dolaylı zorlanmalar
Bir kemik, dışardan, uzaktan gelen bir darbe ile de kırılabilir. Örneğin
kollarını açmış birisinin kucağına, yukardan düşen ağır bir cisim, dengesiz dağılımı
ile omuz kemiğini kırabilir.

Bir kemiğin bağlı bulunduğu kasların olağan üstü
zorlanmasıyla da o kemiğin kırılma olasılığı vardır. Topa
vuracak yerde, zemine isabet eden kuvvetli bir “şut” diz
kapağını kırabilir; burada zorlayan kaslar kırılmaya neden
olmuştur.
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Dolaylı zorlanmaya bir üçüncü örnek, dönüşlü gelen,
kavisli bir kuvvetin böylece bir kemiğe isabet etmesi ve onun
kırılmasını hazırlaması şeklinde olabilir. Ayağa takılan "çelme" ile
bükülen kasların bacak kemiğinin kırılmasına neden olabilir.

Kemiğin kesiti
Kemik, sert olan dış kısım ile, içerdeki yumuşak
ilikten oluşur, iliğin içinde kan damarları vardır, kan
hücreleri burada oluşur.

Kemik İliği

Kasların bağlanış biçimi
Kaslar çoğunlukla etli bir şişkinlik ve aşağı
doğru
incelen,
tendon
adı
verilen
kordonlardan meydana gelmiştir. Bu kordonlar
kemikleri iki ucundan tutarlar.
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İSKELET
Vücudumuz iskelet
denilen kemik sistemine
dayanır. İskelet, kasları, kan
damarlarını ve sinirleri
desteğe alır, böylece,
kafatasımız beynimizi
muhafaza ederken,
kaburgalarımızla göğüs
kemiği kalbimizi,
akciğerlerimizi, öteki yaşam
organlarımızı korumuş olur.
Vücudumuzun hareketleri
kemikler ve bunlara bağlı
kaslar aracılığı ile sağlanır.
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KIRIK TÜRLERİ
Başlıca iki tür kırık vardır, bunlar, kapalı ve açık kırıklardır.
Kapalı kırıklar
Kapalı kırıklarda kırığı örten deride bu kırıktan bir yansıma görülmez, bir
kırılma söz konusu değildir. Ne var ki, kırığın çevresindeki kaslar, kan damarları
zarar görmüştür, bu yüzden iç kanama yüzünden kırık çevresinde şişme vardır.

Açık kırıklar
Bu kırıklarda kırığın üzerindeki deride de kırık söz konusudur, kırık çevresiyle
yöresi, deriyle birlikte etkilenmiştir. Kanama aşikardır, kırığa kadar inecek
enfeksiyondan korkulur.
Açık bir kırık kırılan kemiğin dışarı fırlaması şeklinde, yada bir merminin girdiği
yerde yaptığı kırık ve oluşturduğu yara biçiminde; veyahut ta bir otomobilin, yada
makinenin meydana getirdiği kırık şeklinde görülebilir.

NOT :

Kapalı ve açık kırıklardan ikisinin de, kan damarlarının zedelenmesi yüzünden
"müzmin", karmaşık bir tablo göstermesi olasıdır; hatta sinirlerin, o bölgedeki organların
kırılan kemiklerin fırlayan uçları, yada doğruca kırık yüzünden büyük sorunlar yaratabilir.

GENEL BELİRTİLER VE TEŞHİS
• Kemiğin bükülüp kırıldığını, kazazedenin kendisi bizzat duyabilir, işitebilir.
• Kırılan yörede her hareketten aşrı sızı gelir.
• Kırılan kısmı, kazazede normal olarak hareket ettiremez.
• Kırılan yere elin sürülmesiyle, bir yumuşaklık hissedilir. Açık kırık ellenmez.
• Kırık yerinde şişme ve morarma, eziklik işaretleri vardır. ilk başta pek
görünmeyen durum, dokulara işleyen kan arttıkça açık seçik ortaya çıkar; kırığı
gizleyebilir.
• Kırık yerindeki şekil bozukluğu. Bunun nedeni kemiğin belirsiz biçim almasıdır.
Eklem yerinin kısa, kavisli, dönüşümlü hareketleri (eklem yerinin normalden fazla
bükülmesi - kalça kemiğinin kırılmasında ayağın dışa açılmasındaki artışlar gibi),
yassı kemiğe uygulanan baskı izlenebilir.
• Muayene sırasında, yumuşak, gevrek yapılı (crepitus) kemiklerde duyulan,
kemiksi his ve alınan bu tür izlenim-bilinçli olarak bulunamaz.
• Şok belirtileri ve tanısı. Kalça veya baldır kemiklerinde şok belirtileri hep
olasılık gösterir.

NOT : Her kırıkta belirtiler ve tanı bulunmayabilir. Daima hastayı kımıldatmadan, yavaş
ve basit muayeneyle ise başlanmalıdır. Kırık yerlerini normal organla karşılaştırmak
lazımdır. Kazanın büyüklüğüne göre kırık kuşkusuna göre önlem ve ihtimam icap eder.
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AMAÇ
Kırılan veya zedelenen yeri kımıldatmadan bir sağlık kuruluşuna baş vurmalıdır.
GENEL TEDAVİ YÖNTEMİ
Kazazedelerinin ilk tedavileri hemen, kaza yerinde yapılır; bunların
kımıldamamaları istenir; kırılan yer iyice desteğe alınıp sabitleştirilmeden
kımıldatılmaz, tilki, yangın ve yıkılan bir bina gibi görünür bir tehlike söz konusu
olsun; bu takdirde dikkatle tedavi edilir. Tedavi sırasında, hastayı rahatlatmalı,
soğuktan, yağmurdan korumalıdır.

NOT :

Solunum güçlüğü, ağır kanama ve bilinçsizlik halinde gerekli, tedavinin kırık
tedavisinden önce yapılması istenir.

Özel kırıkların daha sonra ele alınması gerekir. Bununla birlikte, eklem
yerleri için genel tedavi aşağıdaki gibi olacaktır:
1- Kırılan eklemin iki başını ayrı ayrı iki elinizle
tutup, hizaya getiriniz, desteğe alınız, uç uca
birleştirdikten sonra kımıldamaz şekilde yerine
koyunuz.
2- Kırık kemiği bir yere tutturarak sabitleştiriniz.
Bu iş için, en iyisi hastanın kendi vücududur.
Yukarı eklem kırıklarını, yeterli kundakla
destekleyip, bantlarla tutturduktan sonra, kolu karın kısmında sabitleştiriniz.
Vücudun alt kısımlarındaki eklemlerde, kırılan bacağı sağlam olanla
sabitleştirmelidir. Her iki bacaktan sağlam olanı kırığın yanına koyup sabitleştiriniz.

EĞER kırılan eklem yeri eğilip bükülmüşse, bunu dikkatle çekip doğrultmak lazımdır.
Kırığın uzun ucunu bulup, ağırlığını el yordamıyla hissederek, dokuları çekip koparmadan,
icabında çekici bir araç yardımıyla düzeltmek gerekir; baldır kemiğini (fernur), aşağı
bacak kemiği ile (tibia) böylece hizaya getirmek mümkündür. Sadece kemik doğrultusunda
ve yavaşça çekildiği sürece bir sorun söz konusu olmaz. Kemik yerine oturuncaya kadar bu
çekim işlemini dikkatle sürdürmeli yavaş yapılmalıdır.
3- Kırığın düzeltilmesi ve tutturulmasında, istenen
destek ve tamponun sağlanması gerekir; örneğin
dizlere, ayak kemiklerine; boşlukların doldurulmasına;
hatta, kol ve karnın takviyesine ihtiyaç olabilir.
4- Eklem yerini bantlarken, oynayan yerleri,
kırıklardan itibaren iyice bitiştirmek 've tutturmak
lazımdır; örneğin, dizle ayak eklemlerini (ayak bileği)
çok dikkatle hizaya getirmek, mukayeseli olarak
tutturmak şarttır.
5- Bandajı sıkıca yapmalı, ama eklem yerini hareketsiz bırakmamalıdır (şişme
giderek artacağı için pay bırakmak icap eder). Belirli aralıklarla dolaşımı izleyiniz.
6- Tutturup bağlama işleminden sonra kırığı yukarda askıda tutturunuz, böylece
şişme kanama azalacaktır. iki bacak da askıya alınabilir; karyola tertibatının alt ucu
yukarı kaldırılabilir; böylece şok önlenebilir.
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AÇIK KIRIKLAR
1- Dengeli, sürekli, yavaşça kırık kolu kaldırınız.

2- Yara üzerine bir gazlı bez tampon koyup,
baskı uygulanıp, kanamayı durdurunuz.

3- Yara üzerine bir kalınca tampon koyup, kırık
ve yarayı desteğe alınız.

4- Pamuk tampon üzerine sargı uygulayınız.

5- Kırığı hareket ettirmemeye çalışınız, kırık kısmı
yukarı gelecek biçimde kolu askıya alınız.
6- Derhal bir sağlık kuruluşuna baş vurulmasını
sağlayınız; hastayı tedavi konumuna alınız.
Gerekiyorsa yatak tertibatından yararlanmasını
temin ediniz.

NOT :

Kırık kemik dışarı fırlamışsa yara üzerine gerekli tampon ve gazlı bez koymalı,
mikrop kapması önlenmelidir.
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ÜST EKLEMLER
Omuz bağı ve yukarı eklemler, köprücük kemiği (davide), kürek-kemiği
(scapula, bu kemik nadir kırılır), yukarı kol kemiğinden ibarettir. Köprücük kemiği,
göğüs kemiğinin yukarısı ile omuz arasında yer alır; üstteki eklemleri göğüsten
ayırmada “saçak desteği” görevi üstlenir. Kürekkemiği, yakakemiği ile kol üst
kemiğini birleştirir.
Her üst eklem, üst kol kemiği, iki Önkol kemiği ile bilekteki iki kemikten
oluşmuştur. Avuç içinde (elin), baş ve öteki parmaklarda çok daha fazla kemik
bulunur.

KÖPRÜCÜKKEMİĞİ KIRIKLARI
Bu kırıklar daha çok uzanan el üzerine düşen ağırlıklardan, yada
köprücükkemiğine isabet eden ağırlıklardan kaynaklanır, dolaylı yollarla olur.
Doğrudan gelen kuvvetlerin oluşturduğu yakakemiği kırıkları pek görülmez.
BELİRTİLER VE TEŞHİS
• Kırıklara özgü belirtiler ve tanı.
• Kırılan yerde ağrı, sızı ve bu bölgenin yumuşaklığı, hareket halinde bunların
artması.
• Kazazedenin sakatlanan yanını kımıldatmama isteği.
• Kazazedenin kırılan yandaki kolunu dirsekten bir yere desteklemek istemesi,
kaslarını dinlendirmek üzere, başını sakat tarafa eğme isteği.
• Kırığın bulunduğu tarafta şekil bozukluğunun görülmesi veya hissedilmesi.
AMAÇ
Üst eklemi sabitleştirmek, hastayı bir sağlık kuruluşuna yetiştirmek lazımdır.
TEDAVİSİ

1- Kaza kurbanını oturtunuz. Parmak uçları göğsün öbür
yanında dinlenir gibi, sakatlanan yerdeki kolu o tarafa
oturtunuz.

2- Eklemi yukardan askıya alınız.
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3- Sakatlanan yerde, kolun altına göğüs üzerine bir
yumuşak yastığı tampon gibi yerleştiriniz.
4- Askıyı genişçe bir kuşakla göğse bağlayınız. Bağın
düğümünü sağlam tarafta göğüs üzerinde bırakınız.
5- Hastayı derhal bir sağlık kuruluşuna havale ediniz.
Bir sorun yoksa hasta oturuş veya yürüyüş
konumunda
bulundurulmalıdır.

KOLLUN YUKARI
KIRIKLAR

VE

AŞAGI

BÖLÜMLERİNDEKI

Kolun üst kısmının herhangi bir yerinde kırık olabilirken, iki yanında, hatta
dirsekte kırıklar olması mümkündür. En sık görülen kırılmalardan biri de bilek
kemiklerinde görülür, yada kırılma bileğe rastlayabilir.
Bilekten kırılmalarsa, çoğunlukla küçüklerde görülür. Bu kırıklar o yöredeki kan
damarlarına büyük zarar verir.
BELİRTİLER VE TEŞHİS
• Kırıklara özgü belirtiler ve tanı.
• Kırığın bulunduğu alanda ağrı ve sızı, bu ağrı ve sızı daha ziyade hareketlerde
izlenir.
• Kazazede genellikle kolunu kullanamaz.
• Dirseğini ve kazaya uğrayan elin hareket ettirilememesi.
AMAÇ
Eklem yerinin sabitleştirilmesi ve bir hastaneye baş vurmaktır.

KOLUN YUKARI BÖLÜMÜNDEKİ KIRIK
1- Hastayı oturtmalı, kırık kolun ön kısmını,
eklemden itibaren hafifçe göğse yaslamalıdır.
2- Kolu askıya almalı, desteklemelidir.
3- Kolun yukarısını göğüsten itibaren bir yumuşak
tamponla takviye edip desteklemelidir (göğüsten).
4- Askıdaki kolu göğüsten itibaren, yukardan,
dirseğe kadar (kırığın üzeri açık kalacak biçimde)
bir bezle bağlamalı. Düğüm kısmı sağlam tarafta
göğüs üzerinde yapılmış olmalıdır. Kan dolaşımını
kontrol etmek gerekir.
5- Hastayı bir hastaneye yetiştirmeli. Hasta oturma konumunda tutulmalıdır.
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ÖN KOL KIRIKLARI

1- Hastayı oturtunuz. Kırılan kolu hafifçe destekleyip (bir
kalın pamukla) göğüs üzerine yaslayınız.

2- Kırık kısmı yumuşak bir tamponda askıya alınız.
3- Eklem yerini kol bağı ile askıya alınız.
4- Kolun eklem yerini, kalın bir bantla dirsekten
itibaren göğse sarıp bağlayınız (kırılan yer dışarıda
kalacak biçimde). Düğümü sağlam yanda önde
bırakınız. Hastanın kan dolaşımını kontrol ediniz.
5- Hastayı bir hastaneye havale ediniz; bu esnadan
oturma konumunda tutulması lazımdır.
DİRSEK BÜKÜLEMİYOR, KAZAZEDE YATAR DURUMDAYSA

1- Kazazedeyi sırt üstü yatırın, Kırık kolu yana
karnının hizasında uzatınız; dirseği zorla kırmaya
yeltenmeyiniz.
2- Kırık eklemle karın arasına yumuşak bir
pamuk-tampon veya bez koyup, bantların kırık
kemikleri, ayırmamasına gayret ediniz, dikkat
gösteriniz.
3- Üç sıra kalın bantlarla, kırık kolu sabit
hale getiriniz; birlikte kalçadan, kolun alt
kısmında dirseğe bağlantı ile karından, kolun
üst kısmı ile karından olmak üzere üç kalın
bantla kırığı kımıldamaz hale getirirken,
kırık kısma değinmemek icap eder.
4- Hastayı derhal hastaneye havale ediniz;
sedyede yatarak göndermeli, hasta tedavi
konumunda tutulmalıdır.
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EL VE PARMAK KIRIKLARI
Ellerdeki kırıklar daha çok doğrudan zorlanmalarla oluşur. Dokuların kesilmesi ve
yırtılması nedeniyle kanama aşırı olabilir.
BELİRTİLER VE TANILAR
• Kırıklardaki genel tanı ve belirti.
• Kazazede parmaklarını kullanamaz.
• Şişme ve ezilme-morarma.
AMAÇ
Zedelenen eli kımıldatmadan hastaneye yetiştirmektir.
TEDAVİSİ

1- Yaralanan eli yumuşak, kalınca bir tamponla
korumalı.

2- Yaralı eklemi yukarıdan bir askıya almalı.
3- Yaralı eklem yerini hastanın göğsü üzerine
yatırıp, askı üzerinden bir kalın bantla sarmalı ve
bunu
sağlam
yanda
göğüs
üzerinde
düğümlemelidir. Kan dolaşımını kontrol etmek
gerekir.
4- Derhal bir hastaneye havale etmeli, hastayı
oturma konumunda tutmalıdır (mümkün oldukça).

KARIN BÖLÜMÜNDEKİ KAZALAR
Kaburgalar 12 çifttir, göğüste kavislidirler; çoğunluğu omurgadan başlayıp
öne kadar vücudumuzu sarmaktadır.
Göğüs boşluğu, göğüs kemiği ile önde gerekli bağlantıyı sağlamıştır; arkada
omurgalar, aşağıda diyaframla, kaburgalar güvenli bir kafes meydana getirmiştir.
Kalbimiz, akciğerlerimiz, kan damarları, yemek borusu bu kafesin içinde yer
almıştır.
Kalça çukuru, kemiklerin yapısından gelen biçimiyle, bel kemiğinin alt
kısmına, bel ve kuyruk sokumu denilen kısmına bağlanmıştır. Burada aşağı karın
organları yer almıştır, kuyruk sokumu "soketleri (oyuklar)" buradadır.
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KABURGA VE GÖĞÜSKEMİĞİ KIRIKLARI
Kaburga kırıkları, çoğunlukla doğrudan gelen bir gücün, Örneğin, bir
yumruğun, düşüşün göğüsteki sonucu, yada dolaylı olarak maruz kalınan, ezilme
gibi kazaların sonucudur. Kırık, karmaşık bir tablo oluşturur, delik meydana getirir,
bu takdirde, ciğer söner, havası göğüs boşluğuna dolar; normal soluma ters bir etki
meydana getirir (paradoxical breathing); sonunda oksijen yetmezliğinden boğulma
(asphyxia) görülebilir ki, yaranın derhal tedavisi şarttır.
BELİRTİLER VE TANILAR
• Kırıklardaki genel belirtiler ve tanı.
• Kazazede kırık yanında çok büyük bir sızı duyar, bu acı derin nefeslerde,
öksürmelerde tahammül edilmez olur.
• İç kanamaların ortaya çıkardığı belirtiler ve tanılar bunlar ak ve karaciğerlerin
zarar gördüğünün işaretleri olabilir.
• Kırık boyunca, göğüs duvarındaki açık bir yara, solunumu etkileyen "emici
yara" niteliği taşıyabilir.
• Birden fazla kırık halinde, "paradoksal solunum" denilen hal izlenebilir.
AMAÇ
Kazazedeyi rahat ettirmek, en kısa zamanda onu bir hastaneye yetiştirmektir.
TEDAVİSİ
1- Kırılan eklemi o taraftan askıya alınız.
2- Derhal bir hastaneye, hastayı gönderiniz. Ciddi, karmaşık bir durum olmadıkça
hastayı, oturur veya ayakta durur konumda taşımak gerekir.
KARMAŞIK BİR KIRIK HALİNDE
1- Emici yara (göğsün delinmesinde olduğu gibi) derhal tedavi edilmelidir.
2- Kazazedeyi, yarı yatar duruma getirip, başını
ve omuzlarını döndürün, vücudunu sakat yana
hafifçe çevirin. Arkasını, katlanmış bir
battaniye
ile
besleyip,
uzunlamasına
yerleştiriniz.
3- Sakat tarafı bir askı ile kaldırıp destekte
bulundurunuz.
4- Kazazedenin bilinci yerinde değil, solunum
güçlüğü var veya solunumu boğuk geliyorsa, onu
iyileşme konumunda tutunuz; bu takdirde sakat
olmayan yanının yukarda olması gerekir.
5- Hastayı derhal bir sağlık kuruluşuna yetiştiriniz; yatar halde götürürken, tedavi
konumu almalıdır.
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KALÇA VE APIŞARASI(KASIK) SAKATLIKLARI, KIRIKLARI
Genellikle, doğrudan çarpışmalar, yada otomobil çarpışmaları sonucunda
dolaylı olarak meydana gelebilir. Otomobile karşıdan vuran bir vasıta, dizleri
zorlarken, kalça kemiğinin başından kuyruk sokumu oyuklarını boylu boyuna
sakatlayabilir.
Her iki kalçanın tutucu-bağlarının kopması, sakatlığın karmaşık bir hal alması,
kemik tablalarının etkilenmesi, hatta idrar torbasının bile sakatlanması olasıdır.
BELİRTİLER VE TANI
• Kırıklarda görülen genel belirtiler ve tanı.
• Kalçalarda, oturak yerinde, apış arasında (kasıklarda) veya sırtta ağrı ve
yumuşaklık; bu belirtilerin, hareket halinde artması.
• Ayaklarda bir anormallik olmasa bile kazazedenin yürüyememesi, hatta ayakta
durmakta güçlük çekmesi.
• Su içinde bulunan kazazede, geçtiği yerde kan izleri bırakabilir.
• Şok belirtileri ve tanıları çok daha belirginleşebilir.
AMAÇ
Kazazedeyi istirahat ettirip, derhal bir hastaneye yetiştirmektir.
TEDAVİLERİ

1- Kazazedeyi sırtüstü yatırın, bacaklarını
uzatınız; daha uygunsa eğer, dizlerini
hafifçe büküp, altına, katlı bir battaniye
koyup destekleyiniz.

2- İlk yardımı yapan, hastayı
taşıyacak ise, kalça bölümüne, alt
taraftan başlayarak iki geniş sargı
bant yapınız, bu kalın sargıların
düğümleri önde bulunmalıdır. Her
zaman zorunlu olmayan bu önlem,
fazla ağrı sızı halinde gerekmez.
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3- Dizleri ile topukları arasına yumuşak bir .
tampon (havlu gibi) koyunuz.

4- Ayak ve topuklarını "sekiz
biçiminde"
bandaj
yapıp,
dizlerine bir diğer bağla istenen
güvenceyi temin ediniz.

5- Şok tehlikesine karşı hastanın üzerine bir battaniye örtünüz.
6- Hastayı hemen bir sağlık kuruluşuna yetiştiriniz; hastanın yatar konumda, tedavi
pozisyonunda taşınması şarttır.

AŞAĞI EKLEMLERİMİZ
Vücudumuzun alt kısmında bulunan eklemler, kalça kemiği (femur) bacak alt
kemikleri ki bunlar, bacak-ön-kemiği (tibia) ile bacak yan kemiği diye her iki
bacakta yer alır, Bunlardan başka, ayak ve bileklerimizde pek çok ufak kemikler yer
almıştır. Vücudumuzun en uzun kemiği, kalça kemiğidir, bu kemik aynı zamanda en
güçlü kemiktir, Bu kemiğin aşağı ucu diz bağlantısı eklemini oluşturur, Bu kemik,
kalça oyuğundaki yerine oturur (pelvis).
Dizkapağı (patella), yaygın ufak bir kemiktir ve dizin eklem yerinde, kapak
biçiminde yer alır. Bacak alt kemikleri, dizden, ayak bileğine kadar uzar. Uzun ve
ince kemik (fibula) kalın bacak kemiğinin yanında yer alır. Ayağımızda, belirtildiği
gibi çok sayıda ufak kemik mevcuttur.
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AŞAGI BACAK KIRIKLARI
Bacağımızın alt kısmındaki kemikleri n her ikisi de (tibia ve fibula) kırılabilir,
kalın olan kemik (tibia), daha çok araba çarpmalarında, tampondan gelen
darbelerle kırılır, genellikle yayaların başına gelen kazalar arasında çok görülür,
Kemiğin üzerini çok yüzeysel bir deri örter. Dokuları çok sathidir.
Bacak yan kemiği (fibula) daha çok rastlayan tekmelerle, topuktan kırılır
(bağlantı yerinden). Bu kemik, vücudun yükünü taşımadığından, hafif bir çatlaklık,
çoğu yerde daha büyük sakatlıklara götürebilmektedir. Oysa, kazazede, kazadan bir
kaç gün sonra tıbbi bir yardıma baş vurmakta, çok yerde iş işten geçmiş
bulunmaktadır.
BELİRTİLER VE TANI
•
•
•
•
•
•

Kırıklarda izlenen genel belirtiler ve tanılar.
Görünür şekilde şişmeler ve morarmalar, ezikler.
Eğilme ve bükülmeler belirgindir.
Birinde veya kemiğin her ikisinde şekil bozuklukları görülür veya hissedilebilir.
Bacak kemiğindeki açık yara kemiğin kırılmasına işaret sayılabilir.
Şok belirtileri ve tanısı.

AMAÇ
Kazazedeyi kımıldatmadan, bir hastaneye ulaştırmaktır.
TEDAVİSİ
1- Kazazedeyi yatırınız, kırılan bacağın alt
ve üst kısmından tutarak bunu desteğe
alınız, bu işi yapacak birisini, kaza yerinde
temin ediniz (mümkünse).
2- Gerek görülüyorsa; sakatlanan bacağı
muayene ediniz (giysileri açarak), bunun
açık veya kapalı kırık olup olmadığını
anlamaya çalışınız.
3- Diz ve ayağını tutarak, yavaşça ve
dikkatle, uzun kemiği çekerek normal
doğrultusunu bulmasına çalışınız; eklem
yerinden böyle bir doğrultu sağlanabilir.

EGER ambulans gelecekse, bu süre içinde,
kırık yeri desteğe alınız. Şok tehlikesini
asgariye indiriniz
4- Gerektiğinde, topuktan itibaren
eklem yeri desteğe alınırken, tabii boşluk itibariyle, diz ve ayaklarına bir sargı
yaparken, kırığın alt ve üstünden topuklarına dar bir "bandaj" yapınız.

NOT : Sabitleştirme tamamlanıncaya kadar, bacakların hafif ve devamlı çekime tabi
tutulması şarttır (tam yerini bulması için).
5- Sağlam bacağı hafifçe, sakat bacak yanına getiriniz.
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6- Dizlerle, topuklarda kemikleri bir hizaya getirirken, bacakları yumuşak
tamponlarla destekleyiniz, sargı ve bantların kırılan kemiklerin yerini ve dengesini
bozmamasına dikkat ediniz.
7- Topuk ve ayaklara "sekiz şeklinde" bir
sargı yapınız; sakat bacağa, kırığın altından
ve üstünden olmak üzere, birer bant yapınız.
Bantları sararken hafifçe çekiniz, sıkılığı
normal hadde getiriniz. Çekip, sarsıcı
hareketlerden sakınınız. Düğümler sağlam
bacak üzerinde olmalıdır.

EGER kırık, ayak bileğine yakınsa, kırığın
altına bant gerekmez, "sekiz biçiminde" bant
yaparken, kırığın üzerini sarmayınız.
KAZAZEDEYİ İLKYARDIMI YAPAN KİŞİ NAKLEDECEKSE
1Sakat
bacak
uzatılmış
dururken
elle
desteklenip,
hafifçe
çekilmeli;
normal
boşluğuna, hafifçe, dikkatle dört
adet
katlı
bant
(sargı)
yerleştirmeli;
bunların
biri
bacakların altına, biri kalçaya,
bir diğeri dizlere; üçüncüsü
kırığın
üstüne,
dördüncüsü
kırığın altına isabet etmelidir;
topuklara da dar bir sargı
yapılmalıdır.
2- Kazazedenin sakatlanan bacağının altına, üst bacaktan, ayağına kadar düzgün bir
tahta koyunuz. Kemiklere doğru, boşlukları doldurup takviye ediniz.
3- Sağlam bacağını yavaşça sakat olanın yanına getiriniz.
4- Bacakların arasına konulacak
yumuşak takviyelerle, bacaklara
bant atılınca kırıkların yerlerinden
oynamamasına dikkat ve yardım
ediniz.
5- Kalçada yukardan atılan bantla
destek ve doğrultucu olarak konu
olan tahtayı sabitleştirdikten sonra,
diğer
bantları,
yukarıdaki
7.
maddedeki
gibi
bağlayınız.
Düğümleri
sağlam
bacakta
bulundurunuz.

NOT :

Sabitleştirinceye kadar bacağı dikkatle hafifçe çekip yerine oturtmalı; kemikler
yerli yerine oturtulmalıdır.
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KALÇA KEMİĞİ KIRIKLARI
Kalça kemiği (femur-uyluk) boyunca çok çeşitli kırıklar meydana gelebilir.
Vücudumuzun en uzun kemiği olan uyluk kemiğinde kan fazladır. Kalça kemiği
kırıkları daima ciddi kazalar sayılır; çünkü, bu kazalarla kaybedilen çok miktarda
kan sonucu hastanın "şok" olasılığı fazladır, ciddidir.
Bu tür kazalar daha çok düşmeler, ve trafik kazalarından oluşur. Yaşlılarda
hafif düşmelerde bile bu tür kaza olasılığı yüksektir; yetişkinlerin kalça kemiği
kırıklarının oldukça fazla zorlamalar sonucu oluştuğu anlaşılmaktadır. "Oturak" yeri
kırıkları, kalça kemiği boyunun veya başının kırılmasını ifade edeceğinden, önemli
bir ezilme olabilecektir. Düşme sonucunda yaşlılarda meydana gelen sakatlıklar,
kalça kemiği boynunun kırılması veya çatlaması sonucu olduğunda, duyulan ağrı
sızılara da bakarak, hastayı derhal bir hastaneye göndermek zorunludur.
BELİRTİLER VE TANI
• Kırıklardaki genel belirtiler ve tanı.
• Aşağı eklemlerde görünür şekil bozukluğu: kırılan kemik başındaki kasların
çekilmesi sonucunda bu eklemde kısalma görülebilirken, ayak ve diz kapağı dışa
dönebilir (rotation).
• Şoklardaki belirtiler ve tanı.
AMAÇ
Kırığı sabitleştirip hastayı bir hastaneye yetiştirmek şarttır.
TEDAVİSİ
1- Hastayı sırtüstü yatırdıktan sonra, kırık
yerinin başından ve sonundan tutarak
gerekli desteği sağlayınız.
2- Gerektiğinde, giysi ve örtüleri çıkararak
kırığın mahiyetini anlayınız (açık veya
kapalı kırık).

3- Dizi, dikkatle ve yavaşça tutup aşağı
çekip oturtunuz. Dizi çekip uzatırken, bir
yardımcı
bacağın
altından
bunu
doğrultmalıdır. Topuktan çekmeye devam
ederek kırık bacağı tamamen düz hale
getiriniz,
dizden
çekmeyi
gittikçe
yavaşlatın.

EGER ambulansın gelmesi kesinse, araç
gelene kadar, kırık yerini destekte tutmaya
devam ediniz; şoku asgaride tutmak için
önlemler alınız
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4- Gerekliyse, kırık bacağı bilekten desteklerken, normal bacak aralığını yumuşak
bezlerle takviye edip, hastanın diz altına, kırığın alt ve üstüne gelecek şekilde
bantlar yerleştiriniz (yerden), dar bir bandı da bilek kısmına koyunuz.
5- Sağlam bacağını, sakat bacağın yanına
getiriniz.
6- Diz ve ayak bileğini örtecek biçimde
bacak kısmını yeterince destekleyiniz; ve de,
atılacak bantlarla kemiklerin yerinden
kaymaması
için
istenen
destek
ve
tamponlamaya devam ediniz.
7- Bantları, ayak bileklerine ve ayaklarına
"sekiz şeklinde" bağlayıp, diğerlerini dizlerin
etrafına bağlayınız, geri kalanları da kırığın
üstüne ve altına gelecek şekilde bağlayınız.
Sıkıca sarılması için bantları hafifçe çekiniz,
ama, sarsarak, zorlayarak çekip bağlamaya
kalkışmayınız. Düğümler sağlam bacak
üzerinde olmalıdır.
NOT : Her kırık dize yakın veya oturak yeri üzerindeyse, bantların durumunu
ayarlayarak, tam kırık üzerine getirmemelidir.
HASTA İLKYARDIMI YAPAN TARAFINDAN TAŞINACAKSA
1- Sakatlanan bacak düzeltilmişken, bir
önceki sayfadaki gibi çekilip desteklenirken,
bacakların altına dört adet katlanmış bant
(bez) koyunuz: bunların birini, kırığın
bulunduğu uyluk kemiğinin altına, diğerini
üstüne, üçüncüsünü dizlere, sonuncusunu
da bacak alt kemiklerine getirirken, dar bir
bandı da ayak bileklerine koyunuz. Normal
boşluğa göre iki kalın bandın birini oturak
yerine, bir diğerini de göğse gelecek
biçimde yerleştiriniz.
2- Tahta kalıp üzerine yeterince
örtü sardıktan sonra, bunu dışardan
kırık bacak yanına, kalçadan, ayağa
kadar uzatınız. Kemik kısımlarını ve
boşlukları iyice besleyiniz, yumuşak
bezlerle, havlularla doldurunuz.
3- Sağlam bacağı sakat
yanına yavaşça getiriniz.

olanın
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4- Diz ve topuk arasındaki açıklığı yumuşak bezlerle
besleyerek, bantların bağlanması sırasında kırıkların
kaymaması için istenen desteği temin ediniz.
5- Göğsünden ve kalçasından, kasık kısmından
bağlanan bantlarla karın bölümünü de tahtayla
emniyete alınız. Bundan sonra, ayakla bileğe "sekiz
biçimindeki" bandı bağlayınız dizlerde, bacak alt
bölümünde, kalçada, kırığın alt ve üstündeki
bantları bağladıktan sonra kırığı sabitleştiriniz;
zorlayarak, sıkı sıkı çekerek bağlamak sakıncalıdır,
düğümleri sağlam bacak üzerinde bulundurmak
lazımdır.
6- Şok tehlikesini asgariye indirmek için, hareket ediniz.
7- Derhal, hastayı bir hastaneye havale ediniz; uzanmış halde, tedavi konumunda
taşımak şarttır.

NOT : Aşağı eklemlerdeki her kırıkta, bacakları hafifçe kaldırmada yarar vardır; böylece
şişme ve şok asgariye indirilebilir. Bunun için sedyenin aşağı ucunu kaldırmak yeterlidir.

DİZBAĞI SAKATLIKLARI
Dizlerde, "menteşe" gibi bağlantı vardır; tek yönlü olarak belirli açıklıkla
öne-arkaya açılır ancak. Uyluk kemiğinin (femur) altı kalın bacak kemiğine bağlanıp
dayanır (tibia kemiğine), bağları çok güçlüdür. Bacak kemiğinin üst kısmındaki iki
adet yarım ay şeklindeki kıkırdak yastık bağlantıyı sağlar, eklemlerdeki kaslar
güçlüdür, bu eklemi diz kapağı örtüp tamamlar(patella).
Aşırı bükülme ve zorlamalarla dizin bu yapısının bozulup, sakatlanması
olasıdır. Diz, yana ve geriye doğru aşırı zorlanınca, kirişler çekilip koparılabilir. Tek
bir bacak üzerine binen yükle, zorlu dönüşlerde diz bağları, kirişler zorlanıp
kopabilirken aradaki tampon kıkırdaklar yerlerinden oynar. Bir başka darbe ve aşırı
güce maruz kalan kasların bağlı olduğu diz kapağında kırık, çatlak oluşabilir.
İlkyardımı üstlenen biri, bu incelikleri bilemeyebilir, ama unutmayalım ki her
seferinde yapılacak ilk yardım ve tedaviler aynıdır.
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BELİRTİLER VE TANI
• İlkin sakatlanan yerde toplanan ağrı sızının giderek derine işlemesi, eklemi
kaplaması.
• Dizin hareket ettirilememesi.
• Sakatlanan yerde yumuşama.
• İç kanama nedeniyle hızla şişme.
• Bükülen dizin, kenetlenmesi.
• Aşırı sakatlıklarda şekil bozukluğu.
AMAÇ
Dizi rahat konuma almak, hastayı bir hastaneye yetiştirmektir.
TEDAVİSİ
Dizi zorla doğrultmaya çalışmamalı. Kıkırdak yastıklarda kayma kopma, zorlanan
kirişlerde iç kanama veya diz kapağında zedelenme, çatlak olabilir. Bu yüzden diz
katılaşıp şişebilir.
1- Ayaktaki kazazedeyi sakın yürütmeyiniz. Hemen sırt üstü yatırıp, bacağını rahat
konuma alınız.

2- Bantlamak (sarmak bağlamak) şart
değildir ama, eklem yerini yumuşakça
beslemek, tamponlamak mümkündür,
şişmeye pay bırakarak sarılabilir.

3- Dizin altına yumuşak bir yastık
koymalı, bir katlanmış battaniye,
bir palto dürülüp konulmalıdır.
Ağızdan bir şey verilmemelidir.
4- Kazazedeyi sedye ile ambulansa
götürmeli;
tedavi
konumunda
hastaneye yetiştirmelidir.

AYAK KIRIKLARI
Ayak kırıkları, çoğu yerde, direkt sakatlanmalardan, yani ayağın üzerinden
geçilmesi, aynı ağır cisimlerin ayağı ezmesi gibi nedenlere bağlanır. Bu arada,
ayağın bükülerek yere düşülmesi atlama, sıçrama gibi sebepler de sayılabilir.
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BELİRTİLER VE TANI
•
•
•
•
•
•

Kırıklardaki genel belirtiler ve tanılar.
Ayakta duyulan acı ve bunun hareket halinde artması.
Ayağın kımıldatılamaması, kazazedenin iyi yürüyememesi.
Kırık yerinde belirli yumuşama.
Sakatlanan yerde eziklik ve morarma.
Şekil bozuklukları, özellikle kemik kısmında izlenen anormallikler.

AMAÇ
Sakatlanan bacakta şişmenin asgaride tutulması, hastanın derhal bir hastaneye
havalesidir.
TEDAVİLER

1- Kazazedeyi
yatırınız.

sırtüstü

2- Ayağını desteğe alıp,
ayakkabı ve çoraplarını
çıkarınız.

3- Bir battaniye veya yastıkla sakatlanan
bacağını yukarı kaldırınız.

4- Kanamayı kontrol edip, yara varsa bunu
sarınız.
5- Derhal bir hastaneye baş vurulmasını
sağlayınız, sakatlanan ayağı destekleyiniz
yukarı kaldırınız.
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ÇENE VE YÜZDEKİ KIRIKLAR
Yüzdeki yaralar ve kırıklar, giderek tehlikeli hal alıp, beyin, kafatası, yada
boyun kemiklerinde tehlikeli durumlar yaratabilir. Esas tehlike solunum yollarının
tıkanması, kırılan diş, takma diş ve öteki cisimlerin boğazı tıkamasından kaynaklanır.
Yutkunamayan kazazede boğazını açamayacağından boğulabilir.

ALT ÇENE KIRIKLARI
Genellikle doğrudan gelen darbeler, örneğin hızlı bir yumruk alt çeneyi
kırabilir. Yüzün bir yanına gelen bir yumruk, diğer yanda kırıklar meydana
getirebilir. Aslında etkilenen tek bir yanağa karşın, diğer yanın karşı bir yere
çarpmasıyla her iki çenede kırıklar olabilir.
BELİRTİLER VE TANILAR
• Ağrı ve sızılar, bunların çenenin hareket ettirilmesiyle artması.
• Konuşmada zorluklar ve kendini iyi hissetmeme.
• Yutkunamayan hastanın ağzından sular akabilir; diş çukurlarından veya
ağızdaki diğer yaralardan kanlı salyalar sızabilir.
• Kazazedenin ağız içinde yaralar görülebilir.
• Kazazedenin yüzünde ve alt çenesinde şişme ve çürüklükler izlenir.
• Çenede belirsizlikler ve şişlikler.
• Dişlerde şekil bozuklukları veya kırıklar, çıkıklar.
AMAÇ
Solunumu güvenceye almak ve hastayı derhal bir hastaneye sevk etmek.
TEDAVİLER
1- Hastayı normal soluma durumuna getirmek
üzere nefes yolunu açınız.
2- Kanamayı kontrol
iyileştirmeye çalışınız

ediniz,

yaraları

3- Hastanın bilinci yerinde, ciddi bir durum yoksa,
onunla,
başucunda
durup
akıntıların
tamamlanmasına yardımcı olunuz. Çenesine
yumuşak bir tampon koyup destekleyiniz. Kendisine
bunu tutmasını söyleyiniz.
4- Kusma durumu varsa, çenesini destekleyip,
başını tutunuz. Ağzını yavaşça temizleyiniz.
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5- Çenesi normalden fazla olarak aşağıya sarkmışsa;
çenesine bir tampon koyup üzerinden bir sargıyla
başına getirip bağlayınız; düğümü tepeye getiriniz.

6- Hastanın çenesinde ciddi bir
sakatlık varsa, bilinci yerinde değilse,
nefes alıp veriyorsa, onu iyileşme
konumuna getiriniz. Çenesini
bağlamayınız. Başının altına yumuşak
ince bir yastık koyup başını desteğe
alınız, çeneye ağırlık bindirmeyiniz.
7- Gerektiğinde ABC yöntemiyle yaşama döndürmeye çalışınız; bu arada ağızdanburuna solunum yapabilirsiniz.
8- Hastayı derhal bir hastaneye sevk ediniz, bu esnada onu tedavi konumunda
tutunuz.

YANAK KEMİĞİ, ŞAKAK KEMİĞİ KIRIKLARI
Yanağında ve şakak kemiğinde kırık olan kazazedenin burnundan kan
gelebilir. Yüzde ağır şişler, göz etrafında morarma ve çürükler hızla kendini gösterir.
Üst çenedeki kırıklardan nefes borusunda tıkanmalar olabilir.
TEDAVİSİ
1- Kanamayı, şişmeyi ve ağrı-sızıyı hafifletmek
üzere
sakatlanan
yere
soğuk
kompres
uygulayınız. Hasta bunu kendi eliyle tutabilir.
2- Ağızdaki yaraları tedavi ediniz.
3- Hastanın sakatlığı önemliyse, bilinci yerinde
değilse, solunumu varsa, onu, iyileşme
Konumuna alınız.
4- Hastayı derhal bir hastaneye kaldırınız.
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BURUN KIRIKLARI
Burundaki kırıklarda kanama yanında, nefes borusunun kapanması sorunu
olduğundan, kazazedenin nefes alıp vermesi, solunum yollarının açık
bulundurulması için her çareye baş vurulacaktır bu halde.
Burun kanaması için istenen tedavileri yapınız; hastayı derhal bir hastaneye
naklediniz.

ARKA KIRIKLARI
Bel kemiğindeki muhtemel kırıklar, içerdeki disklerin kayması, ezilme ve
burkulma şekillerinde meydana gelir. Kırıklar, yada disk sakatlanmaları damarlarla
da ilgili olabilir. Sakatlığın mahiyeti iyice anlaşılmadıkça kırıklardaki tedavilere baş
vurulur. Kazazede sakatlığını anlatabiliyorsa daima belkemiği kırığından
kuşkulan.malıdır. Duygularda karışıklıklar, hareketlerde bir takım sorunlar oldukça,
geçici bile olsa, belkemiği kırığından veya omurilik zedelenmesinden kuşkulanılır.
Teşhiste kazanın özelliğine bakılarak, kuşkularınızı giderecek ip uçları bulup teşhisi
yaparsınız.

Belkemiği
Belkemiği
"omurga"
denilen bir dizi ufak kemikten
oluşur;
içi
delik
olan
omurgalardan "omurilik" geçer.
Tüm omurgaları kıkırdaktan bir
yastık destekler, birbirinden
ayırır. Omurgaların, bu diskler
üzerindeki hareketleri sınırlıdır;
ve bunlar, omurgalara binecek
yük ve darbeleri "masseder"
bünyeye yayar. Ayrıca tüm
belkemiği
kolonu,
sayısız
kuvvetli bağ ve sinirlerle, karın
kaslarıyla takviye edilmiştir.
Omurilik,
beyinden
gelen
sinirleri içerir ve vücudun çeşitli
işlevlerini kontrol eder. Çok
ince
olan
bu
sinirlerin
zedelenmesiyle,
bunların
bağlandığı organlardaki duyarlık
ve
hareket
kaybolabilir.
Disklerin
kayması
veya
omurgaların,
omuriliği
zedelemesiyle geçici olarak
sakatlıklar doğabilir. Omuriliğin
kısmen
veya
tamamen
sakatlanmasıyla
sürekli
sakatlıklar görülebilir.
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BELKEMİĞİ KIRIKLARI
Omurga kırığı daima ciddi bir kaza diye ele alınır; çok dikkatle, özenle
tedaviyi gerektirir, çünkü sonunda omuriliğin sakatlanması olasıdır.
Direkt veya endirekt baskılarla kazalar oluşabilir; trafik kazaları,
kazazedenin üzerine ağır yüklerin düşmesi, omurganın aşırı zorlanması, ayaklar
üzerine, oturak üstüne düşülerek, hatta başını çarparak önemli kazalara maruz
kalınabilir.
Arkadan vuran bir aracın verdiği, ani ve şiddetli sarsıntılarla, başını öne ve
arkaya savuran kişide, sinirlerde kayma, kaslarda zedelenme ve damarların
zedelenmesi çok görülür, hatta boynun kırılması olasıdır.
Bu kazalarda daha çok boyun kemikleri (omurgalar) ve sırt omurgaları
sakatlanır.
BELİRTİLER VE TEŞHİSLER
• Kazazede çok şiddetli ağrı ve sızılarla iki kat olabilir.
• Eklemlerini kontrol edemeyebilir. Bileğini, topuğunu, parmaklarını hareket
ettirdiğinde, ya zayıftır, yada hiç hareket yoktur.
• Duygularını yitirebilir. Hastaya fark ettirmeden bir eklem yerine
dokunduğunuzda, bunu duyup duymadığını anlayınız. Hatta hastada, garip hisler,
örneğin, iğnelenme, için için iğnelenme duygusu olabilir.
AMAÇ
Omurga veya omuriliğin aşırı sakatlanmasını önlemek. Hastayı derhal bir hastaneye
yetiştirmektir.
GENEL TEDAVİLER
1- ABC yöntemiyle nefes yolunu açınız, solunumu, dolaşımı öncelikle sağlayınız.
Hastanın konumu öncelikler gerektirir.
NOT : Belkemiği kırığından kuşku edildiğinde, çok zorunlu olmadıkça ilkyardımı
yapan kazazedeyi kaldırmak veya taşımak durumunda olmamalıdır.
SAKIN kazazedeyi uygun bir yere kaldırmaya yeltenmeyiniz – ambulansın gelmesini
bekleyiniz.
2- Kazazedeyi, solunum, dolaşım gibi öncelikli tehlikeler olmadıkça bulunduğu
durumda bırakmalıdır.

EGER

kazazede tehlikeli durumdaysa, onu uygun bulduğunuz bir yere kaldırınız (Omurga
bu anda ikinci derecede önceliklidir.)

3- Kazazede baygınsa, çenesini kaldırarak nefes yolunu açınız; bu mümkün olmazsa
başını hafif geriye itip nefes yolu açılabilir. Ağzında nefes yolundaki engelleri
temizleyiniz.
4- Solunumunu kontrol ediniz, gerektiği takdirde, ağızdan-ağza solunum veriniz.
5- Dolaşımı kontrol edip gerekliyse dışardan kalp tazyikiyle kalbi çalıştırın; ilkin
hastayı hafif yuvarlayıp sırt üstüne yatırınız.
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6- ABC yöntemiyle hayata kavuşturmak üzere hastayı iyileşme konumuna alınız.
Hiç beklemeden eldeki tüm olanakları kullanınız.

7- Kusma varsa, hastanın bilinci yerindeyse, onu belkemiği iyileşme konumuna
getiriniz. Ağzının etrafını siliniz, gerekiyorsa.
8- Ellerinizi kulaklarına koyarak kazazedeyi "upuzun" dengeye getiriniz (çekip
zorlamadan). Yardım gelene kadar destekleyiniz; hastayı sedyede ve ambulansta
(ambulansa taşırken de) taşırken, sağlık kuruluşuna varana kadar destekte ve
dengede tutunuz.
9- Boyunda kırık varsa, boyna uygun bir yakalıkla, destek veriniz. Elle desteği
devam ettiriniz.
SIRTTAKİ KIRIKLARIN TEDAVİSİ (KAZAZEDENİN BİLİNCİ YERİNDEYSE)

1Hastayı
teskin
kımıldamamasını sağlayınız.

edip,

2Derhal
hastaneye
nakil
sağlanmışsa,
hastayı
kımıldatmayınız;
bulunduğu
durumda gerekenleri yapınız.
3- Ellerinizi kulaklarına koyarak,
hastayı, dengeli bir konuma getirip
destekleyiniz.

4- Yardımcınız varsa, omuzlarını ve
kalçasını destekleyip beslemesini
(yumuşak havlu gibi şeylerle) temin
ediniz.
Karın
tarafına,
boylu
boyunca battaniye, palto gibi
giysiler konulmasını isteyiniz.
5- Üstüne bir battaniye örtüp,
teskin
edip,
dinlendiriniz,
ambulansın gelmesini, tıbbi yardımı
bekleyiniz.
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EGER hastanız kusuyorsa, ama
bilinci
yerindeyse,
kendisini
omurga sakatlığındaki iyileşme
Konumuna alınız, gerekiyorsa
ağzının kenarlarını temizleyiniz.
6- Kaza yerinden nakli gerekliyse
düz bir sedye ile (Scoop stretcher)
taşıyınız.
7- Düz bir sedye bulamadığınızda,
hastayı "Belkemiği Kırıkları" için
"El Sedyesi" denilen düz olarak da
taşıma
konumu'na
getirecek
önlemi alıp da taşıyınız.

BOYNU KIRILMIŞ-BİLİNCİ YERİNDE OLAN HASTALARIN TEDAVİSİ

1- Hastayı sakinleştirip, kımıldamamasını
sağlayınız.
2-Hemen bir sağlık kuruluşuna ulaşımı
sağlanabilecek olan hastayı, ellerinizi
kulaklarına koyarak tam dengede tutunuz.
3- Battaniye veya palto gibi giysileri
katlayarak başına ve omuzlarına destek
yapınız, besleyiniz.
4- Üstüne bir battaniye, yorgan gibi örtüyle,
sakinleştirmeye devam edip, ambulansın
gelmesini bekleyiniz, tıbbi yardım isteyiniz.

önlem alınız.

5- Hareketi gecikmişse, hastanın giysilerini
gevşeterek boynunu açınız, buraya kalınca
bir yakalık koyunuz, sağdaki resimdeki gibi

NOT : Yakalığı yerleştirirken hastayı kımıldatmamaya çalışınız. Ellerinizle başını ve
boynunu dengede tutmaya devam ediniz, daha sonra da buna özen gösteriniz.
6- Kazazedenin kaldırılması gerekiyorsa arka kırıklarında belirtilenlere uyunuz.
Böylece boynun dengesini güçlendirirken, elle verilen doğrultu ve destek devam
ettirilir.
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YAKALIĞIN YERLEŞTİRİLMESİ
1- Yakalık mevcut değilse, bir gazete,
10 cm genişliğinde dürülmelidir.
2- Üçgen biçiminde bir bez, peçete
yada havluyu sarıp, yada bir çorap
içine sokup, dizinizde boyna göre
şekillendirip hazırlayınız.

3- Yakalığın ortasını, hastanın önden
boynuna getiriniz-, çene altına
yerleştiriniz.

4 Boyna dolayıp önden tutturunuz.
5Yakalığın solumaya engel olmaması gerekir.

BELKEMİĞİNDEKİ DİĞER AĞRILI RAHATSIZLIKLAR
Bel kemiğinin en hareketli kısımları aşağı-bel bölümü ile boyundur, kasların
zorlanması, sinirlerin kayması, incinmesi buralarda çok görülür. Yine bu
bölümlerdeki, omurga disklerinin kayması sonucunda irkilme civardaki damar
köklerinde, omurilikte baskılar görülebilir.
Uzun süreli eğilmelerde, örneğin bahçe ve tarla işlerinde çalışanlarda,
eğilerek çalışan birinin aniden doğrulması halinde, kasların kayması ve kemik
bağlarının, sinirlerin kayması sonucunda ağrı ve sızılar duyulur.
Böbrek rahatsızlıkları, "adet" görme bozukluklarını da bu arada saymak
gerekir.
Omurgalar arası diskin kayması
Sağlıklı bir omurgayı diğerinden, diskler ayırır ve yastık görevi yapar. Kayıp,
bükülen bir disk omurilikten gelen sinirleri sıkıştırır.
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Omurilik
Omurga
Kan damarları
Omurgalar arası disk
Sağlıklı omurga

Kaymış disk

BELİRTİLER VE TANILAR
•
•
•
•

Sırtta, aşağılara doğru gizli ve şiddetli ağrı (Iumbago), ya da boyun ağrıları.
Ağrıyan alanlarda yumuşaklık emareleri.
Kaslarda "spazm" nedeniyle bel kemiğinin katılaşması, eğilmelerde
zorlanmalar, ağrılar.
Ağrıların aşağıya, kalçalara doğru inerek "siyatik" şeklini alması, bazan
iğnelenmesi, hatta duyarsız bir izlenim bırakması (kaslarda); boyunda
oluşması halinde belirtilerin aşağı eklemlere doğru inmesi.

AMAÇ
Ağrıları gidermek ve gerekli olan tıbbi yardımı sağlamaktır.
TEDAVİLERİ
1- Hastayı sırtüstü, katı bir şilteye veya bir zemine yatırınız; ağrılar geçinceye
kadar hasta böyle kalmalıdır.
2- Boyun ağrılarında, boyna bir yakalık bağlayıp hastayı rahatlatınız.
3- Belirtiler devam ettikçe tıbbi yardıma baş vurunuz.
EĞİLMİŞKEN, dizler doğrulmuşken ağır şey kaldırmayınız.
UZUN süre bacaklar doğrultulmuşken eğik durmayın veya bükülmüş olarak durmayın.
TEK BAŞINIZA ağır yük kaldırmayın.
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