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Deniz Yardım Servisleri (MAS); Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) birçok 

enstrümanında belirtilen raporlarının, danıĢma ihtiyaçlarının ve bildirimlerinin tek bir noktaya 

yapılabilmesi amacı ile tesis edilmiĢ odak noktalarıdır. MAS, gemilerin deniz emniyetinin 

sağlanması, gemilerden kaynaklı deniz kirliliğinin engellenmesi, henüz arama kurtarma hizmeti 

gerektirecek sınıra gelmemiĢ, ancak kontrol altında tutulması gereken gemilerin izlenmesi 

amacıyla kurulan ve herhangi bir tehlike, kaza veya deniz kirliliği olayında ise gemilerin raporlama 

yapabileceği servislerdir. Ayrıca MAS’ın belirli durumlarda sığınma alanı gereksinimi olan 

gemilere cevap verme görevleri de vardır. MAS,  gemi ve/veya gemi personeline arama kurtarma 

yardımı gerektirecek durumlarda uygun arama kurtarma birimlerini geminin karĢılaĢtığı problemler 

hakkında bilgilendirmelidir. MAS, gemi kaptanı ile sahil devletinin ilgili otoriteleri arasında bir 

köprü görevi görmektedir. IMO, MAS ile ilgili hususları A.950(23) sayılı karar ile düzenlemiĢtir. 

 

MüsteĢarlığımız, Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM); 12.12.2001 

tarihli ve 24611 sayılı Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği ve 11.07.2002 tarihli ve 24812 sayılı 

Ulusal Arama ve Kurtarma Plânına ĠliĢkin Tebliğ uyarınca, ülkemiz arama kurtarma sorumluluk 

sahasında kazaya uğrayan Ģahısların hayatlarının kurtarılmasına yönelik tüm arama kurtarma 

faaliyetlerini hafta sonu, dini ve milli bayram tatilleri de dâhil olmak üzere, 365 gün, 24 saat 

esasına göre kesintisiz olarak en üst düzeyde koordine etmektedir. Bu nedenle 5312 sayılı Kanunun 

Uygulama Yönetmeliği kapsamında gemilerden kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesi ve kontrol 

edilmesi amacıyla, herhangi bir tehlike, kaza ya da deniz kirliliği olayı ile sığınma alanı 

taleplerinde ilk temas noktası olarak görev yapmakta olup, bu tip talepler AAKKM tarafından 

sorumlu birimlere iletilmektedir. 

 

AAKKM’nin ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları 

kapsamında Deniz Yardım Servisi olarak görev yapması ve IMO tarafından geliĢtirilmiĢ A.950(23) 

sayılı rehber kararının ilgili otoritelerce de dikkate alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica 

ederim. 
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