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UYGULAMA TALİMATI 
2013/61 

 
 

Akıllı cep telefonları ve diğer bilgisayar özellikli cihazlarda kullanılmak üzere geliştirilen ve 
internet üzerinden kolayca elde edilebilen Arama Kurtarma (AK) uygulamalarına ilişkin 
olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Arama Kurtarma ve Haberleşme Alt Komitesi 
(COMSAR) 16 ncı dönem toplantısında bilgilendirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu 
uygulamalara yönelik olarak hazırlanan “Akıllı Telefon ve Diğer Bilgisayar Cihazı Arama-
Kurtarma Uygulamaları Hakkında Rehber” Deniz Emniyeti Komitesince onaylanarak 
COMSAR.1/Circ.56 sayılı Sirküler ile yayımlamıştır. Bu tür uygulamalar kullanıcılara AK 
acil durum çağrıları yapma olanağı sunmaktadır. 
 
Bahse konu Rehberde: 
 

1- Kullanıcılara AK acil durum çağrıları yapma olanağı sunan bahse konu uygulamaların 
acil durum bildirimlerini gönderebilmek için elektronik postaya bağımlı olmaları 
bununda beraberinde potansiyel güvenlik kaygıları getirdiği belirtilmektedir. Kurtarma 
Koordinasyon Merkezleri (RCC)’ne tehlike çağrılarının elektronik posta ile 
gönderilmesi henüz onaylanmış bir tehlike bildirimi haberleşme yöntemi olmadığı, 
elektronik posta alarmının RCC’ler de dahil kurtarma ihbar merkezlerinin yetkili 
idareleri tarafından alınacağının garantisi bulunmadığı vurgulanarak kullanıcıların 
elektronik posta yoluyla gönderdikleri acil durum çağrılarının yetkili idareler 
tarafından alındığına güvenerek hataya düşebileceği ve bu yanlış varsayımlarla  
hayatlarını riske atabilecekleri ifade edilmektedir.  
 

2- Adı geçen uygulamaların küresel ve ulusal AK sistemleri ile uyumlu hale 
getirilebileceği belirtilirken üye devletlerin bu tip uygulamaların kullanımına ilişkin 
yaklaşımlarını gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir. Elektronik posta üzerinden 
acil durum tehlike çağrısı gönderen uygulamaların emniyet kaygıları oluşturduğu 
durumlarda ise üye devletlere bu tip uygulamaların kullanımını teşvik etmeyen 
önlemler almaları hususunu değerlendirmeleri tavsiye edilmektedir. 
  

3- Üye devletlerin ülkeleri dışındaki marketlerde satılan bahse konu uygulamaların 
sağlayıcılarının kendi ülkelerindeki AK yetkili idareleri tarafından elektronik posta ile 
gönderilen acil durum çağrılarının alınmayacağını kullanıcılara açıkça belirttiklerinden 
emin olmak isteyebileceği belirtilirken, bu tür durumlarda üye devletlere söz konusu 
AK uygulamalarının sahipleri veya sağlayıcılarıyla bağlantı kurmaları ve elektronik 
posta acil durum çağrılarını alan bölgelerin listelerinin yayımlandığı ağ sayfalarını da 
içeren her tür reklam materyallerinden ve uygulamalardan, kendi ülke bilgilerini 
çıkartmalarını talep etmeleri tavsiye edilmektedir. 
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Bu kapsamda, Rehberde bahsi geçen internet tabanlı acil durum tehlike haberleşmesi yapma 
yeteneği olan uygulamalardan Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine gelen 
çağrıların tamamen göz ardı edilmediği ile bu tip uygulamaların bir takım kısıtlamaları olduğu 
ve elektronik posta yoluyla gönderimlerin bazı mahsurlara neden olduğu özellikle kullanıcılar 
tarafından bilinmelidir. Bu itibarla, söz konusu uygulamalar yoluyla acil durum çağrısı 
gönderme ihtiyacı hisseden kullanıcıların bahse konu kısıtlamaları ve mahsurları göz önüne 
bulundurmaları, gönderdikleri çağrılarının yetkili idarelere ulaşma garantisinin bulunmadığını 
göz önünde bulundurmaları ve imkanları varsa onaylanmış diğer yollarla acil durum 
çağrılarını göndermeleri gerekmektedir.  Bununla beraber, akıllı telefonlar ve diğer bilgisayar 
cihazları Arama-Kurtarma uygulamaları sağlayıcılarından bu tür uygulamaların taşıdığı riskler 
hakkında kullanıcılarını açıkça uyarmaları ve bu tip uygulamalardaki ülke listelerine ülkemizi 
de dahil etmeden önce Bakanlığımızla irtibata geçmeleri ve onay almaları gerekmektedir. 
 
Bilgilerini ve gereğini önemle arz/rica ederim. 
  
 
 
 

Suat Hayri AKA 
       Bakan a. 

       Müsteşar Yardımcısı V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


