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Ülkemizin Uluslararası Denizcilik Örgütü Stratejisinde de belirtildiği üzere, uluslararası 

sözleşmelerden doğan sorumluluklarımızın yerine getirilmesi bağlamında ilgili kurumların etkinliğinin 

gözlenmesi ve doğrulanması, bir bütün olarak örgütsel performansın üst kapasiteye ulaştırılması, 

sürdürülmesi ve geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, Ülkemizin, Uluslararası Denizcilik Örgütü stratejisine uyumunun ve icraatının 

gözlemlenmesi ve IMO ile ilgili hususlarda performansının devamlı surette geliştirilmesi için, 2010 yılından 

itibaren “IMO Performansı Analiz ve Geliştirme Sistemi” (IMO-PERGE) kurulmuş ve uygulanmaktadır. 

Kurulan sistem ile taraf olunan sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için 

gerekli olan idari süreç, uygulanan yöntem ve kaynakların yönetilmesine ilişkin performans, zorunlu IMO 

enstrümanları gereğince hakların kullanılması ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin performansın 

periyodik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Sistem; Bakanlığımız ilgili birimlerinden veya ilgili diğer kurumlardan IMO uygulamalarına ilişkin 

istatistikî bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, mevcut icraatların değerlendirilmesi ve performans gelişimi 

için gereken tedbirlerin belirlenmesi üzerine tesis edilmiştir. Analiz ve değerlendirme sonucu elde edilen 

aksaklık ile belirlenen performans geliştirici tedbir önerileri, düzenli aralıklarla Makam’ın dikkatine 

sunulması gerekmekte olup, böylelikle Bakanlık uygulamalarının devamlı surette değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi mümkün olabilmektedir.  

Bu itibarla, Uluslararası Denizcilik Örgütü Stratejimize olan uyumun takip edilmesi ve performansın 

geliştirilmesi açısından önem taşıyan IMO-PERGE sistemi uygulamaları, sorumlu birimlerin yanı sıra 

performans göstergeleri de belirtilen ekteki rehberde yer alan eylemlerin yine ekte gönderilen IMO-PERGE 

Sistemi Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde, genelgenin yayımı itibarı ile tüm ilgililer tarafından etkili 

şekilde yürütülmesi için gereken titizlik gösterilecektir. 

02.06.2011 tarihli ve B.02.1.DNM/065.5.612.01.12-16680 (2011/4) sayılı genelge yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.   

 

        

 

Binali YILDIRIM 

   Bakan 

 

Ek: 1-IMO-PERGE Sistemi Çalışma Usul ve Esasları                                                            

       2-IMO-PERGE Rehber 

 

Dağıtım:  (Ekli listede) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

 
Adres: Hakkı Turayliç Cad.No:5  06338 Emek/ Çankaya- ANKARA                Ayrıntılı bilgi alınacak kişi :  

Tel  : 0312.203 13 67   Faks :0312.203 13 86             Gevher KAHRAMAN 

e-posta     : gevher.kahraman@ubak.gov.tr İnternet  Adresi :www.ubak.gov.tr           Araştırmacı 

 

 

 

DAĞITIM LİSTESİ: 

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 

Tersane ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 

 


