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Bilindiği üzere BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatının uzman kuruluĢu Uluslararası Denizcilik 

Örgütü (IMO), üye ülkelerden uluslararası deniz emniyetinin sağlanması ve deniz çevresinin 

korunması konusundaki stratejilerini IMO hedef ve politikalarına uygun olarak belirlemelerini 

talep etmektedir.   

 

Bayrak, kıyı ve liman devleti sorumluluklarımız kapsamında, denizlerde can ve mal 

emniyetini ve güvenliğini sağlamak, gemilerden kaynaklı kirliliği önlemek ve deniz ticaretini 

kolaylaĢtırmak amaçları ile IMO uygulamalarında etkili ve verimli olmak gerekmektedir.  

 

Bu çerçevede, ülkemizin denizlerde can ve mal güvenliği, seyir emniyetinin sağlanması ile 

gemi kaynaklı deniz ve hava kirliliğinin önlenmesine iliĢkin IMO stratejisi, 

 

1. IMO tarafından oluĢturulan uluslararası bağlayıcı kuralların etkin bir Ģekilde 

uygulanması. 

 

2. IMO rehber ve tavsiye kararlarının etkili bir Ģekilde takibi, Ülkemizin ihtiyaçları 

doğrultusunda faydalı mütalaa edilenlerin iç mevzuata aktarılması ve uygulanması. 

 

3. Ġlgili kurumlar arasında etkili bir iĢbirliği sağlanması, IMO’nun her türlü faaliyetlerinde 

aktif ve etkili olunması. 

  

4. Ülkemizin IMO konularında Ġdari performans ve uygulama kapasitesinin devamlı surette 

ölçülmesi, devamlı geliĢim için düzeltici tedbirlerin ve performans arttırıcı önlemlerin 

alınması,  

 

hususları esas alınarak Bakanlığımız tarafından geliĢtirilecektir. 
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IMO Stratejimizin yerine getirilmesi için Ulusal hedeflerimiz: 

 

1.1  “Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik” sloganını gerçekleĢtirmek üzere IMO 

uygulamalarına tam anlamı ile uyum sağlamak.  

 

1.2  Ülkemizin henüz taraf olmadığı ve taraf olunması uygun görülen IMO sözleĢmeleri ve 

diğer bağlayıcı kurallarına en kısa süre içerisinde taraf olunmasını sağlamak.  

 

1.3  IMO tarafından yeni oluĢturulmakta olan bağlayıcı kurallarla ilgili taraf olma 

sürecinin, söz konusu kuralların kabulünden itibaren iki yıl içerisinde tamamlamak. 

 

1.4  Taraf olunan tüm IMO sözleĢmelerine yapılan değiĢiklikleri, ülkemiz menfaatleri 

çerçevesinde,  kurallar zorunlu uygulamaya baĢlanmadan önce iç hukuka dâhil etmek. 

 

1.5 Uluslararası mevzuatın etkili bir Ģekilde uygulanmasını sağlayacak tüm tedbirleri 

almak, müeyyideleri oluĢturmak ve uygulamak, alt mevzuatı geliĢtirmek. 

 

1.6 IMO SözleĢmelerinden doğan yükümlülükler kapsamında IMO’ya sunulması gereken 

bilgi, rapor ve bildirimlerin sistematik olarak, zamanında ve etkili bir Ģekilde yapılmasını 

sağlamak. 

 

1.7  Denetimlerin tam, etkili ve verimli yapılmasını teminen, idarenin yetkisine bırakılmıĢ 

hususlarda uygulamayı belirlemek, denetimler için uluslararası ortak yorumları benimsemek 

ve uygulamak, her türlü kontrol listesi, rehber, talimat ve formu güncel bir Ģekilde tüm uzman 

ve ilgililerin kullanımına sunmak.  

 

2.1 Mevcut IMO tavsiyeleri ve rehber kararlarını incelemek, uygun görülenleri en kısa 

süre içerisinde iç mevzuata aktarmak. 

 

2.2 IMO tarafından yeni oluĢturulmakta olan tavsiye ve rehber kararlarını, hazırlık 

sürecinden itibaren takip ederek gerekli müdahaleleri yapmak, kabullerinden itibaren en kısa 

süre içerisinde gerekli değerlendirmeler yapılarak uygun görülenleri iç mevzuata aktarmak. 

 

3.1 Türk denizcilik sektörü ve kullanıcılarının, iç hukuka alınmıĢ tüm IMO sözleĢmeleri 

ve kurallarına açık ve güncel bir Ģekilde eriĢimini sağlamak.  

 

3.2 IMO çalıĢmalarına ve karar alma mekanizmasına etkili bir Ģekilde katılmak ve 

Ülkemiz menfaatlerini aktif Ģekilde savunmak amacı ile IMO temsilinde sistemli ve aktif bir 

yapı oluĢturmak, etkili Ģekilde uygulamak. 
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3.3 IMO konusunda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluĢların koordinasyonunu 

sağlamak, kurum ve kuruluĢlar arasında müzakere ve ortak karar gerektiren IMO ile ilgili tüm 

hususların uyum içerisinde düzenli bir Ģekilde görüĢülmesini sağlamak üzere sistemik bir yapı 

kurmak ve çalıĢtırmak. 

 

4 Ülkemizin IMO konularında idari performans ve uygulama kapasitesinin devamlı 

surette ölçülmesi amacı ile IMO ile ilgili hususlar için performans geliĢtirme sistemini 

kurmak, performans ölçütlerini belirlemek ve güncellemek, veriler ıĢığında üst yönetime 

düzenli aralıklarla bilgi sunmak, geliĢim için düzeltici tedbirlerin ve performans arttırıcı 

önlemlerin alınmasını sağlamak. 

 

Bu kapsamda, ülkemizin IMO norm ve standartlarına uyum sağlamasının teyit edilmesi ve 

denizcilik uygulamalarının geliĢtirilerek ilgili kurumların performansının artırılması amacıyla 

Uluslararası Denizcilik Örgütü Üye Devlet Denetim Programına (VIMSAS) katılım uygun 

görülmüĢ olup denetim programı Ekim 2013 ’te gerçekleĢtirilecektir. Tüm ilgili birimler, DıĢ 

ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda uluslararası denetime hazır 

duruma gelmek üzere gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.  

 

 

 

 

 

 

Binali YILDIRIM 

   Bakan              
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