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Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) toplantılarından en yüksek derecede faydanın elde 

edilebilmesi, Ülkemizin, gücüne ve uzmanlığına yakıĢır bir Ģekilde temsil edilmesi ve 

Ülkemiz önceliklerinin uluslararası alanda etkili bir Ģekilde takip edilerek dile getirilmesi 

amacı ile IMO toplantılarına katılım ve koordinasyon hususlarının bu Genelgede düzenlenmiĢ 

Ģekilde yürütülmesi gerekmektedir. 

 

Ülkemizin IMO Stratejisi temel unsurlarının yerine getirilmesi amacıyla, IMO karar alma 

mekanizmalarına daha verimli bir Ģekilde katılabilmek ve Ülkemiz çıkarlarını daha etkili 

Ģekilde savunabilmek amacı ile IMO temsilinde; sistemli ve aktif bir yapıyı oluĢturmak, etkili 

Ģekilde uygulamak çok büyük önem arz etmektedir.  

 

Bu kapsamda olmak üzere, IMO toplantılarına katılım sağlayacak Bakanlığımız haricindeki 

kamu kurum ve kuruluĢları ile sektör temsilcileri için önceden herhangi bir davet 

yapılmayacaktır. Ġlgili kurum ve kuruluĢlar ile sektör temsilcileri, faaliyet alanlarına göre 

IMO toplantılarını ve gündemini takip edeceklerdir. Katılım sağlamak istenilen toplantı ve 

çalıĢma grupları için katılım talep yazısı, toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay önce 

Bakanlığımızın o toplantıdan sorumlu koordinatör birimine iletilecek ve koordinatör birimce 

katılımlarının uygun görülmesi halinde IMO’ya elektronik ortamda kayıt yapılması için DıĢ 

ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulacaktır. 

 

Ayrıca katılım talep yazısında Ģahıs bazında, takibi yapılacak gündem maddeleri belirtilecek 

olup her kurum ve kuruluĢ ile sektör temsilcileri ancak kendi görev ve yetki alanı içinde yer 

alan toplantı ve çalıĢma gruplarına katılım sağlayacaktır. 

 

Katılım sayısının asgaride tutulması konusunda koordinatör birimce gerekli düzenlemeler 

yapılacak, Bakanlığımız haricindeki kamu kurum ve kuruluĢları ile sektör temsilcilerine 

katılım sayısı ve katılımın sınırlandırılması konusu özellikle belirtilecek, ancak toplantıda 

bilgi, belge ve evrak sunabilecek kiĢilerin katılımına öncelik verilecektir. 
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IMO toplantılarına Ülkemiz delegasyonu içerisinde katılım sağlayacak kiĢilerin pozisyonları, 

toplantıdaki görevleri açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla, IMO toplantı kayıt 

formlarına da uygun olarak, toplantılara aĢağıdaki sınıflamaya göre katılım sağlanacaktır: 

 

a) Heyet Başkanı ( Head of Delegation ): Ülkemizi temsil yetkisine sahip ve resmi 

olarak yetkilendirilmiĢ kiĢi olup ülke delegasyonumuzun amiridir.  

b) Temsilci (Representative): Toplantıda Ülkemizi temsil yetkisine sahip ve resmi 

olarak yetkilendirilmiĢ Bakanlığımız personelidir. Toplantı oturumlarında her 

konuda Ülkemiz adına görüĢ bildirme yetkisi vardır. 

c) Ek Temsilci (Alternate): Toplantıdaki özel hususlar ve teknik gündem 

maddelerinin takibinden sorumlu kiĢi veya kiĢilerdir.  Sorumlu oldukları konularda 

temsilciyi bilgilendirme ve oturumlarda görüĢ bildirme görevi vardır. 

d) Danışman (Advisor): Bakanlığımız dıĢından katılım sağlayan ve toplantının belli 

gündem maddelerini takip eden kiĢi veya kiĢilerdir. Sadece çalıĢma gruplarında ve 

yönetici/temsilci izni ile Ülkemiz adına görüĢ bildirme yetkisi vardır. DanıĢmanlar, 

heyet baĢkanı ve temsilcilere uzmanlık alanlarındaki hususlarda bilgi 

sağlayacaktır.  

e) Gözlemci (Observer): IMO toplantılarına gözlem amacı ile katılım sağlayan kiĢi 

veya kiĢilerdir. Toplantılarda görüĢ bildirme yetkileri yoktur. 

 

Ek temsilci ve danıĢmanların toplantılara katılımında esas; devamlılık, mesleki/teknik yeterlik 

ve temsil kabiliyeti olacaktır. Ek temsilci ve danıĢmanlar sorumlu oldukları hususlarda 

toplantı dönem aralarında yapılan yazıĢma gruplarına da aktif katılım sağlayacak, kendi 

konuları ile ilgili geliĢmeleri takip edeceklerdir. Toplantılara katılımcı belirlenirken 

toplantının çalıĢma ve taslak grupları göz önüne alınacak, bu konulara vâkıf ve çalıĢma 

gruplarına uygun kiĢiler görevlendirilecektir. 

 

Bakanlığımız DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletilen katılım talep 

yazısında, katılımcıların yukarıdaki gruplamaya göre hangi sınıfta olacakları ile uzmanlık 

alanları da belirtilecektir. 

 

Toplantılara katılımdan önce, Ülkemiz görüĢünün teĢekkülü amacıyla gerektiğinde 

koordinasyon sağlamak üzere; ilgili tüm birim, kurum ve kuruluĢların katılımı ile koordinatör 

birimin baĢkanlığında koordinasyon toplantıları düzenlenecek veya toplantıya gerek 

olmaksızın koordinasyon yazıĢmaları yapılacaktır. Tüm ilgili kurum ve kuruluĢlar, 

koordinasyon ihtiyacı duyulan hususları, görüĢlerini ve IMO nezdinde ifade edilmesini 

istedikleri hususları bu koordinasyon toplantıları veya yazıĢmalarında bildirecektir.  Ġlgili 

kurum ve kuruluĢların görüĢ ve önerilerini yazı ile iletmeleri durumunda,  bu bildirim ekte yer 

alan “IMO Bilgilendirme Formu”(veya Bakanlığın uygun göreceği baĢka bir formatta) 

içeriğine ve Ģekline uygun biçimde sunulacaktır.  Özellikle desteklenecek veya karĢı çıkılacak 

doküman ve hususlar açıkça belirtilecektir. 
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Temsil yetkisini haiz kiĢiler, kendilerine iletilen görüĢleri derlemek sureti ile Ülke görüĢlerini 

oluĢturacak ve Bakanlığımız DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne koordinasyon 

toplantıdan en az üç iĢ günü önce bildirecektir. Bu Ģekilde oluĢan ülke görüĢü ile varsa 

müdahale metinleri, hazırlık yapılması için DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğünce ilgili IMO toplantısından en az 5 gün öncesi, ülkemiz IMO temsilcisine 

iletilmiĢ olacaktır. 

 

Ülkemiz adına genel oturumda veya grup çalıĢmalarında yapılacak beyan ve bildirilerde 

yapıcı bir tavır içinde teknik bilgi paylaĢımı yapılacak, Ülkemiz menfaatine görülen hususlar 

desteklenecek, sakıncalı hususlara ise karĢı çıkılacak veya çekince konulacaktır. Temsilciler, 

ek temsilciler ve danıĢmalar tereddütlü, siyasi ve Ülkemiz dıĢ politikasını etkileyecek, 

hassasiyet içeren konularda aksine talimat almadıkça yorum yapmayacak, görüĢ 

bildirmeyecektir. 

 

Heyet baĢkanı veya temsilcinin yer aldığı IMO Genel Kurul ve Konsey toplantılarında, daha 

önce hazırlanan ülke görüĢü kapsamı dıĢındaki konularda ülke görüĢümüzün beyan edilmesi 

gerektiğinde heyet baĢkanınca; temsilci, ek temsilci ve diğer katılımcılarla istiĢare edilerek 

ülke görüĢümüz oluĢturulacak, kendisi veya uygun göreceği temsilci tarafından 

açıklanacaktır.  Heyet baĢkanı veya temsilcinin yer almadığı komite veya alt komite (teknik 

komite) toplantılarında, daha önce hazırlanan ülke görüĢü kapsamı dıĢındaki konularda ülke 

görüĢümüzün beyan edilmesi gerektiğinde; ek temsilci, önce heyet baĢkanı veya temsilci ile 

aksi halde IMO temsilcimizle istiĢare ettikten sonra açıklamada bulunabilecektir.  

 

IMO Genel Kurul, Konsey ve Komite toplantılarına iliĢkin koordinatör birimler aĢağıdaki 

Ģekilde belirlenmiĢtir. Bu toplantıların teknik koordinasyonu ve hazırlığı ilgili Genel 

Müdürlüklerce yapılacaktır. Ayrıca toplantılara iliĢkin koordinatör birimlerin belirlenmesine 

veya güncellenmesine, ilgili birimlerin görüĢleri doğrultusunda DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği 

Genel Müdürlüğünce karar verilecektir.  

 

Genel Kurul 

DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğü 

Konsey 

DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğü 

Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) 

DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğü 

Deniz Çevresi Koruma Komitesi (MEPC) 

DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğü 

Teknik ĠĢbirliği Komitesi (TC) 

DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğü 

Hukuk Komitesi (LEG) 

DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğü 

KolaylaĢtırma Komitesi (FAL) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 

Bayrak Devleti Uygulamaları Alt Komitesi (FSI) Deniz ve Ġç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü 
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Seyir Alt Komitesi (NAV) Deniz ve Ġç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü 

HaberleĢme-Arama Kurtarma Alt Komitesi 

(COMSAR) Deniz ve Ġç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Eğitim ve Vardiya Standartları Alt Komitesi 

(STW) Deniz ve Ġç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Dökme Sıvılar ve Gazlar Alt Komitesi (BLG) 

Deniz ve Ġç Sular Düzenleme Genel 

Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine 

TaĢımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Tehlikeli Mad. Katı Yükler ve Konteyner Alt 

Komitesi (DSC) 

Tehlikeli Mal ve Kombine TaĢımacılık 

Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Dizayn ve Teçhizat Alt Komitesi (DE) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 

Denge, Yükleme Hatları ve Balıkçı Gemileri Alt 

Komitesi (SLF) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 

Yangın Koruma Alt Komitesi (FP) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 

 

Söz konusu IMO toplantılarına katılan temsilci veya ek temsilci, toplantı sonuç raporlarını 

toplantı bitiminden itibaren otuz gün içerisinde ilgili koordinatör birime iletmekle 

yükümlüdürler. 

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü toplantılarından en yüksek derecede faydanın elde 

edilebilmesi, Ülkemizin, gücüne ve uzmanlığına yakıĢır bir Ģekilde temsil edilmesi ve 

denizciliğimizin önceliklerinin uluslararası alanlarda etkili bir Ģekilde takip edilerek dile 

getirilmesi açısından, uygulamaların bu Genelge yayımı itibarı ile baĢlatılması ve bu Genelge 

hükümlerine uyumda azami çaba ve dikkatin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.  

  

 

 

Binali YILDIRIM 

   Bakan               

 

 

 

 

EK: IMO Bilgilendirme Formu (2 sh) 
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