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Gemilerin  mücbir  sebeplerden  ve  acil  durumlarda  tersane  ve  bakım  onarım  alanları  dışında
kinistin açma ve pervane  ile  ilgili  temizlik  işlemi yapma  talepleri  ile karina  temizliklerinin  tersane ve
bakım  onarım  alanları  dışında  yapılması  talepleri  gelmektedir.  Bu  konuda  uygulamada  birlikteliğin
sağlanması için Liman Başkanlılarımızın talimatlandırılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bilindiği  üzere  gemi  karinasına  yapışan  canlılar  gemilerin  hareketi  ile  yeni  deniz  alanlarına
taşınmakta ve özellikle ülkemizde deniz alanlarımızda olmayan türler bu vasıta ile denizlerimizde canlı
yaşamı  olumsuz  etkilemekte  ve  istilacı  türlerin  taşınmasına  sebep  olmaktadır.  Karina  temizliğinin
denizde  yapılması  istenmesi  durumunda  ise  bu  canlılar  deniz  ortamına  geminin  karina  yüzeyinin
büyüklüğü ile doğru orantılı olarak büyük miktarda karışarak denizin hem biyolojik açıdan kirlenmesine
hem de karina  temizliği  sonucu karina yüzeyinden kopan boya parçalarının denize karışmasına  sebep
olacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunun 8 inci maddesi "Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde,
ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde
alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır"
hükmü  ile  Su  Kirliliği  kontrolü  Yönetmeliği'nin  3  üncü maddesinde  yer  alan  su  kirliliği  tanımı  "Su
kirliliği: Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz
yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda, insan
sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar

 hükmü göz önüne alındığında gemiyaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılmasını ifade eder"
karinasının  deniz  ortamında  temizlenmesi  deniz  ortamının  kirlenmesine  yol  açması  sebebi  ile
yasaklanmış  olup  söz  konusu  karina  temizliğinin  tersane,  bakım  onarım  ve  çekek  yerlerinde  karada
kontrollü olarak yapılması ve çıkan atıkların da atık alım tesislerine verilmesi zaruridir.   

Karina temizliği dışında, bahse konu gemilerde kinistin sandığı ızgaralarının tıkalı olması ve gemi
pervane sisteminde meydana gelen arızalar geminin seyir emniyetini etkilemesi ve acilen müdahalenin
gerektiği  durumlarda  aşağıda  yer  alan  hususlar  kapsamında  dalış  ve  müdahale  işlemi
gerçekleştirilebilecek  olup  acil  durumlar  dışında  yapılacak  dalış  ve müdahale  işlemleri  tersane,  gemi
bakım onarım ve çekek yerlerinde yapılacaktır. Bu  itibarla geminin  seyir  emniyetini  etkileyen ve acil
olarak giderilmesi gereken durumlar ile sınırlı olmak üzere;

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Denizcilik Genel Müdürlüğü

1 / 2

Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için:Fatih ŞENOL
Denizcilik Sörvey Mühendisi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 1F5D36C2-BD78-4D15-904F-73562702EC23 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys



Selim DURSUN
Bakan a.

Bakan Yardımcısı

a) 

b) 

c) 

ç) 

d) 
e) 

Sualtı sörveylerinin, Türk Bayraklı gemiler  için Sac Kalınlık Ölçümü ve Kamera  ile Su Altı
Sörveyi  Yapacak  Firmaların  Yetkilendirmelerine  Dair  Tebliğ  kapsamında  Bakanlığımızca
yetkilendirilen firmalar tarafından yapılması,
Yabancı  bayraklı  gemiler  için  ise  bayrak  devleti  tarafından,  böyle  bir  yetkilendirmenin
bulunmaması durumunda ise (a) fıkrasındaki firmalar tarafından yapılacak işleme ilişkin sualtı
sörveyinin yapılması,
Dalış  operasyonlarının  Profesyonel  Sualtıadamları  Yönetmeliği  kapsamında  yeterliğe  sahip
dalgıçlarla ve dalış takım muayenesi geçerli ekipmanlarla yapılması,
Dalış izinlerinin, hafta sonları dahil gün ışığında gemi demirde bulunduğu sırada ve iyi hava
koşullarında yapılması esas olup  işin aciliyeti gözönünde bulundurularak kıyı  tesisinde bağlı
gemilerde  dalış  yapılmasının  talep  edilmesi  durumunda  kıyı  tesis  işleticisi  ve  gemi  kaptanı
tarafından emniyet tedbirleri alınarak yine gün ışığında yapılması,  
Yapılan işlem neticesinde atık çıkması durumunda atık alım tesislerine verilmesi,
Yapılan işlemlerin bitiminde ivedilikle Liman Başkanlığının bilgilendirilmesi,

şartları  dikkate  alınarak  gerekli  iznin  verilmesi  ile  birlikte  Limanlar  Yönetmeliği  ve  Profesyonel
Sualtıadamları Yönetmeliği kapsamında Liman Başkanlıklarından gerekli  izinlerin alınması hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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