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BAKAN SUNUŞU 

 

 Dünya varolduğu günden beri önemini hiçbir zaman ve 

hiçbir gelişmeyle kaybetmeyen denizler; içinde bulunduğumuz 

yüzyılda sadece ticaretin ve malların değil, ne yazık ki yüzyılın 

sorunlarının da geçiş yolu haline gelmiştir. 

 21. Yüzyıla kadar ticaret ve savaş gemileri eliyle tarihe 

yön veren deniz yolları, bugünün dünyasında küresel göç, 

uyuşturucu ve kaçakçılık rotalarının belirlendiği güzergahlar 

olmuş, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, bu gelişmeyle 

beraber, ağır güvenlik yüklerine bir yenisini daha eklemiştir. 

 Sadece kaçak göçün önlenmesi değil, esas itibarıyla 

sahillerimizin güvenliğinin, denizlerdeki hakimiyet alanlarımızın 

stratejik yönetiminin de artık ayrı bir başlık altında ele alınması, 

bir yandan turistik faaliyetlerin cereyan ettiği, diğer yandan 

güvenlik tehditlerinin oluşabildiği bu alanların bütüncül bir 

yaklaşımla yönetilmesi gerektiği, 21. Yüzyıl Türkiyesi’nin en net 

gerçekliklerinden birisi olarak karşımızda durmaktadır.  

 Bir yandan her yıl ivmesi giderek artan düzensiz göçle mücadele, bir yandan üretim 

ve tüketim alanları arasında kaldığımız uyuşturucu rotaları, diğer yandan da turizm merkezi 

olan kıyılarımızın güvenliğinin temini, dünyada hemen hemen hiçbir sahil güvenlik 

teşkilatında olmayan bir sorumluluk sahası oluşturmaktadır. Ancak bu ağır tabloya rağmen 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, köklü mazisinden gelen tecrübesini modern çağın ve güçlü 

devlet yapımızın getirdiği yüksek kapasiteyle birleştirmek suretiyle, üzerine aldığı ağır 

sorumluluğu küresel ölçekte bir başarıyla yerine getirmektedir. 

 Bu itibarla, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 yılı Faaliyet Raporu’nun hem geçen 

dönemin sağlıklı bir muhasebesini yapmak, hem de gelecek dönem için bize ciddi bir 

rehber olacağına inanıyor, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm Sahil Güvenlik 

Komutanlığı personelimize şükranlarımı ve başarı dileklerimi sunuyorum. 

 

 

 

  

Süleyman SOYLU 

İçişleri Bakanı 
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

  

 Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili coğrafi yapısı ile tarih 

boyunca bölgesel çatışmalar, terör ve düzensiz göç gibi 

tehditlerin odağında yer almıştır. 

Temelleri 159 yıl önce atılan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 

ülkemiz yüz ölçümünün yarısına denk büyüklükteki “Mavi Vatan” 

denizlerimizde emniyet ve güvenliği sağlamaktan sorumlu tek 

silahlı genel kolluk kuvveti olarak 7 gün ve 24 saat özveri ile 

hizmet vermektedir. 

Komutanlığımız ulaşım, iletişim gibi alanlarda meydana 

gelen teknolojik gelişmelere bağlı olarak artış gösteren risklere 

karşı kuruluşundan itibaren personel ve teşkilat yapısı 

bakımından sürekli gelişim içerisinde faaliyetini sürdürmektedir. 

Sorumluluk sahasının tamamındaki gemi hareketlerinin 

izlenmesi ve suçun henüz oluşmadan tespit edilerek 

önlenebilmesi maksadıyla başlatılan çalışmalara devam 

edilmektedir.  

Aynı zamanda vatandaşlara 7/24 esasına göre kesintisiz olarak yüz yüze hizmet 

verilebilmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan il ve ilçelerde sahil güvenlik karakollarının teşkil 

edilmesi ve bu teşkilatlanma sonucunda ortaya çıkan altyapı imkânlarının artırılmasına 

yönelik projelere hız verilmektedir. 

Sürekli olarak imkân ve kabiliyetlerini artıran Komutanlığımızın 2019 yılı bütçesi ve 

kurum kaynakları, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, belirlenen hedefler 

doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında etkili, 

ekonomik ve verimli şekilde kullanılmıştır. 

İnsan hayatının kurtarılması başta olmak üzere icra ettiği tüm görevlerde başarıları 

takdirle karşılanan, fedakârca çalışmalarıyla milletimize hizmet etmeyi kendisine ilke edinen 

Komutanlığımızın tüm personelini 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği özverili çalışmalarından 

dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. 

Ahmet KENDİR 

Tuğamiral  
Sahil Güvenlik Komutanı 
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1. GENEL BİLGİLER 

a. Vizyon ve Misyon: 
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 b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar : 

  (1) Yetki : 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında, mülki ve adli görevlerinin ifası 

sırasında 2692 sayılı Kanun, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine göre hareket eder. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı bu görevlerini yerine getirirken jandarma ve polisin sahip olduğu 

yetki ve sorumluluklara sahiptir. 

 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sahillerinde, iç suları olan 

Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, kara sularında, 

Münhasır Ekonomik Bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve 

denetimi altında bulunan deniz alanları ile hükümranlık haklarının korunmasına ilişkin görevler 

kapsamında uluslararası sularda, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Uluslararası Denizcilik 

Örgütüne deklare edilen Türk Arama Kurtarma Bölgesinde; deniz güvenliğini, deniz 

emniyetini, asayiş ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, suç işlenmesini 

önlemekle görevli ve yetkilidir. Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz yetki alanlarında kanunlarla 

ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kendisine verilen görevleri ifa eder ve ulusal mevzuat 

ile uluslararası hukuktan aldığı yetkileri kullanır. 

  (2) Görevler ve Sorumluluk Sahası: 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı, kara ile denizin birleşim noktasından itibaren tüm deniz 

alanları ve bu alanlar içerisinde bulunan liman tesisleri ve bunlara hizmet veren diğer tesisler, 

marina, balıkçı barınağı, çekek yeri, dalyan, iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri ile demir 

yerleri dâhil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara 

Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, kara sularında, 

akarsuların denize döküldüğü yerden itibaren sahil güvenlik gemi ve botlarının girebileceği 

veya ulaşabildiği akarsu içlerinde, Münhasır Ekonomik Bölgesinde, ulusal ve uluslararası 

hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanları ile 

hükümranlık haklarının korunmasına ilişkin görevler kapsamında uluslararası sularda ve 

uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütüne deklare edilen Türk 

Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde kalan kara suları ile uluslararası sularda görevli ve 

sorumludur. Hizmet gerekleri bakımından uygun görülen diğer yerler de İçişleri Bakanlığının 

kararı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilmektedir. 
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 Denizlerde silahlı bir genel kolluk kuvveti olarak Sahil Güvenlik Komutanlığının görev 

ve yetkileri, 21 Ocak 2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan Sahil Güvenlik 

Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu çerçevede Sahil 

Güvenlik Komutanlığının görevleri “Mülki Görevler”, “Adli Görevler” ve “Askerî Görevler” 

olmak üzere 3 ana başlık altında toplanmıştır. 

  

 Adli görevler; işlenmiş suçlarla ilgili olarak ceza muhakemesine ilişkin mevzuatta 

belirtilen işlemleri yapmayı ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmeyi kapsar. 

 

 Askerî görevler; Sahil Güvenlik Komutanlığının seferberlik ve savaş hallerinde 

Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde 

görev icra ederken kalan bölümleri ile normal görevlerine devam etmesini,  ayrıca İçişleri 

Bakanı'nın izni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara asli 

görevlerini aksatmayacak şekilde katılmasını ifade eder. 

 

 Mülki görevler ise; emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve 

kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, hassas ve kritik öneme sahip tesislerin 

korunmasına ilişkin önlemleri ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde sağlamak, suç işlenmesini 

önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak görevleri başta olmak üzere adli ve 

askerî görev kapsamına girmeyen diğer tüm görevleri icra etmeyi ifade eder. 

 

 Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığının Mülki Görevleri: 

 

 

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde 

sorumluluk sahasında arama kurtarma 

faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuat 

çerçevesinde yürütmek. 

 

 

Denizlerde ve adalarda meydana 

gelen tıbbi tahliye ve hasta nakli 

faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla 

koordineli bir şekilde yürütmek. 
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Stratejik önemi haiz tesislerin ve gemilerin, 

Türk boğazlarından geçen tehlikeli ve 

patlayıcı yük taşıyan gemilerin ve devlet 

büyüklerinin deniz güvenliğini sağlamak. 

 

 

Deniz güvenliği kapsamında 

denizlerde hükümranlık haklarının 

kullanıldığı deniz alanlarının sınırlarında 

ve deniz yan hudutlarında kontrolün 

sağlanmasına yönelik ekonomik 

devriye görevleri icra etmek. 

Yabancı askerî gemilerin ve devlet 

gemilerinin faaliyetlerini izlemek, 

gözetlemek, yabancı ülkelere ait askerî 

gemiler ve devlet gemileri tarafından Türk 

bayraklı gemilere yapılan tacizler ile millî 

menfaatler aleyhine yapılan ihlallere 

angajman kuralları çerçevesinde 

müdahale etmek. 

 

Deniz yetki alanlarında icra edilen 

bilimsel araştırma, hidrokarbon arama, 

sondaj, kablo ve boru hattı döşeme, 

balıkçılık gibi faaliyetleri izlemek, takip 

etmek, kontrol etmek ve izinsiz yapılan 

faaliyetleri engellemek. 

 

Deniz güvenliğinin ve deniz emniyetinin 

sağlanmasına yönelik olarak izleme, 

gözetleme, takip ve kontrol imkân ve 

kabiliyetlerini geliştirmek ve gerekli diğer 

tedbirleri almak. 
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Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık 

faaliyetini önlemek ve gerekli tedbirleri 

almak. 

 

 

Her türlü ticari ve amatör balıkçılık 

faaliyetlerini denetlemek. 

 

 

  Deniz kirliliğinin önlenmesi maksadıyla, 

denizlerde kirletme yasağına aykırı eylemleri 

izlemek, önlemek ve bu konuda gerekli 

denetimleri yapmak. 

  

4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 

Hakkında Kanun çerçevesinde, denizlerde 

can ve mal güvenliğini sağlamak. 

 

 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu çerçevesinde Türkiye’ye 

yasa dışı giren veya Türkiye’yi yasa dışı 

terk eden ya da buna teşebbüs eden 

yabancılar hakkında gerekli kanuni 

işlemleri yapmak. 
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5682 sayılı Pasaport Kanunu'na ilişkin 

denetimler yapmak. 

 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu çerçevesinde; 

denizlerde kültür ve tabiat varlıklarını 

meydana çıkarmak üzere izinsiz ve 

ruhsatsız olarak araştırma, sondaj ve 

kazı yapılmasına engel olmak, dalışa 

yasak bölgelerde dalış yapılmasını 

engellemek, yurt içinde korunması 

gereken kültür ve tabiat varlıklarının 

deniz yolu ile yurt dışına çıkarılmasını 

engellemek. 

  

4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde 

Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli 

Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin 

Kanun kapsamında, sorumluluk sahasında 

görülen patlayıcı madde ve diğer şüpheli 

cisimlerle ilgili gerekli önlemleri almak ve 

ilgili makamlara bildirmek. 

 

815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı 

Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları 

Dâhilinde İcrayı San’at ve Ticaret 

Hakkında Kanun'a ilişkin denetimler 

yapmak. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Deniz 

Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde Türk ve 

yabancı yat ve deniz turizmi alanında 

faaliyet gösteren deniz araçları ile Turizm 

Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği 

kapsamında su sporları yaptıran 

işletmelerin ve belgelerinin denetimlerini 

yapmak. 
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 -  5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 

2548 sayılı Gemi Sağlık Resmî Kanunu'na yönelik denetimler yapmak. 

 - Aidiyeti tartışmalı ada, adacık, kaya, deniz yapıları ve deniz alanlarında ulusal 

menfaatlere ve ülke politikasına uygun görevler icra etmek. 

 - 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

doğrultusunda Türk bayrağına ilişkin denetim ve kontrolleri yapmak. 

 Yukarıda belirtilen görevlere ilave olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı; açık denizlerde 

deniz haydutluğu, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve uyuşturucu madde kaçakçılığı 

şüphesi bulunan hallerde ve açık denizlerden izinsiz yapılan yayınların önlenmesi konularında 

uluslararası hukuk dâhilinde yabancı ticaret gemilerini denetleyebilir ve belirtilen konularda 

Dışişleri Bakanlığının koordinesinde uluslararası iş birliği yapabilir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 

ayrıca suçla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm 

görevleri icra eder. 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği gereğince, Sahil 

Güvenlik Komutanlığına ait gemi ve botlar, devlet gemisi; hava araçları ise devlet hava 

aracı statüsünde olup askerî gemi ve hava araçlarına tanınan hak ve imtiyazlardan 

faydalanır. 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopter ve gemilerin görev 

planlamaları mülki amirlerden gelen talepler ve görev ihtiyaçları öncelikle göz önüne 

alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Sahil Güvenlik hava ve deniz 

araçlarının belirli bir sorumluluk alanı bulunmaz ve bu araçlar Sahil Güvenlik Komutanlığının 

tüm sorumluluk alanı dâhilinde görev icra eder. 

 c. İdareye İlişkin Bilgiler: 

  (1) Fiziksel Yapı: 

 2019 yılı içerisinde SG Dikili Karakol Binası, SG Küçükkuyu Karakol Binası, SG Kuşadası 

Karakol Binası ve SG Bozcaada 8 Daireli Vardiya Yatakhanesi İnşaatı işlerinin yapımı 

tamamlanarak geçici kabulü yapılmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Sahil 

Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan mevcut taşınmazlar 2020 yılı itibarıyla toplam 

250.282 metrekare kapalı alana ulaşmıştır. Sürekli gelişim içinde olan Komutanlığımız için 

önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülen harekât ihtiyaçlarının ve personel sayısının 

ortaya çıkaracağı yeterli fiziksel yapıların temini amacıyla yeni projeler üretilmesi 

çalışmalarına devam edilmektedir. 
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Sahil Güvenlik Komutanlığının kıyıda konuşlanması için karakol ve altyapı 

çalışmalarına devam edilmektedir. 

 

SG Bodrum (Turgutreis) Karakol Binası 

- SG Bodrum (Turgutreis) Karakol Binası yapım inşaatına başlanmıştır. 24 Mart 2020 

tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 

  

SG Karadeniz Bölge Komutanlığı Rıhtımın 30 m Uzatımı ve Güney Rıhtımın Düzenlenmesi 

- SG Karadeniz Bölge Komutanlığı Rıhtımın 30 m uzatımı ve Güney Rıhtımın 

düzenlenmesi inşasına başlanmıştır. 20 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanması 

planlanmaktadır.  
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SG Akdeniz Bölge Komutanlığı Rıhtım ve İskele İnşaatı 

- SG Akdeniz Bölge Komutanlığı Rıhtım/İskele İnşaatına başlanmıştır. 27 Mart 2020 

tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 

 (2) Teşkilat Yapısı: 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı, bütçe hizmetleri kamu mali yönetimi ve kontrol ilkeleri 

kapsamında yürütülmekte olan ve İçişleri Bakanlığına bağlı olarak 2692 sayılı Kanun'da 

belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere kurulmuş olan silahlı bir genel kolluk kuvvetidir. 

Seferberlik ve savaş hallerinde, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer, kalan bölümü normal görevlerine devam eder. 

 

 Komutanlığımızın merkez karargâhı Ankara'da olup, teşkilat yapısı Sahil Güvenlik 

Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nin 5’inci maddesinde belirtildiği şekliyle 

merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır.  

 

  (3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı muhabere, elektronik ve bilgi sistemi ihtiyaçlarını, harekât 

ve komuta kontrol ihtiyaçları doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadede planlamakta ve 

teminini sağlamaktadır. Ek olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığınca diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait sistemlerle bütünleşecek ya da bu sistemleri tamamlayacak nitelikte projeler 

de planlanmaktadır. 
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www.sg.gov.tr 

 

www.sahilguvenlik.gov.tr 

 

www.turkishcoastguard.gov.tr 
 

www.turkishcoastguard.eu 

  
 

  

Vatandaşlarımıza “İnsan Hakları Bildirimi, İhbar, Şikâyet ve Bilgi Edinme Talepleri” ne 

yönelik başvurularının internet üzerinden alınması ve kendisine konu hakkında bilgiler 

yapılması maksadıyla www.sg.gov.tr adresinden başvuru imkânı sağlanmaktadır.  

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başlatılan Sahil Gözetleme Radar Sistemi 

(SGRS) projesi ile Türkiye’nin Deniz Sorumluluk Sahasının tamamındaki deniz trafiğinin 

izlenmesi, kamu kurumlarından alınan verilerle risk analizlerinin gerçekleştirilmesi ve suçun 

henüz oluşmadan tespit edilerek önlenmesi imkânı sağlanacaktır. Proje kapsamında 13 adet 

istasyon kurulumu tamamlanmıştır. Planlı istasyonların kurulumu ve yazılım geliştirme 

çalışmalarına devam edilmektedir. 

 
 Sahil Güvenlik VHF Geniş Alan Sayısal Emniyetli Muhabere Sistemi (SAHMUS) projesi ile 

karargâhlar ile sahada görev yapan yüzer unsurlar arasında emniyetli muhabere imkânı 

tanımasına ek olarak; sayısal veri aktarımı, yüzer, uçar ve kara unsurlarının gerçek zamanlı ve 

geçmişe yönelik iz bilgilerinin sayısal haritalarda takip/izleme imkânı bulunmaktadır. Proje 

2019 yılında tamamlanmıştır. 

http://www.sg.gov.tr/
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 Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığının değişen hukuki durumu nedeniyle başta İçişleri 

Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurumlarıyla artan iletişim ihtiyacını karşılamak maksadıyla 

Sahil-NET ağı projesi başlatılmıştır. Proje deniz ve kara olmak üzere iki ağdan oluşacaktır. 

Karasal ağ, TSK’ya ait TAFICS ağı dışında sivil altyapılar üzerine kurulacak ve POLNET benzeri 

güvenli bir kurumsal ağ olacaktır. Sahil-NET deniz projesi ile de sahadaki yüzer ve uçar 

unsurlar tarafından üretilen verilerin İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon 

Merkezi (GAMER) projesine entegre edilebilmesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ve 

bağlısı karargâhlardan izlenebilmesi amaçlanmaktadır. Sahil-NET deniz projesinin yüksek 

kapasiteli iletişim kanalı bacağını oluşturan 13 adet platforma kurulumu yapılan Ka Band 

mobil uydu haberleşme cihazlarının tedariki Türksat AŞ'den gerçekleştirilmiştir. Tedarik edilen 

KA Band uydu haberleşme cihazlarından elde edilen tecrübelere istinaden yıllara sari olarak 

ilave cihazların tedariki planlanacaktır.  

 Komutanlığımız personel temin hizmetlerinin e-Devlet üzerine aktarılması maksadıyla 

TÜRKSAT ile Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında 02 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalanmış 

ve Nisan 2019 tarihinden itibaren Devlet Memuru, Sözleşmeli Personel ve Uzman Erbaş 

alımlarına yönelik başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

 2014 yılından itibaren kullanılmakta olan mobil uygulamalarımız, ulaşılabilirlik ve 

kullanım kolaylığının arttırılması amacıyla android ve IOS ortamında yeniden geliştirilerek 

vatandaşın kullanımına sunulmuştur. Yenilenen acil durum ve iletişim modülleri aracılığıyla 

vatandaşlarımızın her an yanında ve süratle yardıma hazır olunması hedeflenmekle birlikte, 

kullanıcı dostu uygulamamıza eklenen ihbar ve şikâyet modülleri aracılığıyla da sahil 

güvenlik görevlerinin icrasında vatandaşlarımızın aktif desteği sağlanmıştır.     

  (4) İnsan Kaynakları: 

 Teknolojide ne kadar değişim, dönüşüm ve ilerleme yaşanırsa yaşansın insan gücü 

bütün sistemlerdeki önemini korumaya devam etmektedir. Bu kapsamda, Sahil Güvenlik 

Komutanlığının en büyük gücü ve en değerli varlığı subay, astsubay, devlet memuru, uzman 

erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, sözleşmeli personel ile işçilerden oluşan yetişmiş, yetenekli, 

çalışkan ve dinamik personelidir. 

 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum ve 

Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile personel yapısında meydana gelen 

değişikliklere bağlı olarak personeli ilgilendiren pek çok konuda alt mevzuat çalışmaları 

yapılmış ve hâlihazırda da devam etmektedir.  Bu maksatla yeni Personel Temin Sistemi 

geliştirilmiş, ayrıca e-Devlet platformu ile entegre olmasını sağlayan geliştirme yapılarak 

vatandaşların başvuru işlemlerini kuruma gelmesine gerek kalmadan kolayca yapması 

sağlanmıştır. 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı görev ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun insan gücü 

yapısını oluşturmak, gerçek hizmet ihtiyacına uygun nicelik ve nitelikteki personeli uygun 

zamanda ve en maliyet etkin yöntem ile temin etmek, ihtiyaç duyulan en üstün mesleki, 

zihinsel ve bedensel niteliklere sahip personeli yetiştirmek ve istihdamını sağlamak 

maksadıyla yürütülen faaliyetler bütünü Sahil Güvenlik Komutanlığı personel sistemini 

oluşturmaktadır.  

 Bu kapsamda, Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak 

amacıyla; Denizcilik Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulları başta olmak üzere fakülte ve meslek 

yüksekokullarının çeşitli bölümlerinin mezunlarından sözleşmeli subay ve astsubay temin 
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edilmekte, subay adayları ile astsubay adayları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 

Başkanlığında (JSGA) eğitime tabi tutulmaktadır. İlave olarak, Milli Savunma Üniversitesinde 

(Deniz Harp Okulu/Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu) de Sahil Güvenlik Komutanlığı adına 

subay ve astsubay yetiştirilmektedir. 

 

  Devlet memurları açıktan, kurumlar arası naklen atanma ve istifa/emeklilerin yeniden 

memuriyet görevine atanması şeklinde de temin edilmekte ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi olarak genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim ve 

öğretim hizmetleri, yardımcı hizmetler ve avukatlık hizmetleri sınıflarında değişik unvanlarda 

istihdam edilmektedir. İşçi ihtiyacı ise 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak karşılanmaktadır. 

2019 yılında ilave 16 devlet memuru ve 70 işçi istihdam edilmiştir. Ayrıca 2019 yılında 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’na uygun olarak sözleşmeli personel statüsünde 79 personel 

temin edilmiştir. 

 Uzman erbaşlar ile ilgili temin işlemleri 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş 

Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal 

Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 

Edilmesi Hakkında Kanun gereğince Sahil Güvenlik Komutanlığının mükellef er ve erbaş 

ihtiyacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından 3 yıl süre ile karşılanacağı hüküm altına alınmış 

olması nedeniyle (en son tertiplenen erbaş ve erlerin 24/04/2020 tarihine kadar terhis olması 

planlıdır) müteakip yıllarda görevlerde zafiyet yaşanmaması maksadıyla planlı alımlara ek 

olarak ilave uzman erbaş temini yapılmaktadır. Bu bağlamda 2019 yılında 1079 uzman erbaş 

göreve başlamıştır. 

 Göreve yönelik ünsiyetlerinin artması ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgilendirilmesi 

maksadıyla, 2019 yılı içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde düzenlenen eğitimlere 

ilave olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 

diğer kurumların bünyesinde düzenlenen eğitimlere 2283 personel katılmıştır. 

2019 yılında; 

 JSGA’dan 15 muvazzaf subay (pilot olarak yetiştirilmek üzere), 42 sözleşmeli 

subay, 160 sözleşmeli astsubay, 

 Milli Savunma Üniversitesine bağlı Deniz Harp Okulu’ndan 1 muvazzaf subay ve 

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan 66 muvazzaf astsubay,  

mezun olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına katılmıştır. 
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  (5) Sunulan Hizmetler:  

Her türlü kaçakçılık, su ürünleri avcılığının kontrolü, deniz kirliliğinin önlenmesi, yasa dışı 

kumculuk ve düzensiz göç hareketlerini önlemeye yönelik sürekli, dinamik ve etkin 

denetimler sürdürülmüştür. 

 Ülkemizde, arama kurtarma faaliyetleri Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği ve Ulusal 

Arama Kurtarma Planı esasları dâhilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel 

Müdürlüğü Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezinin genel koordinatörlüğünde 

yürütülmektedir. Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki 

arama kurtarma faaliyetlerinin koordinatörlük görevi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 

icra edilmektedir.  

 

 Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından öngörülen her türlü muhabere imkân ve 

kabiliyetine sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Türk Arama Kurtarma Bölgesi 

içerisinde alınan her türlü tehlike sinyallerine en kısa sürede reaksiyon gösterilmektedir. 

  (a) Deniz Çevresinin Korunması ve Deniz Kirliliğinin Önlenmesi: 

 Gemi, deniz araçları, liman/marina/barınak vb. tesisler ile karadan kaynaklanan 

deniz kirliliğinin tespit ve kontrolüne yönelik 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 

yayımlanan 21 Haziran 2006 tarihli “Yetki Devri Genelgesi” ile denizlerde denetim yetkisi; 

sınırları belirtilen alanlarda İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye 

Başkanlıkları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bağlısı Liman Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik 

Komutanlığına verilmiştir. 

 Bahse konu Genelge 06 Haziran 2011 tarihli ve 2011/9 sayılı “Yetki Devri Genelgesi” ile 

yenilenerek Komutanlığımızın yetkili olduğu konular genişletilmiş, bununla birlikte 

Komutanlığımıza deniz kirliliği kontrolüne ilave olarak gemi atıklarına ilişkin bilgi ve belge 

kontrolü (atık transfer formu/mavi kart) kapsamında idari para cezası kesme yetkisi verilmiştir.  

 Deniz kirliliğine zamanında müdahalenin önemi, suça ilişkin iz ve delillerin toplanması, 

uygulanan idari müeyyidelerin muhataplarınca açılacak idari davalarla iptalinin önlenmesi 

açısından son derece önemlidir. Deniz kirliliğine ilişkin deliller hava ve deniz şartlarında çok 

çabuk kaybolabildiğinden tespitlerin en kısa sürede yapılması ve delillerin yok olmadan 

toplanması gerekmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz kirliliği tespit ve denetimlerindeki 

tüm süreçleri etkinlikle gerçekleştiren bir yapıya sahiptir. 
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 Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından deniz kirliliğine yönelik tespitler; 
 

• Vatandaşlar ile gemi ve uçaklardan gelen ihbarlar,  

• SG hava unsurları faaliyetleri, 

• SG su üstü unsurları faaliyetleri ile koordineli olarak yapılmaktadır. 

 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından Komutanlığımız sorumluluk sahasında 

tespit edilen deniz kirliliklerinde, delil amacıyla video/fotoğraf çekimleri yapılmakta, 

numuneler alınarak, tutanaklar düzenlenmekte ve idari para cezası uygulanmaktadır. 

Komutanlığımızın sorumluluk sahasının dışında tespit edilen deniz kirlilikleri ise delilleri ile 

beraber yasal işlem yapılmak üzere yetkili diğer kurumlara bildirilmektedir. 

 Denizlerimizde bulunan gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültünün 2872 

sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında yayımlanan ilgili mevzuat gereğince 

denetlenerek gerekli yasal işlemlerin uygulanması konusundaki denetim yetkisi Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının 23 Temmuz 2010 tarihli "Yetki Devri Genelgesi" ile Sahil Güvenlik 

Komutanlığına devredilmiştir.  

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından söz konusu Genelge hükümleri 

çerçevesinde gürültü kirliliğine yönelik olarak denetim ve kontroller yapılmakta, gerekli yasal 

işlemler uygulanmaktadır. 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı kısaca “Acil Müdahale Kanunu” olarak adlandırılan 5312 

sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda 

Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunu” ile görev verilen üç kurumdan 

birisidir. Acil Müdahale Kanunu ile Sahil Güvenlik Komutanlığına acil müdahale gerektiren 

deniz kirliliği olaylarında asayiş ve kolluk görevlerini icra etme görevi verilmiştir. Bununla 

birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı acil müdahale gerektiren bir deniz kirliliği olayında ihbarın 

alınması, deniz kirliliğinin tespiti, sahanın ilk kontrollerinin yapılması, havadan yayılımın 

izlenmesi ve ilgili diğer kurumlara alana müdahale konusunda strateji belirlenebilmesi için 

bilgi aktarımı ile müdahaleye yönelik yürütülen çalışmalar esnasında sahanın emniyetinin 

sağlanması konularında önemli faaliyetler icra etmektedir. 
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   (b) Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması: 

 - Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında icra edilen görevler; 

 

 Deniz alanlarında kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere izinsiz ve 

ruhsatsız olarak araştırma, sondaj ve kazı yapılmasına engel olmak, 
 

 Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlanan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının 

bulunduğu dalışa yasak sahalarda dalış yapılmasını engellemektir. 

 

 - Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 

kapsamında icra edilen görevler; 

 

 Deniz turizmi faaliyetleri, turizm amaçlı sportif faaliyetler ile dalış ve diğer su altı 

faaliyetlerinin ilgili mevzuatına uygun icra edilip edilmediği, 

 

 Dalış ve diğer su altı faaliyetlerinin dalışa yasak sahalar dışında gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediği, 

 

 Deniz turizmi faaliyetleri, turizm amaçlı sportif faaliyetler ile dalış ve diğer su altı 

faaliyetlerini icra edecek Türk ve yabancı uyruklu kişilerin Türk kara sularında ilgili mevzuat 

kapsamında gerekli izinleri alıp almadıkları,  

 

 Dalış yapan kişilerin, dalış organizasyonu yapan dalış merkezlerinin ve denizlerde 

yürütülen diğer su üstü ve su altı faaliyetlerin, faaliyette kullanılan teknelerin ilgili mevzuatta 

belirtilen kurallara uyup uymadığı titizlikle kontrol edilmektedir. 

 

 Söz konusu faaliyetlere ilişkin seyir emniyeti, faaliyette bulunan kişilerin can ve mal 

güvenliğine yönelik gerekli kuralların yerine getirilip getirilmediği, gerekli önlemlerin alınıp 

alınmadığı ve faaliyetlerde kullanılan teknelerin ve tekne personelinin belgelerinin tam ve 

uygun olup olmadığı kontrol edilmekte, gerekli denetimi yapmakta ve yasa dışı bir faaliyet 

gerçekleştirildiğinin tespiti durumunda ilgili kişi/tekneler, gerekli yasal işlemin uygulanması 

maksadıyla yasal işlemin türüne göre ilgili Mülki Amir, İl/İlçe Turizm Müdürlükleri ve Liman 

Başkanlıklarına sevk edilmektedir.  
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   (c) Su Ürünleri Avcılığının Denetlenmesi: 

1971 yılında yayımlanan ve günümüze kadar 

varlığını sürdüren 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 

33’üncü maddesi gereğince, Sahil Güvenlik 

Komutanlığınca görevlendirilen personel tarafından 

su ürünleri kaynaklarının korunması, 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı su ürünleri 

avcılığının önlenmesi adına büyük bir özveri ve 

titizlikle icra edilmektedir. 

  Artan yasa dışı su ürünleri avcılığı, mevzuata 

dayalı gereksinimler ve teknik gelişmeler 48 yıl önce 

yasalaşmış Kanunun yeniden düzenlenmesini gerekli 

kıldığından Tarım ve Orman Bakanlığını ile beraber 

Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen çalışmalar 

neticesinde kapsamlı değişiklikler yapılarak 01 Ocak 

2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22 

Kasım 2019 tarihinde yasalaşmıştır.  

Kanun değişikliği kapsamında; Komutanlığımız tekliflerinin de dikkate alınması ile 

birlikte Komutanlığımız personelinin en büyük sorunlarından biri olan ve şebeke avcılığı 

olarak ifade edilen balıkçı gemisi vasfı taşımayan, herhangi bir kaydı bulunmayan gemiler 

ile yapılan yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılığın önlenmesi amacıyla gemilere el 

koyularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesi, yasa dışı su ürünleri avcılığında etkin caydırıcılığın 

sağlanması için cezaların kademeli olarak artırılması, Marmara Denizi ve Boğazlarda trol 

avcılığı ile su ürünlerinin izinsiz olarak yurt dışına çıkarılması ve canlı olarak yurt içine 

sokulmasının mükerrer olarak işlenmesi halinde hapis cezası gibi ağır yükümlülükler 

getirilmiştir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından icra edilen su ürünleri avcılığı 

denetimlerinde balıkçı gemilerinde; gerekli belgelerin, ağ göz açıklığının, avlanma sahası ve 

zamanının, avcılık türüne göre değişen teknik koşulların, su ürünlerinin avlanabilir asgari 

boy/ağırlıklarının ve avlanması tamamen yasak olan türlerin kontrolü yapılmaktadır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) 

vasıtasıyla ticari avcılığın büyük bir kısmını gerçekleştiren 12 metre ve üzerindeki balıkçı 

gemileri, orkinos avcılığı ve taşımacılığı ile kılıç balığı avcılığı yapan Türk ve yabancı bayraklı 

balıkçı gemileri takip edilmektedir.  
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 İzleme faaliyeti, orkinos sezonu olan 15 Mayıs- 01 Temmuz 2019 tarihlerinde ve kılıç 

balığı avcılığı sezonunda (01 Aralık-14 Şubat ve 16 Mart-30 Eylül) özellikle avcılık izni verilen 

gemiler üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı; Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu 

(ICCAT) kapsamında yer alan Müşterek Denetim Programı çerçevesinde 2019 yılında 58 

Sahil Güvenlik botu/gemisi, 16 Sahil Güvenlik uçak/helikopteri ve 225 denetim yetkisine sahip 

personel ile uluslararası sularda orkinos avcılığı kapsamında 137 balıkçı gemisinin 

kontrol/denetimlerini icra etmiş ve Tarım ve Orman Bakanlığına raporlamıştır. 

 

(ç) Düzensiz Göçün Önlenmesi: 

2019 yılı içerisinde tespit edilen 1.761 düzensiz göç olayında, 60.802 düzensiz göçmen 

ve 80 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanmıştır.  

 



               
         

 

21 

Sahil Güvenlik Komutanlığı,  deniz yoluyla yapılan düzensiz göç olaylarına ilişkin bilgi, 

görüntü ve istatistikleri güncel olarak resmî internet sayfasında yayımlayarak medyanın ve 

kamuoyunun ilk kaynağından ve zamanında bilgilenmesini sağlamaktadır. 

 

YILLARA GÖRE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYILARI 

   (d) Arama Kurtarma: 

 

 Tüm dünyada can kurtarma konusunda 

önemli gelişmeler yaşanmakta ve son derece büyük 

bir değişim gözlenmektedir. Gelişen teknoloji, arama 

kurtarma alanındaki faaliyetlere de hızla yansımakta 

ve ülkelerin bu alandaki gelişmelerinin yakından 

takibini zorunlu kılmaktadır.   

 

 Arama kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik 

Komutanlığının vizyonu; Türk Arama Kurtarma Bölgesi 

içerisinde tehlikeye maruz kalan insanları mümkün 

olan en kısa sürede kurtarmak ve deniz arama 

kurtarma konusunda uluslararası standartların 

üzerinde örnek bir teşkilat olmaktır. 

 

Yıllar Olay Sayısı 
Sağ Olarak 

Kurtarılan Kazazede 
Kurtarılan Tekne 

Cansız Olarak 
Alınan 

Kazazede 

2015 1.906 59.377 209 340 

2016 621 12.432 121 250 

2017 483 2.852 133 167 

2018 561 4.317 176 229 

2019 662 4.592 184 148 

2015-2019 YILLARI DENİZDE ARAMA KURTARMA İSTATİSTİKLERİ 
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(6) 2019 Yılında Yapılan Denetimler: 

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca 01 Ocak- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 

deniz kirliliği ile bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmediği toplam 287 adet 

olay tespit edilmiş, bu olayların 236 adedine toplam 7.919.202 TL idari para cezası 

uygulanmıştır. Diğer kurumların yetki sahasında tespit edilen 51 olaydan 31 adedi Büyükşehir 

Belediye Başkanlıklarına, 4 adedi ilgili Liman Başkanlıklarına, 16 adedi Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüklerine elde edilen deliller ile birlikte gerekli yasal işlemlerin uygulanması maksadıyla 

sevk edilmiştir. 

 

 Bahse konu tüm bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına düzenli olarak 

raporlanmaktadır. 

 

 

Stratejik önemi haiz tesislerin ve Türk 

Boğazlarından geçen yabancı askerî 

gemilerin, ham petrol, sıvılaştırılmış doğal 

gaz ve tehlikeli, yanıcı, patlayıcı madde 

taşıyan 1.090 geminin terörist saldırılara ve 

sabotajlara karşı denizden güvenliği 

sağlanmıştır. 

 

 

 

2019 yılı içerisinde 662 adet 

arama kurtarma faaliyeti icra edilmiş 

4.592 kişi ve 184 tekne kurtarılmıştır. 



               
         

 

23 

  

 Sahil Güvenlik yüzer unsurlar ile 

56.718 gemi/tekne/işletme/şahıs kontrol 

edilerek bunların 19.012’sine mevzuata 

aykırı eylemler nedeniyle gerekli yasal 

işlemler uygulanmıştır. 

 

 

Sahil Güvenlik Komutanlığının 

sahip olduğu unsurlar ile yasa dışı su 

ürünleri avcılığı ile mücadele konusunda 

2019 yılı içerisinde yapılan denetim ve 

kontrollerde, 6.398 işlemde toplam 

20.777.091 TL idari para cezası kesilmiştir. 

 

 

            Sahil Güvenlik Komutanlığı 

unsurlarınca sorumluluk sahamızda 2019 

yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK) adına yapılan 4.419 adet 

denetimde 160.491.870 litre akaryakıtın 

ulusal marker kontrolü yapılmış, bu 

denetimler neticesinde tespit edilen 15 

akaryakıt kaçakçılığı olayında 57.176 litre 

kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Olaya adı 

karışan şahıs ve gemi/tekneler ilgili 

Cumhuriyet Savcılıklarına sevk edilmiştir. 

 

2019 yılı içinde Gümrüklü Malzeme 

Kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri 

kapsamında toplam 45 olayda 11 şişe 

alkollü içki, 114 paket sigara, 1 adet gemi 

makinesi, 1 gemi şanzumanı, 1 adet gemi 

pervanesi, 73.350 kg akivades, 2 adet 

tabanca, 3 adet tüfek ve 69 adet mermi 

ele geçirilmiştir. 
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2019 yılı içerisinde ÖTV’siz 

akaryakıtın usulsüz kullanımına yönelik 

3.438 adet denetim gerçekleştirilmiş, 74 

olayda 313.837 litre akaryakıtın usulsüz 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Olaylara 

karışan şahıs ve gemi/tekneler işlem 

yapılmak üzere ilgili Liman Başkanlığı ile 

Vergi Dairesi Müdürlüklerine sevk 

edilmiştir. 

 

2019 yılı içinde uyuşturucu ve 

narkotik madde kaçakçılığı kapsamında, 

7’si diğer mücadeleci birimlerle müşterek 

olmak üzere toplam 14 operasyonda 

4.216,259 kg esrar, 3.853,671 kg skunk, 2 

adet ecstasy ile 155 kök kenevir ele 

geçirilmiştir. 

(7)   Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole 

İlişkin Usul ve Esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı; amaç, hedef 

ve faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim 

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere kendi iç kontrol sistemini 

kurmuştur. Kurulan sistemle organizasyon, yöntem, süreç ve iç denetimi kapsayan malî ve 

diğer kontroller mevzuat hükümlerine uygun ve standart hale getirilmiştir. Bu amaçla Sahil 

Güvenlik Komutanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi 

hazırlanmış ve 02 Ağustos 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İç kontrol sistemin kurulması ve uygulamaların standart hale getirilmesi kapsamında 

Sahil Güvenlik Komutanlığı uyum eylem planı hazırlanmış ve yayımlanmıştır. 

Kamu İç Kontrol Rehberi ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda oluşturulan Sahil 

Güvenlik Komutanlığı Risk Yönetim Modelinin değişen koşullar gereği güncelleme işlemleri 

devam etmektedir.  

ç. Diğer Hususlar: 

 (1) Toplumun, Turizmcilerin ve Balıkçıların Bilgilendirilmesi Faaliyetleri: 

Denizlerin ve deniz kaynaklarının korunmasında yasaların tek başına etkili 

olamayacağı düşüncesinden hareketle ilköğretim öğrencilerinin, balıkçıların, turizmcilerin ve 

halkın bilinçlendirilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bilgilendirme toplantıları 

icra edilmektedir. 

Bahse konu toplantılar; Sahil Güvenlik Komutanlığının icra ettiği faaliyetler hakkında 

bölge halkının bilgilendirilmesine ve karşılıklı sorunların tartışılmasına olanak sağlamaktadır. Bu 

amaçla sivil kuruluş ve meslek temsilcilerinin katılımı ile icra edilen toplantılarda özellikle yasa 

dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik olarak balıkçılık ve turizm faaliyetleriyle ilgilenen 

vatandaşlarla bir araya gelinmektedir. Toplantılarda; katılımcılara mevzuat ve yapılan 

uygulamalar hakkında bilgi verilmekte ve ayrıca yasa dışı su ürünleri avcılığı ve canlı 

kaynakların korunması konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan broşürler 

bilgilendirme/bilinçlendirme amacıyla dağıtılmaktadır. 
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2019 yılı içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen 781 

bilgilendirme toplantısına toplam 84.410 kişi katılım sağlamıştır.  

 Denizlerimizdeki biyolojik çeşitliliğin ve nesli ptükenmekte olan deniz canlılarının 

korunması konularında da çalışmalarımız devam etmektedir. Nesli tehlike altında bulunan 

türlerin korunması konusunda büyük hassasiyet gösterilmekte ve bu maksatla oluşturulmuş 

komisyonlarda faal olarak görev yapılmaktadır. 
 

 

Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz kirliliği ile mücadele konusundaki etkinlikleri 

bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Komutanlığımız, gelecek nesiller olan çocukların deniz 

kirliliğinin önlenmesine yönelik ilgisinin ve bilinç düzeyinin artırılmasının gerçek anlamda 

denizlerin korunması ve kirlilik ile mücadeledeki öneminin farkında olarak hareket 

etmektedir. Bu kapsamda; her yıl “Dünya Çevre Günü” olarak kutlanan ve 05 Haziran’da 

düzenlenen “Deniz Çevresini Koruma Kampanyası”na özellikle ilköğretim çağındaki 

çocuklarımızın etkin katılımını sağlamaktadır. 05 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen “Deniz 

Çevresini Koruma Kampanyası” Çanakkale, İstanbul ve Bursa/Mudanya’da Sahil Güvenlik 

Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilmiştir. 
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(2)      Uluslararası Etkinlik/Faaliyetler: 

  (a) 20’inci Karadeniz’e 

Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik 

Teşkilatları İş Birliği Forumu (BSCF) : 

Karadeniz'e Sahildar Devletler Sınır / 

Sahil Güvenlik Teşkilatları İş Birliği Forumu, 

(BSCF) Komutanlığımızın öncülüğünde 

Karadeniz’e kıyıdaş Bulgaristan, Gürcistan, 

Romanya, Rusya Federasyonu ve 

Ukrayna’nın sınır/sahil güvenlik teşkilat 

liderlerinin katılımıyla 2000 yılında, 

Sınır/Sahil Güvenlik Kurumları arasında 

toplantı ve müzakereler yapma, deneyim, 

fikir ve işbirliğini geliştirmeye yönelik temel 

ilkelerin paylaşılması amacıyla kurulmuştur. 

 

2019 yılında BSCF faaliyetleri kapsamında; 

 

• Türkiye’de “Karadeniz’de Deniz 

Güvenliği ve Seyir Emniyeti”,  

• Bulgaristan’da “Harekâta Yönelik 

Durum Analizi ve Bilgi Değişiminin 

Geliştirilmesi”,  

• Romanya’da “Yasa Dışı Faaliyetlerin 

Erken Teşhisine Yönelik Ortak Bir Sistem 

Geliştirilmesi”, 

• Rusya Federasyonu’nda "Otomatik 

Bilgi Değişim Sistemi (AIES) Üzerinden Bilgi 

Değişimi ve Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi” 

konulu Çalışma Grubu Toplantıları icra 

edilmiştir. 

• Black Sea Hawk 2019 tatbikatı 

Ukrayna’nın dönem liderliği sürecinde 14 

Ağustos 2019 tarihinde masa başı tatbikatı 

şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

• 2019 yılı Uzmanlar toplantısı 

Ukrayna’nın ev sahipliğinde 11-14 Eylül 

2019 tarihinde Kiev/Ukrayna’da icra 

edilmiştir. 2020 yılı Uzmanlar toplantısının 

Türkiye’nin ev sahipliğinde icra edilmesi 

planlanmaktadır. 

• “20’nci BSCF Liderler Toplantısı” 16-18 

Ekim 2019 tarihlerinde Türkiye ev 

sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu toplantı ile BSCF Dönem 

Başkanlığı Ukrayna’dan Türkiye’ye 

devredilmiştir. 

 

(b) Akdeniz Sahil Güvenlik 

Teşkilatları Forumu (MCGFF): 

 

Akdeniz’e sahildar ülkelerin Sahil 

Güvenlik görevlerini icra eden teşkilatları 

arasında iş birliğini geliştirmek maksadıyla 

2009 yılında İtalya’nın girişimleriyle 

oluşturulan Akdeniz Sahil Güvenlik 

Faaliyetleri Forumu’nun  (MCGFF) 2019 yılı 

toplantısı, Fas Kraliyet Donanması ev 

sahipliğinde “Deniz Gözetimi, Deniz 

Balıkçılığı, Göç Fenomeninin 

Yaygınlaşması, Deniz Kirliliğine Müdahale” 

ana temalarıyla 11-12 Haziran 2019 

tarihlerinde Kazablanka’da icra edilmiştir. 

Toplantıya forum üyesi 13 ülke (Fas, Fransa, 

Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, 

Malta, Mısır, Monako, Tunus, Türkiye ve 

Portekiz),  gözlemci 4 ülke (Fildişi Sahili, 
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Gabon, Kamerun, Senegal) ve DG MARE 

(Avrupa Denizcilik İşleri ve Balıkçılık Genel 

Müdürlüğü), EFCA (Avrupa Balıkçılık 

Kontrol Ajansı), EMSA (Avrupa Deniz 

Güvenliği Ajansı), FRONTEX (Avrupa Dış 

Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı), CEDRE 

(Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi), 

INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis 

Teşkilatı), SASEMAR (İspanya Deniz 

Emniyeti Teşkilatı), İspanya Deniz Ticaret 

Teşkilatı’nı (Marine Marchande Espagne) 

temsilen katılımcılar iştirak etmiştir. MCGFF-

2020 yılı toplantısının, Haziran 2020’de 

Tunus veya EFCA’nın ev sahipliğinde icra 

edilmesi planlanmaktadır. 

(c) Asya Sahil Güvenlik Teşkilatı 

Liderleri Toplantısı – HACGAM: 

Asya Sahil Güvenlik Teşkilatı Liderleri 

Toplantısı- HACGAM (Heads of Asian 

Coast Guard Agencies Meeting) oluşumu 

2004 yılında Japonya’nın girişimleriyle 

başlatılmış olup Avustralya, Bahreyn, 

Bangladeş, Brunei, Çin, Endonezya, 

Filipinler, Hindistan, Hong Kong-Çin, 

Japonya, Kamboçya, Kore Cumhuriyeti, 

Laos, Maldivler, Malezya, Myanmar, 

Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tayland, 

Türkiye ve Vietnam üye ülke olarak, 

ReCAAP-ISC (Asya’daki Gemilere Karşı 

Korsanlık ve Silahlı Soygunla Mücadele için 

Bölgesel İşbirliği Anlaşması-Bilgi Paylaşım 

Merkezi) ortak üye olarak faaliyetlere 

iştirak etmektedir. 

2017 yılında HACGAM’a üye olan 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 07- 10 Ekim 

2019 tarihleri arasında Sri Lanka ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen 15’inci 

HACGAM Üst Düzey Toplantısı’na iştirak 

etmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 

2023 yılında HACGAM’a ev sahipliği 

yapması planlanmaktadır.  

 Sahil Güvenlik Komutanlığının BSCF 

ve MCGFF’ye ilave olarak, HACGAM 

üyeliği ile birlikte 48 ülkenin Sahil Güvenlik 

Teşkilatı ile iş birliği, bilgi ve tecrübe 

paylaşım imkânı elde edilmiştir. 

 (ç) Dünya Sahil Güvenlik Zirvesi 

(CGGS): 

2017 yılında Japonya’nın girişimleri 

ile başlatılan Dünya Sahil Güvenlik 

Zirvesinin 19-21 Kasım 2019 tarihleri 

arasında Tokyo/Japonya’da icra edilen 

2’nci Üst Düzey Toplantısına katılım 

sağlanmıştır. CGGS Çalışma Grubu 

Toplantısının 2020 yılında Tokyo/ 

Japonya’da icra edilmesi planlan-

maktadır.                       

(d) İkili İş Birliği Faaliyetleri: 

18 ülke ile sahil güvenlik alanında; 

üst düzey toplantılar, personel eğitimi, 

müşterek eğitimler, personel mübadelesi 

ve karşılıklı liman ziyaretleri gibi konularda 

ikili iş birliği faaliyetlerine devam 

edilmektedir.  

İkili iş birliği faaliyetleri kapsamında; 

2019 yılında Azerbaycan, Bangladeş, 

Bulgaristan, Endonezya, KKTC, Kuveyt, 

Rusya Federasyonu, Ukrayna ve 

Yunanistan ile Sahil Güvenlik alanında Üst 

Düzey İkili İş Birliği Toplantıları icra edilmiştir. 

 

(e) Uluslararası Kuruluşlar ile İş Birliği 

Faaliyetleri: 

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevleri 

kapsamında, Uluslararası Denizcilik Örgütü 

(IMO), Avrupa Dış Sınır ve Sahil Güvenlik 

Ajansı (FRONTEX), Uluslararası Polis Teşkilatı 

(INTERPOL), Birleşmiş Milletler Mülteci 

Örgütü (UNHCR), Birleşmiş Milletler 

Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Atlantik Ton 

Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu 

(ICCAT) ve benzeri uluslararası 

organizasyonların toplantılarına da iştirak 

edilmiştir. 
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(f) Avrupa Birliği Kapsamındaki 

Faaliyetler: 

İtalya’nın ev sahipliğinde 12-15 

Kasım 2019 tarihleri arasında 

Venedik/İtalya’da icra edilen Avrupa Sahil 

Güvenlik Faaliyetleri Forumu (ECGFF) 

Toplantısı'na gözlemci statüsünde iştirak 

edilmiştir.  

Komutanlığımızın düzensiz göçle 

mücadelesine destek olmak için 

Uluslararası Göç Örgütü ve Komutanlığımız 

iş birliğinde yürütülen ve AB tarafından 

finanse edilen “Sahil Güvenlik 

Komutanlığı’nın Akdeniz’deki Göç 

Akınlarını Yönetmesine İlişkin Operasyonel 

Kapasitesinin Güçlendirilmesi Faz II Projesi”  

kapsamında 9 adet Arama Kurtarma Botu 

tedariki, Olay Yeri Fotoğraflama ve Basın 

için Görsel Kayıt Alma Eğitimi, Risk Analizi 

ve Değerlendirme Eğitimi, AB-412 

Simülatör Eğitimi ve psikososyal destek 

faaliyetlerini içeren 30 Milyon Avroluk 

projenin taahhüt mektubu 29 Mayıs 2019 

tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

Arama Kurtarma Botu Projesi Faz-II 

kapsamında 9 adet Arama Kurtarma Botu 

tedarikine yönelik çalışmalara başlanmış 

olup, 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde 

envantere alınması planlanan ilk 2 botun 

mühendislik çalışmaları ve tekne inşa 

faaliyetleri devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Yine IOM ile icra edilen iş birliği 

faaliyetleri çerçevesinde Eylül 2019-Mart 

2021 arasında planlanmış ve 350.000 

Pound bütçeli “Sahil Güvenlik 

Komutanlığı’nın Denizdeki Karma Göç 

Akımlarına Müdahale Kapasitesinin 

Desteklenmesi” isimli proje IOM aracılığıyla 

Birleşik Krallık Büyükelçiliğine teklif edilmiştir. 

Söz konusu proje Ekim 2019 ayında kabul 

edilmiştir. Bu kapsamda,  düzensiz göç 

eğitimi, düzensiz göç eğiticilerin eğitimi, 

veri analizi ve raporlama, cinsiyet eşitliği 

eğitimi verilmesi planlanmaktadır.  

IPA II 2015 Programlaması altında 

yer alan 5.371.390 Avro bütçeli ve 10 adet 

Mobil Radar tedarikini içeren “Deniz 

Yoluyla Gerçekleşen Organize Suç ve 

Düzensiz Göç ile Mücadelede Sahil 

Güvenlik Komutanlığı’nın Kapasitesinin 

Artırılması” isimli projenin sözleşmesi 17 

Mart 2019 tarihinde imzalanmış ve Mobil 

Radar prototipinin üretimine başlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III (2021-2027) Hazırlık Çalışmaları 

kapsamında Komutanlığımızca 3 proje 

teklifi paketi (Eğitim, Simülatör, Yedek 

Parça Tedariki) hazırlanmıştır. “Entegre Sınır 

Yönetiminin Geliştirilmesi: Türk Sahil 

Güvenliğinin Deniz Operasyonları ve 

Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi” 

isimli ilk proje teklifi 5.500.000 Avro bütçeli 

olup 2021 yılına planlanmıştır. Söz konusu 

proje teklifi kurumsal kapasiteyi artırma 

amacına yönelik olarak birçok alanda 

eğitimleri kapsamaktadır.  
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2. AMAÇ VE HEDEFLER 

a. İdarenin Amaç ve Hedefleri: 

Sahil Güvenlik Komutanlığının amacı, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları 

çerçevesinde egemenliğimiz altında bulunan deniz yetki alanlarımızda mevzuat ile 

kendisine tevdi edilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektir.                        

 

 Sahil Güvenlik Komutanlığının misyonu, denizlerde güvenlik ve emniyeti sağlamak, 

ulusal çıkarları, çevreyi ve doğal kaynakları korumak; vizyonu ise denizlerde akla ilk gelen ve 

güven veren saygın bir kurum olmaktır.   

 

 Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kendisine verilen görevleri, yüz ölçümü Türkiye'nin 

yaklaşık yarısına denk büyüklükteki sorumluluk sahasında 7/24 esasına göre yerine getiren 

Komutanlığımız; iç sular ve kara sularımıza ilave olarak Münhasır Ekonomik Bölge ve ulusal ve 

uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan diğer deniz 

alanlarında, Türkiye'nin sahip olduğu hükümranlık haklarının korunması maksadıyla açık 

denizde, ağır deniz şartlarında görev icra etme kabiliyetine sahip yüzer ve uçar unsurlara 

sahip olmayı hedeflemektedir. 

 

 Sahil Güvenlik Komutanlığının icra ettiği görevlerdeki performansının daha üst 

seviyelere taşınması şüphesiz nitelik ve nicelik olarak desteklenmiş, tecrübeli, günümüz 

teknolojilerini en etkin ve verimli şekilde kullanabilen, toplum destekli kolluk felsefesini 

uygulayabilen ve kişisel gelişimini sürekli hale getirmiş personel sayesinde olacaktır. 

 

 Bu çerçevede Sahil Güvenlik Komutanlığı genel stratejisini, görevlerin etkin ve kesintisiz 

icrası, kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve vatandaşın sunulan hizmetlere kolaylıkla 

ulaşabilmesi üzerine inşa etmektedir. 

 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı çağdaş teknolojiden istifadeyle imkân ve kabiliyetlerini 

geliştirerek, son yıllarda yapılan ve müteakip yıllarda devam edecek yatırımlarla, Türk Deniz 

Yetki Alanlarında etkinliğini daha da artıracak bir yapıya kavuşma yolundadır. 

 

 Bu kapsamda; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başta deniz güvenliği ve 

emniyetinin sağlanmasına yönelik icra edilen görevler olmak üzere etkinliğin artırılması, 

görev ve faaliyetlerde teknolojik imkânlardan ve unsurlardan faydalanılarak risk analizinden 

istifade ile iş gücünün daha etkin kullanılması maksadıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019-

2023 Stratejik Planı ile belirlenen amaç/hedeflere uygun olarak faaliyet ve projeler 

yürütülmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019-2023 Stratejik Planı On Birinci Kalkınma 

Planı, bütçe kısıtlamaları ve proje takvimlerinde meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak 

17 Ekim 2019 tarihli Bakan onayıyla güncellenmiştir. 
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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2019-2023 STRATEJİK PLANINDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER 

Amaç-1  Sahil  Güvenlik Hizmetlerinin  Kalitesini Artırmak 

              Hedef 1.1   Vatandaşların Sahil Güvenlik Hizmetlerine Erişiminde Hız ve Kaliteyi Artırmak 

              Hedef 1.2   Kamu Kurumlarının Sahil Güvenlik Hizmetlerine Erişiminde Hız ve Kaliteyi Artırmak 

              Hedef 1.3   Deniz Çevresi ve Kaynaklarının Korunmasında Etkinliği Artırmak 

              Hedef 1.4   Türk Deniz Yetki Alanlarında Önleyici Kolluk Hizmeti ile Deniz Emniyet ve Deniz 

         Güvenliğinin Sağlanmasında Etkinliği Artırmak 

Amaç-2 Suçla Mücadele Kapasitesini Artırmak   

              Hedef 2.1   Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek ve Etkin Bir Gözetleme Sistemi Kurmak   

              Hedef 2.2   Suçla Mücadele Birimlerinin Çeşitliliği ve Niteliğini Geliştirmek   

              Hedef 2.3   Suçla Mücadelede İnsan Hakları Alanındaki Uygulamaları Geliştirmek   

              Hedef 2.4   Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelede Etkinliği Artırmak 

Amaç-3 Millî ve Yerli Teknolojik İmkânlardan Yararlanarak Görev Etkinliğini Artırmak   

             Hedef 3.1  Görev ve Faaliyetlerde Bilgi Teknolojilerinden Yararlanmak   

             Hedef 3.2  Personel Eğitiminde Eğitim Teknolojilerini Kullanmak   

             Hedef 3.3  AR-GE Projesi Olarak Millî Sahil Güvenlik Gemisi Tasarımını Gerçekleştirmek 

Amaç-4 Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek  

             Hedef 4.1  Nitelikli Personel Sayısı ve Eğitim Kapasitesini Artırmak 

             Hedef 4.2  Komutanlığın Lojistik Destek Hizmetlerini Geliştirmek 

             Hedef 4.3  Teşkilat Etkinliğini Artırmak Maksadıyla Mevzuat Analizi ve Teşkilat Değişikliği 

Yapmak 

             Hedef 4.4  Sahil Güvenlik Komutanlığının Görünürlüğünü ve Tanıtımını Artırmak 

Amaç-5 Denizde Arama Kurtarma (SAR) Kapasitesini Artırmak 

             Hedef 5.1  Arama Kurtarma Platformu ve Teçhizatlarının Kapasitelerini Artırmak 

             Hedef 5.2  SG Hava Komutanlığının Kapasitesini Geliştirmek 

             Hedef 5.3  Dalış Personeli Sayısı ve Teçhizat Kalitesini Artırmak 

             Hedef 5.4  Arama Kurtarma Görevlerine İlişkin Mevzuat ve Eğitim Çalışması Yapmak 

Amaç-6 Stratejik ve Operasyonel İş Birliği Ağını Geliştirmek 

              Hedef 6.1  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karşılıklı İş Birliği ve Birlikte Çalışabilirliği Tesis Etmek 

              Hedef 6.2  Diğer Kamu Kurumlarıyla Operasyonel Seviyede İş Birliğini Artırmak 

              Hedef 6.3  Sivil Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler Tesis Etmek ve Geliştirmek 

              Hedef 6.4  Diğer Ülkelerdeki Mütekabil Teşkilatlar ve Uluslararası Kuruluşlarla İş Birliğini 

Geliştirmek 

 



               
         

 

31 

b. Temel Politika ve Öncelikler: 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, kara ile 

denizin birleşim noktasından itibaren 

egemenlik ve denetimi altında bulunan 

tüm deniz alanları ile Uluslararası Denizcilik 

Örgütüne (IMO) deklare edilen Türk 

Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde 

görevlerini icra etmektedir. Bu kapsamda 

Sahil Güvenlik Komutanlığının öncelikleri;                  

 

  (1) Vatandaşlara ve diğer 

kamu kurum/kuruluşlarına sunulan Sahil 

Güvenlik hizmetlerinde hız, kalite ve 

yalınlığı artırmak,  

 

  (2) Teknolojik altyapıyı, 

suçla mücadele birimlerinin çeşitliliği ve 

insan hakları alanındaki uygulamaları 

geliştirerek suçla mücadele kapasitesini 

artırmak, 

 

  

 

           (3)  Görevlerin icrası ile 

personel eğitimi gibi faaliyetlerde bilgi 

teknolojilerinden azami ölçüde 

yararlanmak ve üniversite/savunma 

sanayi iş birliği ile çok maksatlı milli sahil 

güvenlik gemisi tasarımını gerçekleştirmek, 

 

  (4) Personel nitelik/ 

niceliği, teşkilat yapısı, lojistik destek 

hizmetleri ve kurumsal görünürlüğü 

artırarak organizasyonel kapasitesini 

geliştirmek, 

 

  (5) Su üstü ve hava 

unsurları ile eğitimli dalgıç personel için 

kapasite artırımına gidilerek Denizde 

Arama Kurtarma (SAR) kapasitesini 

geliştirmek, 

 

  (6) Yurt içinde sivil/kamu 

kurum ve kuruluşlar ile yurt dışında ise diğer 

ülke mukabil teşkilatları ile stratejik ve 

operasyonel seviyede iş birliği ağını 

geliştirmektir. 

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 a. Mali Bilgiler: 

  (1) Bütçe Uygulama Sonuçları: 

 Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve Bakanlık 

bütçesinden ayrı olarak düzenlenmiştir. Bütçe hizmetleri kamu mali yönetimi ve kontrol 

ilkeleri ile ilgili mali mevzuat doğrultusunda yürütülmektedir. Komutanlığımız 2019 yılı bütçesi 

869.313.000 TL olarak kabul edilmiştir. İçişleri Bakanlığı ve bağlısı diğer kuruluşların bütçeleri 

aşağıda sunulmuştur. 

 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE BAĞLILARININ 2019 YILI BÜTÇESİ
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EKO. 

KOD. 
EKONOMİK KOD TANIMI BÜTÇE (TL) 

01 PERSONEL GİDERLERİ 457.398.000 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ 73.915.000 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 301.430.000 

05 CARİ TRANSFERLER 3.501.000 

06 SERMAYE GİDERLERİ 33.069.000 

TOPLAM 869.313.000 
 

Not: Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin ayrıntılı ödenek durum listesi EK-1’de sunulmuştur. 

2019 YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1'İNCİ DÜZEYİNE DAĞILIMI 

(2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: 

5018 sayılı Kanun kapsamında 2019 yılında açılan akreditif ve yüklenmelere ait yılı 

içinde mahsup edilemeyen ödenekler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinde yer alıp 

kullanılmayan cari ve sermaye ödenekleri 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 

gereğince 2020 yılına devredecektir. 

 

 İçişleri Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu arasında imzalanan protokol 

kapsamında tahsis edilen ödeneğin 1.612.000 TL'si 2019 yılı içerisinde harcanmış, 25.976.540 

TL'si 2020 yılına devredilmiştir. 

 

 3212 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç fazlası mal ve hizmetlerin satışı ile elde edilen 

tutarlar, 2019 yılı bütçe ödeneğinde yer olmadığından dolayı elde edilen gelir merkez 

saymanlık aracılığıyla hazineye gelir kaydedilmiştir. 

 

 2019 yılı içerisinde ilave ihtiyaç duyulan tertiplere ödenek planlanabilmesi maksadıyla 

ek kaynak yaratılmaksızın, tasarruf edilen diğer tertiplerden bütçe içi aktarım yapılmış ancak 

yıl sonu itibariyle 2019 yılı bütçesinde yeterli olmayan tertiplere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığınca yedek ödenekten ilave 51.000.000 TL ödenek aktarılmıştır.  

(3) Mali Denetim Sonuçları: 

2019 Mali Yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve bağlısı birliklerde 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu doğrultusunda çıkarılan 

yönetmeliklerle ilgili diğer mevzuatla belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülmektedir. 
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b. Performans Bilgileri 

(1) Faaliyet ve Proje Bilgileri  

- Ka Band Projesi 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/kara unsurlarının iletişim imkân ve 

kabiliyetinin geliştirilmesi maksadıyla görev esnasında alınan görüntülerin canlı olarak 

aktarımı, güvenli ağ erişiminin kesintisiz olarak sağlanması için 2015 yılında çalışmalara 

başlanmıştır. 

 Proje kapsamında 8 adedi Sahil Güvenlik Korvetlerine, 8 adedi Sahil Güvenlik 

Botlarına ve 1 adedi Mobil Radar kara aracına olmak üzere toplam 17 adet Ka Band Uydu 

anten kurulumu 15 Mart 2019 itibariyle tamamlanmıştır.  

- S.G.K.lığı VHF Geniş Alan Sayısal Emniyetli Muhabere Sistemi (SAHMUS) Projesi 

SG yüzer/uçar/kara unsurlarının; telli/telsiz cihazlar ile sayısal emniyetli muhabere 

yapılmasını, tesis edilen veri kanalları üzerinden Bölge/Grup Haber/Harekat Merkezleri ile 

mesaj alışverişi yapılmasını ve Harekât Merkezleri tarafından anlık/geçmişe yönelik iz takibini 

sağlamaktır. Proje kapsamında Sahil Güvenlik K.lığı görev alanına giren alanlar verici 

istasyonları ile kaplanarak unsurların muhabere ve veri transfer yeteneği kazanması 

amacıyla geniş alan ağı oluşturulmuştur. Tüm unsurlar S.G. Bölge K.lıkları ile entegre edilerek 

sunucular üzerinde mesajlaşma, ses ve geçmişe yönelik iz kayıtları tutulmaktadır. 

SAHMUS Doğu Karadeniz Projesi kapsamında kurulumlar tamamlanmış olup Mayıs-

Haziran 2019 aylarında kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. 2019 yılı için hedeflenen değer 

%100’dür. 2019 yılında Doğu Karadeniz bölgesinin de kurulumları tamamlanarak projenin 

tüm sahillerimizde hayata geçmesi sağlanmıştır. 

- Çavuş Adası Sahil Gözetleme, Hopa Sahil Gözetleme İstasyonu Kurulumu ve 

Diğer Bölgelerdeki Planlamalar 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bütün sahillerimizin, karasularımızın, iç sularımız olan 

Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile liman ve körfezlerimizin güvenliğini 

sağlamak, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca hükümranlık haklarına sahip 

olduğumuz denizlerde, deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılığı önlemek ve izlemek, 

denizlerde can ve mal güvenliği sağlamak üzere 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. 

Bahse konu görevlerin daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesi için SGRS projesi 

başlatılmış olup radar kapsamasının hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması için münferit projeler 

paralel olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda Güney Ege çevresi ve Türkiye-Gürcistan deniz 

yan hududunun gözetlenmesi amacıyla Bakan Onayı alınarak 2017 Mali Yılı Yatırım 

Programına “Çavuş Adası (Gümüşlük/Muğla) Sahil Gözetleme İstasyonu Kurulumu” ve 

“Hopa Sahil Gözetleme İstasyonu Kurulumu” işleri ilave edilmiştir. 
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Çavuş Adası ve Hopa Gözetleme Sistemi Projelerinin kamera görüntüleri Sahil 

Güvenlik Komutanlığı Karargâhından canlı olarak izlenebilmektedir. Çavuş Adası Sahil 

Gözetleme İstasyonunun Aralık 2019 ayında resmi kabulleri yapılmıştır. Hopa Sahil Gözetleme 

İstasyonunun ise Şubat 2020 ayı içerisinde resmi kabullerinin yapılması planlanmaktadır.  

 

- Deniz Güvenlik Timi (DGT) 

Deniz yetki alanları ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve 

denetimi altında bulunan deniz yetki alanlarımızda güvenliğin sağlanması, bu bölgelerde 

ulusal çıkarların korunması, stratejik öneme sahip tesis, liman, gemi, şahıs ve 

organizasyonlara, patlayıcı ve tehlikeli yük taşıyan gemilere deniz yoluyla yapılabilecek 

toplumsal eylem ve terörist saldırıların önlenmesi ve engellenmesine yönelik olarak 

gerektiğinde zor ve silah kullanmak dâhil alınacak önlemlerin daha etkin bir şekilde icra 

edilmesi maksadıyla özel timler teşkil edilmesi hedeflenmiştir. 

Belirlenen hedef doğrultusunda 2019 yılı içerisinde Fatih/İstanbul, 

Küçükkuyu/Çanakkale, Aliağa/İzmir, Kuşadası/Aydın, BOTAŞ/Adana’da teşkil edilmiş ve 

personel ataması yapılmıştır.  

 

- Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) 

Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timlerinin kullanmakta olduğu 

ani müdahale botlarının yenilenmesi maksadıyla proje kapsamında Kuşadası/Aydın ve 

Arnavutköy/İstanbul’da konuşlandırılan iki DEGAK Timine 2019 yılı genel atamalarında 

personel ataması yapılmıştır. Dalgıçların görev ihtiyaçları doğrultusunda 15 adet minibüs 

dizayn edilmiş, araçlar timlerin kullanımına tahsis edilmiştir. 2019 yılı itibari ile toplam 188 dalış 

personeli bulunmaktadır. 

 

- Denetim, Kontrol ve Sorgulamalar 

Deniz çevresi ve kaynakların korunması maksadıyla 01 Ocak- 31 Aralık 2019 tarihleri 

arasında 18.018 balıkçı teknesi kontrol edilmiş, 53.570 adet gemi/tekne denetlenmiş ve 

11.173 adet ticari gemi telsiz sorgulaması yapılmıştır. 

ÖTV'siz akaryakıt denetiminde 01 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 3.438 

denetim yapılmıştır. 
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 (3) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi  

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019-2023 yılı Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2019 

yılı Performans Programındaki performans göstergeleri incelendiğinde birçok göstergede 

hedefe ulaşıldığı görülmektedir. 

Tüm performans göstergelerinin tamamlanma oranları dikkate alınarak 

incelendiğinde Komutanlığımızın 22 hedefine ilişkin 62 performans göstergesinde %98,6’lık 

gerçekleşme oranına ulaşılmıştır. 

(4) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi  

2019-2023 yılı Stratejik Planı doğrultusunda, Sahil Güvenlik Komutanlığının 

performansını izlemek ve sonuçlarını değerlendirerek, Komutanlığımızın geleceğe dair 

gerçekleştirmeyi planladığı faaliyet ve projelerin objektif sonuçlara ulaşmasını takip ve 

kontrol etmek son derece önemli bir süreç olarak görülmektedir. 

2019-2023 Stratejik Plan doğrultusunda 2019 yılı performans hedefleri, performans 

göstergeleri ve faaliyetleri belirlenmiştir. Belirlenen performans göstergelerine bağlı izleme 2 

ayda bir güncellenerek yapılmış, hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tedbirler 

alınmıştır. İzleme sonuçları, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Performans Değerlendirme 

İzleme Sistemi (PERDİS) yazılımına girilerek İçişleri Bakanlığına düzenli olarak raporlanmıştır. 

c. Faaliyetlere İlişkin Rakamsal Değerlendirmeler 

(1) Yakalanan uyuşturucu, kaçak akaryakıt, gümrüklü malzeme ve düzensiz 

göçmen ile deniz kirliliğini önleme kapsamındaki faaliyetler ve kesilen para cezası 

miktarı: 

FAALİYET 
TESPİT/ OLAY 

SAYISI 

KESİLEN CEZA / YAKALAMA 

MİKTARI 

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI 6.398 Adet 20.777.091 TL 

DENİZ KİRLİLİĞİ DENETİMLERİ  287 Adet 7.919.202 TL 

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI 15 Olay 57.176 litre Akaryakıt 

DÜZENSİZ GÖÇMEN 1.761 Olay 60.802 Kişi 

GÜMRÜK MADDELERİ KAÇAKÇILIĞI 
 

45 Olay 

11 Şişe Alkollü İçki 

114 Paket Sigara 

1 Adet Gemi Makinesi 

1 Adet Gemi Şanzumanı 

1 Adet Gemi Pervanesi 

73.350 kg Akivades 

2 Adet Tabanca 

3 Adet Tüfek 

69 Adet Mermi 

UYUŞTURUCU VE NARKOTİK MADDE 

KAÇAKÇILIĞI 
14 Olay 

4.216,259 kg Esrar 

3.853,671 kg Skunk 

2 Adet Ecstasy 

155 Kök Kenevir 
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(2) İcra edilen görevlere ait bilgiler: 

İCRA EDİLEN GÖREVLER MİKTARI 

SEYİR SAATLERİ 207.268 

KONTROL EDİLEN GEMİ/TEKNE/İŞLETME/ ŞAHIS SAYISI  56.718 

YASAL İŞLEM YAPILAN GEMİ/TEKNE/İŞLETME/ ŞAHIS 

SAYISI  
19.012 

ARAMA KURTARMA FAALİYETİ SAYISI 662 

SAĞ OLARAK KURTARILAN İNSAN SAYISI 4.592 

KURTARILAN TEKNE SAYISI 184 

SAHA EMNİYETİ GÖREVİ ADEDİ 285 

HELİKOPTER GÖREV UÇUŞ SAATİ 2.870 SAAT  

UÇAK GÖREV UÇUŞ SAATİ 1.418 SAAT 

DENİZDEN GÜVENLİK GÖREVİ SAYISI 2.648 

 

2019 YILINDA İCRA EDİLEN GÖREVLERE AİT BİLGİLER 
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4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ve 21/01/2017 tarihinde yayımlanan 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği kapsamında Sahil 

Güvenlik Komutanlığı; denizlerde arama kurtarma faaliyetlerinin koordine ve icra 

edilmesinden deniz çevresi ve kaynaklarının korunmasına, kaçakçılıkla mücadeleden 

düzensiz göç ile mücadeleye kadar geniş bir yelpazede görev icra etmektedir. 

 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kendisine verilen 

görevleri, envanterinde yer alan teknolojik donanım ve yeterliliğe sahip unsurlar ile tecrübeli 

ve nitelikli Sahil Güvenlik personeli tarafından kolluk etik ilkelerine bağlı olarak yürütmektedir. 

Komutanlığımız; iç sular ve kara sularımıza ilave olarak Münhasır Ekonomik Bölge ve ulusal ve 

uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan diğer deniz 

alanlarında, Türkiye'nin sahip olduğu hükümranlık haklarının korunması maksadıyla açık 

denizde, ağır deniz ve hava şartlarında görev icra etme kabiliyetine sahip yüzer ve uçar 

unsurlara sahip olmayı hedeflemektedir. 

Komutanlığımızın güçlü ve zayıf yönlerine ait tablo aşağıdaki gibidir. 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Kurum kültüründen kaynaklanan disiplin ve görev anlayışı 

Müşterek ve Müstakil Arama Kurtarma Tatbikatı planlama-icra etme yeteneği 

Ülke genelinde yaygın konuş 

Deniz Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezinin kurum bünyesinde işletilmesi 

7/24 görev yapabilme yeteneği 

Denizcilik kültürünün varlığı ve yaşatılması 

Genç ve dinamik personel yapısı 

Kurumlar ve vatandaşlar nezdinde kurumsal saygınlığının yüksek olması 

Uluslararası görevler icra edebilecek büyük tonajlı gemilerin, modern ve teknolojik 

platformların varlığı 

Esnek personel temin politikası 

Alanında profesyonel personelin sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimi 

Müstakil bütçeye sahip olunması 

Teknik destek birliklerinin varlığı 

ZAYIF YÖNLER 

Yapılan risk analizlerinin görevlendirme ve faaliyetlerdeki etkisinin artırılması ihtiyacı 

İstihbarat ediniminde yaşanan sorunlar ve görevlere etkisi 

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede etkinliğin artırılması ihtiyacı 

Yüzer birlik personelinin idari iş yükünün fazla olması 

Kara birlikleri ve karargâhlarda mevcudun kadroyu karşılama oranının düşük olması 

Nitelikli personelin kurumdan ayrılma eğiliminde olması 

Personelin lojman ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanamaması 

Yaygın konuştan kaynaklı teknik ve lojistik destek (altyapı/işletme) sorunları 

Görev yoğunluğu ve platform sayılarının artmasına karşın bütçenin reel olarak aynı oranda 

artmaması 

Ağır deniz/hava şartlarında görev icra edebilecek yüzer/uçar - platform/unsur eksikliği 
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Komutanlığımızın güçlü ve zayıf yönleri dikkate alınarak kurumsal kabiliyet ve 

kapasitenin artırılması maksadıyla; bazı mevzuat değişikliklerine, yetişmiş ve kaliteli insan 

gücü planlanmasına, ilişkili olduğumuz kurumlarla stratejik ve operasyonel iş birliğinin 

geliştirilmesine, çağın ihtiyaçları doğrultusunda Komutanlığımızın kendini yenilemeye devam 

etmesine, ortaya koyduğu ve gerçekleştirdiği modernizasyon projeleri ile modern kuvvet 

yapısını geliştirmesine ve zayıf olarak tespit edilen yönlere ilişkin iyileştirme projeleri 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

5. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Sahil Güvenlik Komutanlığının görevlerindeki öncelikleri; imkân ve kabiliyetlerindeki 

iyileştirme yapılması gereken alanları belirlemek, mevcut tehditler ile risklere karşı 

gerçekleştirilen mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdürmek, yurt içi ve yurt dışı kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği platformlarında ortak çalışma kültürünü geliştirmek, Türk ulusunun 

beklediği Sahil Güvenlik Komutanlığını yaratmaktır. 

 

 Sahil Güvenlik Komutanlığının hedefi; değişim ve gelişimde öncü, denizlerimizde 

güven veren, etkin ve saygın bir Komutanlık olmanın yanı sıra deniz yetki alanlarında, ulusal 

ve uluslararası hukuku etkin kılmak, can ve mal güvenliğini sağlayacak deniz/hava gücüne 

erişmektir. 

 

 Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçe payının mutlaka artırılarak başta personel olmak 

üzere her yönden güçlendirilmesinin zorunlu olduğu değerlendirilmektedir.  
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2019 YILI BÜTÇE TERTİPLERİNİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ 

 



 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

          Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

 

          Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun 

olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını 

temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması 

için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

 

          İdaremizin 2019 yılı İdare Faaliyet Raporunun "3/a - Mali Bilgiler" bölümünde yer alan 

bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Ankara     24 / 02 / 2020) 

 

 

(İMZALI) 

Mete ÇAĞLAR 

SG Albay 

Strateji Geliştirme Başkanı 

                                                            

 



 

 

 

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI  

 

          Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; 

 

          Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

          Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış 

amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol 

sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

 

          Bu güvence, üst yönetici olarak almış olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

          Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Ankara,      28 / 02 / 2020) 

 

 

(İMZALI) 

Ahmet KENDİR 

Tuğamiral 

Sahil Güvenlik Komutanı 

 



 

 



 

 

 

 


