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Sahil Güvenlik Komutanlığımız; ana görev 
fonksiyonu olan Arama ve Kurtarma görevine 
yönelik olarak Türk Arama Kurtarma teşkilatı 
unsurları ile Deniz Aslanı-2018 Arama Kurtarma 
Davet Tatbikatı’nın koordinasyonu ve icrasını 
planlayarak 13-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege 
Denizi’nin uluslararası sularında ve hava sahasında 
tatbikatı başarıyla icra etmiştir.

Tatbikatı;

19 ülkeden 34 yabancı gözlemci personel, •	

10 ulusal ve mahalli basından, 20 basın •	
mensubu,

Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları •	
ile sivil kurum ve kuruluşlardan  50 gözlemci/

temsilci ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 
izlemiştir.

Tatbikat Hazırlıkları:    
Deniz Aslanı-2018 Arama Kurtarma Davet 
Tatbikatı’nın planlama çalışmalarına 4 ay önceden 
başlanmış ve hazırlanan senaryo kapsamında 
Ege Denizi’nin uluslararası sularında Türk Arama 
Kurtarma Bölgesi’nde bir kuru yük gemisinin su 
alarak batması ile içerisinde yangın çıkan bir yolcu 
motoru  kurgulanmıştır. 

Tatbikatın Maksadı:

Türk Arama Kurtarma teşkilatı unsurlarının 
müşterek arama kurtarma harekâtı icra edebilme 
yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, 
ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve 
gidermektir.

DENİZ ASLANI-2018 ARAMA KURTARMA DAVET 
TATBİKATI
[ Hazırlayan ]     SG Ege Deniz Bölge Komutanlığı
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Tatbikat Haftası:

13 Mayıs 2018 tarihinden itibaren tatbikatı 
izlemek üzere gelen misafirler Sahil Güvenlik 
Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile Sahil Güvenlik 
Hava Komutanlığınca görevlendirilen mihmandar 
personel tarafından karşılanarak Konak 
Orduevindeki odalarına yerleştirilmiş, kendileri 
için hafta boyunca hazırlanan program ve tatbikat 
hakkında genel bilgiler verilerek ihtiyaçları ile hafta 
boyunca yakından ilgilenileceği belirtilmiştir.

13 Mayıs 2018 tarihinde yabancı gözlemciler 
için planlanan kültür gezisi Sahil Güvenlik 
Komutanımızın da katılımıyla İzmir Adnan 
Menderes Havaalanı’nda pırıl pırıl bir havada 
başlamış, rehber eşliğinde sırasıyla Meryem Ana, 
Efes Harabeleri, Şirince köyünün gezilmesi ve öğle 
yemeği ile sona ermiştir.

Basın mensuplarına 13 Mayıs 2018 tarihinde verilen 
“basın brifingi” ile başlayan tatbikat, sırası ile 
“millî” ve “yabancı” gözlemcilere verilen brifinglerle 
devam etmiştir. Katılımcılara verilen brifinglerin 
ardından Konak Orduevinde kokteyl icra edilerek 
tatbikatta görevli personel ile gözlemciler ve sivil 

kurum temsilcilerinin tanışmaları sağlanmış keyifli 
sohbetler geç saatlere kadar sürmüştür.

14 Mayıs 2018 sabahı TCSG GÜVEN gemisi 
Alsancak Limanı’ndan yabancı ve millî gözlemciler, 
ilgili komutanlık ve kurum temsilcileri ile basın 
mensuplarını da alarak 06.30’da ileri harekâta 
geçmiştir.

Çalışmaları aylar öncesinden başlayan ve 2 
safha olarak kurgulanan tatbikatın 1. safhası 
Ege Denizi’nin batısında; tehlikede olan bir 
kuru yük gemisinden EPİRB1 cihazı vasıtasıyla 
Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine 
(AAKKM) tehlike sinyali verilmesi ile bilgilerin 
AAKKM tarafından Deniz Arama Kurtarma 
Koordinasyon Merkezine (Dz.AKKM) iletilmesi 
ve kazazede sayısının çok olabileceği göz önünde 
bulundurularak Türk Silahlı Kuvvetleri Arama 
Kurtarma Koordinasyon Merkezinden (TSK AKKM) 
ilave hava ve su üstü unsurların talep edilmesi 
şeklinde planlanmıştır. Yardımcı Arama Kurtarma 
Koordinasyon Merkezi görevini Sahil Güvenlik 
Ege Deniz Bölge Komutanlığı tatbikat boyunca 
yürütmek ile görevlendirilmiştir.

1.     EPİRB (Emerceny Position Indicating Radio Beacon) Bir teknein batması, yangın çıkması, bir olay sonucu terk edilmesi gibi tehlikeli bir olayla karşılaşması durumunda devreye 

alınır. Suya düşünce kendisini otomatik olarak aktive edebilir, denizde yüzebilir/ışıkları uyarı verebilir. 406 MHz frekansında çalışır ve acil durum sinyalleri yayınlayarak COSPAS-

SARSAT arama kurtarma uyduları tarafından tekneye ait kimlik bilgi ile sinyal mevkisi tespit edilir.
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TSK AKKM harekâta destek amacıyla Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn (TCG 
GÖKSU); Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama 
kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri; Kara 
Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma 
helikopteri görevlendirmiş; Sahil Güvenlik 
Komutanlığından 2 SG korveti (TCSG UMUT, 
TCSG GÜVEN) 8 SG botu (TCSG-311, TCSG-107, 
TCSG-109, TCSG-61, TCSG-84, TCSG-905, TCSG-
902, TCSG-24) 1 arama kurtarma uçağı, 4 arama 
kurtarma helikopteri ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığından da 1 SG botu (KKTCSG-02)
tatbikata iştirak etmiştir.

Tatbikatın birinci safhası görevli unsurların tatbikat 
alanına gelmeleri ile; kuru yük gemisini temsilen 
TCSG-109’dan 09.00’da alınan tehlike sinyaline 
istinaden saat 11.00’de başlamıştır.

TSK AKKM’ce görevlendirilmiş olan Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına ait uçak sahada arama icra etmiş 
ve tatbikat öncesinde TCSG-109 tarafından sahaya 
bırakılan kazazedeler ile mankenler tespit edilerek 
duman kandili ile markalanmıştır.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından atılan SAR kitine 
çıkan kazazedeler Sahil Güvenlik Komutanlığına 
ait arama kurtarma helikopteri tarafından 
hamut yöntemiyle ve TCSG UMUT’a ait hızlı 
kurtarma botları ile kurtarılmıştır. Daha sonra 
kazazedeler sırayla; Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

arama kurtarma helikopterleri tarafından vinç 
ile,TCSG-311 tarafından yüzücü kurtarıcı ile, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma 
helikopterleri tarafından vinç ile, Sahil Güvenlik 
Komutanlığına ait 2 arama kurtarma helikopteri ve 
TCSG-109 tarafından atılan kurtarma platformu 
ile kurtarılmıştır. Bu sırada TCSG GÜVEN’de 
hazırlıklarını yapmış olan basın mensupları haber 
bültenlerinde yayımlanmak üzere çekimlerini/
bağlantılarını gerçekleştirirken gözlemciler 
helikopter platformundan nefesleri kesen tatbikatı 
izlemiştir.

Tatbikatın birinci safhasının tamamlanmasını 
müteakip öğleden sonra icra edilecek 2. safha 
mevkilerine intikal edilinceye kadar TCSG 
GÜVEN’de bulunan gözlemci/basın mensupları ile 
görevli personel kendileri için özenle hazırlanmış 
öğle yemeklerini subay salonu, kıdemli ve kıdemsiz 
astsubay salonu ile helikopter hangarında 
hazırlanan masalarda yemişlerdir.

Karaburun kuzeybatısı 8 milde, Türk kara 
sularında icra edilecek şekilde hazırlanan 2. 
safhaya ait senaryoda; içerisinde yangın çıkan 
yolcu motorundan EPİRP cihazı vasıtasıyla tehlike 
sinyali alınması üzerine AAKKM tarafından bilgiler 
DzAKKM’ye iletilmiş, DzAKKM tarafından Olay 
Yeri Koordinatörü (OYK) olarak Sahil Güvenlik Ege 
Deniz Bölge Komutanlığı görevlendirilmiştir.
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Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma 
uçağı kaza bölgesine sevk edilmiş, kazazedeleri 
simüle eden mankenleri tespit ederek atılan 
üç duman kandili ile markalanmıştır. Vasıta 
motorunda bulunan kazazedeler sırasıyla Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama 
kurtarma helikopterleri tarafından kurtarılmış; 
vasıta motorunda bulunan son kazazedeler ile 
denize düşen bir kazazede TCSG-902 ve TCSG-905 
tarafından eş zamanlı olarak kurtarılırken yolcu 
motorundaki yangın TCSG DOST ve KKTCSG-
02’deki su topları ile söndürülmüş ve tatbikatın 
ikinci safhası da sona ermiştir.

Tatbikatın fiili kısmının sona ermesini müteakip 
Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent OLCAY 
tarafından helikopter platformunda yapılan basın 
açıklamasında;

Küreselleşmeyle birlikte dünyada artan deniz •	
ve hava trafiği ile son dönemde yaşanan trajik 
deniz kazaları göz önünde bulundurulduğunda 
denizlerimizde can güvenliğine yönelik riskin 
her geçen gün daha da arttığı,

Özellikle denizlerdeki arama kurtarma •	
faaliyetlerinin gerek Türk gerekse dünya 
kamuoyunun ilgisini daha fazla çektiği ve 
ülkeleri bu konuda hazırlıklı olmaya zorladığı,

Denizdeki yardım çağrılarına en kısa sürede •	
reaksiyon gösterilmesinin insani yaklaşım ve 
hayat kurtarma açısından bir zorunluluk olduğu,

Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde gece ve •	
gündüz 24 saat görev yapabilen etkin bir 
arama kurtarma kuruluşuna ve yeterli imkân 
kabiliyetine sahip olunduğu ifade edilmiştir.

Basın açıklamasının ardından tatbikata katılan Sahil 
Güvenlik Komutanlığına ait yüzer ve uçar unsurların 
tören geçişini tamamlaması ile Deniz Aslanı-2018  
Arama Kurtarma Davet Tatbikatı sona ermiştir.

Tatbikat sonunda, Alsancak Limanı’na intikale 
geçilmiş ve bu esnada helikopter platformunda, 
tatbikata katılan tüm katılımcılarla birlikte tatbikat 
anısı olarak fotoğraf çekilmiştir.

Başta TCSG GÜVEN ve tatbikatta görevli personelin 
görevlerini büyük bir istek ile başarılı bir şekilde 
yerine getirmelerinin yanı sıra misafirperverlikleri, 
güler yüzlü tavırları, bitmeyen enerjileri Sahil 
Güvenlik Komutanlığının tanıtımında önemli 
rol oynamış ve her konuk gemiden güler yüzle 
ayrılmıştır. 

Tatbikattan Elde Edilen Sonuçlar:

Arama kurtarma tatbikatları, gerek bundan •	
sonraki arama kurtarma tatbikatlarının daha 
iyi bir şekilde planlanıp icra edilmesi gerekse 
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denizlerimizde fiilen yapacağımız gerçek arama 
kurtarma faaliyetlerinin denenmesi açısından 
büyük öneme haiz bulunmaktadır.

Arama kurtarma imk•	 ân ve kabiliyetlerinin 
koordineli kullanımı, koordinasyon ve muhabere 
hususlarının denenmesi, sivil-asker iş birliğinin 
geliştirilmesi, Türk Arama Kurtarma sahasında 
her türlü arama kurtarma faaliyetinin Türkiye 
tarafından icra edilebileceğinin gösterilmesi, 
TSK Arama Kurtarma teşkilatının ve 
organizasyonunun denenmesi, personelin TSK 
Arama Kurtarma Sistemine ünsiyetlerinin 
artırılması sağlanmıştır. 

Her geçen gün kamuoyunda önemi artan arama •	
kurtarma faaliyetleri konusunda gerek sivil 
gerek askeri arama kurtarma faaliyetlerine 

ilişkin olarak tatbikata iştirak eden karargâh/
kurum ve birliklerin arama kurtarma 
faaliyetlerinin planlama ve icrasına ilişkin 
ünsiyet ve tecrübeleri artırılmıştır.

Müşterek boyutu olan Deniz Aslanı-2018 Arama •	
Kurtarma Tatbikatı’nın; tatbikat sahasındaki 
ağır deniz ve hava şartları nedeniyle, 
planlandığından farklı şekilde gerçekleştirilmesi, 
Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekâta 
olan yatkınlığının, bu konudaki eğitiminin, 
herhangi bir provaya ihtiyaç göstermeksizin, her 
türlü müşterek arama kurtarma harekâtı icra 
edebilme yeteneğinin sergilenmesi açısından 
güzel bir örnek teşkil etmiştir.

Arama kurtarma harek•	 âtında kullanılacak 
muhabere devreleri fiilen denenmiş ve önemli 
bir aksaklık tespit edilmemiştir. 

Tatbikatın basına ve mill•	 î/yabancı gözlemcilere 
açık olarak icra edilmesi, Silahlı Kuvvetlerimizin 
eğitim seviyesi ve kazanmış olduğu imkân 
ve kabiliyetlerin gerek Türk gerekse dünya 
kamuoyuna gösterilmesi açısından son derece 
yararlı olmuştur.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, 
gündüz ve gece Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde ve 
talep edildiğinde her yerde arama kurtarma harekâtı 
icra etmeye muktedir ve hazırdır.
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İstanbul Gedik Üniversitesi “Su Altı Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi”(GESUT) Müdürü, 
“Su Altı Teknolojisi” Programı Öğretim Görevlisi 
Güvenç SORARLI, 2014 yılında kurma kararı 
aldıkları ve 2016 yılında hayata geçirdikleri program 
ve merkez ile ilgili projelerini ve hedefledikleri 
çalışmaları Sahil Güvenlik Dergisi’ne değerlendirdi.

Hocam sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1972 Malatya doğumluyum. Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığında 1992 yılında Deniz Astsubayı 
olarak göreve başladım. 1996 yılında Kurtarma ve 
Su Altı Komutanlığında Birinci Sınıf Dalgıç Kursunu, 
2001 yılında Amerikan Deniz Kuvvetlerinde Karışım 
Gaz Dalgıcı ve Dalış Amiri kurslarını bitirdim.

6 yıl kurtarma gemilerinde, 3 yıl GATA Haydarpaşa 
Asker Hastanesi Deniz ve Su Altı Hekimliği Basınç 
Odası Tedavi Merkezinde, 11 yıl Dalgıç Kurs 
Komutanlığında Derin Su Dalgıç Eğitmenliği/
Baş Öğretmenliği, Spor ve Havuz Eğitmenliği/ 
Amirliği, 3 yıl İstanbul ShipYard Tersanesinde 
yapılan, Türkiye’nin en büyük teknolojik askeri 
dalış ve kurtarma gemisi  TCG ALEMDAR’ın  Gemi 
Kıdemliliğini yaptıktan ve 2016 yılının Nisan 
ayında emekli olduktan sonra İstanbul Gedik 
Üniversitesinde Öğretim Görevlisi ve  Su Altı 
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü olarak çalışmaya başladım ve halen devam 
ediyorum.

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 
SU ALTI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
[ Hazırlayanlar ]    Güvenç SORARLI          |  İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Görevlisi
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dünyanın her yerinde çalışabilecekleri iş ortamlarını 
da hazırlıyoruz.

İkinci yıl ayrıca sanayi dalgıçlığı eğitiminin dalları 
olan Su altı kaynağı, batık kurtarma, arama 
kurtarma gibi eğitimler alıyorlar. Bunun yanında su 
altı film ve fotoğrafçılığı, su altı robotik sistemler 
(ROV) ve tahribatsız muayene (NDT) gibi dersleri 
de görüyorlar. İkinci yıl sonunda ise sanayi dalgıçlığı 
stajlarını yapıyorlar. Öğrenciler okulu bitirince 
birinci sınıf su altı adamı (sanayi dalgıcı) unvanını 
alıyorlar. 

Hocam, bu programın bölüm öğrencilerine 
sağladığı avantajlar nelerdir?

Öğrenciler hem birinci hem de ikinci sınıfta staj 
yaparken ücret alıyorlar. Eğitim ve staj sırasında 
dalış sayıları çok fazla olduğu için bu bölümde 
okuyan öğrenciler daha mezun olmadan birçok 
firma tarafından tercih ediliyor, iş teklifi alıyorlar. 
Birçoğu da staj yerlerinden teklif alıyor ve orada 
işe başlıyor. Mezun olan öğrenciler su altı sanayi 
işlerinde çalışabildikleri gibi turizm alanında dalgıç 
olarak hizmet verebiliyor.

Profesyonel su altı adamı kimlere denir, ne iş 
yaparlar ve çalışma alanları nerelerdir ?

Profesyonel su altı adamı, Türkiye Cumhuriyeti 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Dalış Amiri, 
Dalış Öğretmeni, ADCI Karışım Gaz Dalış Amirliği, 
Basınç Odası Operatörü, TSSF’den 2 yıldız eğitmen, 
Altın Cankurtaran, Engelli Dalış Eğitmenliği, 
Amerikan Deniz Kuvvetlerinden Karışım Gaz Dalgıcı 
ve Dalış Amiri, ROV (Remote Operated Vehicle) 
Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı Operatörlüğü, 
Yandan Taramalı Sonar (Side Scan Sonar)  
Operatörlüğü, Arama Kurtarma Uzman Dalıcı, 
Dalış Malzemeleri Teknisyeni, Rehber Dalıcı ve Yat 
Kaptanlığı belgelerine sahibim.

Sayın Sorarlı İstanbul Gedik Üniversitesi, 
Gedik Meslek Yüksek Okulunda kurulan Su Altı 
Teknolojisi Programı hakkında bilgi verirmisiniz ?

Su Altı Teknolojisi Programı iki yıllık ön lisans 
programıdır. Ayrıca Türkiye’de bu programı kuran 
ilk vakıf üniversitesiyiz. Programın yürütülmesinde 
benim haricimde iki Öğretim Görevlisi daha görev 
yapmaktadır. 

Öğrenciler birinci yıl serbest dalış, can kurtarma 
ve aletli dalış eğitimi alıyorlar. Bu arada ikinci 
yıl su altı sanayisinde kullanacakları kesme ve 
kaynak işleri için de karada kaynak ve kesme 
eğitimi veriliyor ayrıca bu eğitimi TürkAk’dan 
(Türk Akreditasyon Kurumu) Avrupa ve Amerikan 
standartlarında akredite ederek mezunlarımızın 
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kara suları ile göller ve nehirlerde ticari amaçla 
dalış yapan kişidir.  Su altı inşaatları, temel kurma, 
sudaki gemilerin karaya çekilmeden onarımı, gemi 
altında deniz oluşumundan kaynaklı midye ve 
yosunları temizlemek, sörvey çalışmaları, kaynak 
ve kesimler yapmak, su altı arama-kurtarma 
çalışmaları, denizaltı boru ve iletişim hatlarının 
döşenmesi ve muayenesi, deniz deşarj hatlarının 
bakım ve onarımı, sondajlama ve enkaz kaldırmak, 
derin sularda zemin araştırma sondajı, su altı 
araştırmaları, dalış projeleri geliştirme, su altı 
fotoğraf ve video çekimleri, gemi kurtarma, her 
türlü su altı yapısı bakım-onarım, akvaryum bakımı, 
balık çiftlikleri bakımı, basınç odası operatörlüğü, 
denizde çevresel kontrol testleri, şamandıra bakım-
onarım ve inşaatları, petrol platformu inşası ve 
bakımı, gaz platformu inşası ve bakımı, sismik 
araştırma, balık ağlarının denizden çıkartılması, 
dalış organizasyonları kurma ve yönetme, dalış 
eğitimi, danışmanlık ve bilirkişilik gibi sanayi 
dalgıcının yapabileceği birçok iş vardır.

Sanayi dalgıçlarının çalışma alanları ise ; yurt içi ve 
yurt dışı dalış şantiyeleri, denizcilik şirketleri, su altı 
inşaat şirketleri (tüp geçit, boru hattı vb.), petrol 
şirketleri, su altı danışmanlık ve projelendirme 
şirketleri, liman inşaatları, tersaneler, su altı kazıları 
yapan arkeolojik ekipler, bilimsel kuruluşlar, özel 
dalgıçlık ve kurtarma şirketleri, kamu kurumlarıdır.

Bu programı tercih edecek kişilerden neler 
isteniyor?

Bu programı tercih edecek kişilerden detaylı bir 
sağlık raporu isteniyor. Öğrencilerin gerekli sağlık 
koşullarını sağlamasının yanı sıra yüzmeyi bilmesi, 
denizi ve dalmayı sevmesi de oldukça önemli.

Hocam bize merkeziniz ve savunma teknolojisi ile 
ilgili projelerinizden bahseder misiniz. Bu projeler 
ile neyi amaçlıyorsunuz? 

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili ve birçok 
stratejik alanda su altı teknolojilerine giderek 
artan bir gereksinim var. Ülkemizin 2023 vizyonu 
ve sonrası kalkınma planlarında kıyılarımız, 
denizlerimiz ve offshore enerji alanlarındaki 
endüstriyel faaliyetler önemli yer tutacaktır. Buna 
bağlı olarak bizimde yapmayı planladığımız ve 
başladığımız projelerimiz:

- Üniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Bölümü 
ile ortaklaşa yapılan uzaktan kumanda edilen su 
altı aracı (ROV) çalışmaları ile kullanıcı seviyesinde 
de eğitimler vererek dünyanın her noktasında 
çalışabilecek istihdam alanları yaratarak ülkemize 
döviz kazandırılması ve yerli üretimin teşvik 
edilmesi. Bu çalışmalarımızın meyvesini geçen yıl ve 
bu yıl katıldığımız Mate Rov yarışmasında Türkiye 
ikincisi olarak aldık.

- Tübitak Bilimsel Projesi (Teydep) olarak 
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hazırladığımız ve Ar-Ge Laboratuvarlarda geliştirilen 
Türkiye’nin ilk millî ve yerli su altı kaynak/kesme 
elektrodlarının denizde ve dalış tanklarında 
testlerden geçirilerek üretiminin yapılması.

- Şu anda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının verdiği 
Denize Düşen Helikopter/Mecburi İniş Yapan 
Uçaktan Kaçma Kurtulma Simülatör Eğitimi’nin 
(DUNKER) kamu ve özel sektördeki tüm helikopter 
pilotlarına ayrıca tüm Kafkas,Ortadoğu ve yakın 
Avrupa’daki helikopter pilotlarına verilmesi.

- Su altı tıbbı konusunda  hastanelerimiz ve özel 
tedavi merkezlerinin, deniz ve su altı hekimliği 
bölümleri ile araştırmalar yapılmasıdır.

Dalış tanklarında ve havuzda verilecek su altı 
kesme/kaynak ve tahribatsız muayene eğitimleri  
sayesinde boru hatları, köprü ayakları, su altı 
yapıları, gemi gövdeleri, petrol platformları, rüzgâr 
türbinleri gibi birçok alanda çalışılabilecek istihdam 
alanları yaratılabileceği gibi, gemilerin saç ölçümü, 
pervane değişimi gibi çok masraflı işler gemi 
havuzlanmasına gerek kalmadan yapılabilecektir. 

Türkiye’de savunma sanayi son yıllarda ciddi bir 
ivme yakaladı. Yakalanan bu gelişime paralel 
olarak savunma sanayi alanında hedefleriniz 
nelerdir? Kendinizi bu gelişmelerin neresinde 
görüyorsunuz?

Kendimizi bu gelişmelerin tam merkezinde 
görüyoruz. Ülkemizin gündeminde olan Millî 
Denizaltı Projesi ve bununla beraber Donanma 
Komutanlığının yapmış olduğu Su Altı Çalıştayı’nda 
da görüldü ki savunma sanayinde su altı ile ilgili 
yapılması gereken çok çalışma ve katedilmesi 
gereken çok yol var. Biz de su altında insanlı (sanayi 
dalgıçları) ve insansız (endüstriyel robotlar, mini 
denizaltılar, ROV ve sensörler ile donatılmış araçlar) 
otomasyon sistemleri ile savunma sanayine katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz. 

Merkezin amaçları doğrultusunda yapılan 
ve yapılması planlanan ulusal ve uluslararası 
faaliyetlerden bahseder misiniz?

Merkezin amaçları doğrultusunda yürüteceği 
faaliyetleri sıralayack olursak;

Su altı kaynak/kesme elektrotlarının Ar-•	
Ge çalışmalarını yapmak.

Uzaktan kumanda edilen su altı aracı ve •	
robotlarının geliştirilmesi için projeler 
hazırlamak.

Yüzme ve su altı spor faaliyetleri araştırma •	
projelerini hazırlamak.

Su altı savunma sanayinde gerekli •	
cihaz, ekipman ve sensörlerle ilgili Ar-
Ge çalışmaları ve uygulamaları yapmak.

Su altı enerji projeleri yapmak.•	
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Su altında suya acil iniş yapmış helikopterden •	
kaçma/kurtulma eğitimi vermek.

Su altı tahribatsız muayene eğitimi vermek.•	

Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, •	
kongreler, kurslar ve seminerler düzenlemek.

Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora •	
düzeyinde su altı teknolojileri ile ilgili ders ve 
seminerler düzenlemek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer tüzel ve •	
özel kişilerden gelecek isteklere göre araştırma 
ve incelemeler yapmak, danışmanlık hizmeti 
vermek.

Merkezin amaçları doğrultusunda yayınlar •	
yapmak ve yapanları teşvik etmek.

Her türlü faaliyetiyle ilgili olarak yerli •	
kuruluşlar, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve 
diğer yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire •	
Başkanlığı bünyesinde kurulan Su Altı Arama 
Kurtarma Birimi gibi gerek kamudan gerekse 
belediyelerden gelen eğitim taleplerini 
karşılamak.

Engelli bireylere dalış eğitimleri vermektir.•	

Bu merkez kapsamında gelecek hedefleriniz 
nelerdir?

GESUT ülkemizde bir ilk olurken, ortaya çıkaracağı 
ülkemiz için stratejik öneme sahip konularda; 
Ar-Ge çalışmalarına, bilimsel ve teknolojik su altı 

projelerin yapılabilmesine, savunma ve enerji 
projelerinin yürütülebilmesine, denizlerimizde 
kurulacak kritik öneme sahip gelecekteki sanayi 
projelerinin (açık deniz rüzgâr parkları, mobil enerji 
adaları, doğal gaz ve petrol sahalarının açılması, açık 
deniz platformlarının kurulması vb.) gereksinim 
duyduğu dalgıç kaynakçıların yetiştirilmesine ve 
su altı kaynak makine, ekipman ve elektrodlarının 
geliştirilmesine olanak yaratacaktır.

Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kıyı 
sahalarında gelişecek su altı yatırımlarının 
gereksinimi olan yetişmiş insan gücü gerekse komşu 
bölge ülkelerinde, örneğin Hazar Denizi enerji 
bölgelerindeki açık deniz projelerinde gerekli olacak 
uzman dalgıç ve su altı kaynakçılarının yetiştirilmesi 
için GESUT çok özel bir uzmanlık okulu, Ar-Ge 
Merkezi olacak, çevre ülkelerin üniversitelerinden 
gelecek öğrenci ve bilim insanlarının projelerini de 
uygulama merkezi olacaktır. 

Hocam, son olarak eklemek istediğiniz başka bir 
şey var mı?

“İstanbul Gedik Üniversitesi “Su Altı Teknolojisi 
Programı” ve “Su Altı Teknolojileri Uygulama 
ve Araştırma Merkezi” sadece İstanbul 
Gedik Üniversitesinin değil, tüm Türkiye’nin 
faydalanabileceği ve kapılarının daima herkese açık 
olacağı bir merkezdir. Kalbi bu ülke için çarpan, 
içinde yeni bir şeyler yapmak ve keşfetmek isteyen 
herkesi merkezimize bekliyoruz.
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DENİZLERİMİZDEKİ 
İSTİLACI TÜRLER-2
[ Yazı ve Fotoğraflar ]   Tahsin CEYLAN  |  Su Altı Görüntüleme Yönetmeni
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Deniz Tavşanı (Flabellina rubrolineata)

Hint-Pasifik bölgesinde tropikal, subtropikal ve ılıman 
sularda yaygın olan tür,  Akdeniz’de göçmen türler 
listesinde kayıt altına alınmıştır. Coryphellina 
rubrolineata’nın  ana diyetini hidroidler oluşturur. 
Zengin, sığ resiflerde veya kayalık yamaçlarda yaygın 
olarak görülür.
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Karides (Urocaridella sp.)

Kaş-Liman’da yaptığım bir gece dalışında mürenin 
yanağında kayıt altında almıştım. Baki Yokeş Hocam 
yeni bir kayıt olduğunu söyledi.

Tüp Deniz Hıyarı (Synaptula reciprocans) 

İndo-Pasifik kökenli olan tür, Süveyş Kanalı yoluyla 
Akdeniz’e geçiş yapmıştır. Akdeniz’deki yayılımı 
oldukça fazladır. Birçok dalıcı onu denizçıyanı 
zannetmektedir. Tüp ucundaki tentakülleri 
beslenme amaçlıdır ve bir tehlike anında içeriye 
çekilmektedir. Koyu kahverengi ve siyah renkte 
olan bu tür bentik alandaki organizmalarla 
beslenmektedir. Denilebilir ki tam bir deniz 
çöpçüsüdür. 

Gümüş Balığı (Atherinomorus forskali)

Süveyş Kanalı’nın açılmasından sonra görülen 
ilk göçmen tür olan ve 1902 yılında Tillier 
tarafından kaydı verilen Pampus argenteusdan 
sonra Akdeniz’e geçiş yapan önemli bir tür de 
Atherinomorus forskalidir. Akdeniz’de hızlı bir yayılım 
göstermektedir. Ekonomik değerinin yanı sıra su altı 
fotoğrafçıları için de iyi bir modeldir.

Yılan Balığı (Ariosoma balearicum)

Akdeniz’e sonradan geçiş yapan bir diğer tür 
yılan balığıdır. Geceleri aktiftir. Işığımızdan 
rahatsız olduğunda arka arkaya giderek kumda 
saklanmaktadır.
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Denizanası (Cassiopea andromeda)

Henüz dijital teknolojiye geçmediğimiz yıllarda 
slayt olarak Göcek koylarında görüntülemiştim. 
Türkiye’den ilk kayıt olan türün makalesi, Sevgili 
Murat Bilecenoğlu tarafından yazıldı. Yıllar sonra 
Dalyan ve Kaş olmak üzere birçok yerde yeniden 
görüntüleme şansım oldu. Genellikle tropik kum 
veya çamur düzlüklerinde, sığ lagünlerde ve 
mangrovlarda yaşayan bir tür denizanasıdır. İndo-
Pasifik kökenli olan Cassiopea andromeda etçilidir ve 
serbest bırakıldığında mukozası ve nematosistleri ile 
avını felç ettikten sonra sadece birkaç parçasını 
veya denizden gelen küçük hayvanları yer. Bu 
denizanası ayrıca fotosentetik dinoflagellate 
yosunu, Zooxanthellae ve karideslerle simbiyotik 
(birbirine muhtaç yaşama zorunluluğu) bir ilişki 
içinde yaşamaktadır. Zooxanthellae vücudunun 
ventral yüzeyinin dokularında yaşar ve onun 
renginden sorumludur. Zooxanthellaeon, Cassiopea 
andromeda için yiyecek aldıkça, fotosentetik 
dinoflagellate yosun için gerekli olan güneş 
ışığını alır. Bu nedenle, karidesin bu denizanası 
ile farklı bir simbiyotik ilişkisi vardır. Tentakülleri 
arasında yaşar ve parazitleri alarak onu korur. Buna 
karşılık, Cassiopea andromeda esas olarak çevreden 
gelen karideslere koruma sağlar. Bu simbiyotik 
ilişki, her iki türün de etkileşimlerinden yararlandığı 
karşılıklılık olarak adlandırılır.

Deniz Çayırı (Caulerpa racemosa)

1990’lı yıllarda Akdeniz’de yayılım gösteren tür 
tomurcuk yapısından dolayı deniz üzümü olarak da 
adlandırılmıştır. Yeşil alg, deniz yosunu türlerinden 
biridir. Dünyadaki bütün denizlerde bulunur. 
Süveyş Kanalı yoluyla Kızıldeniz’den Akdeniz’e 
geçen tür hakkında ülkemizde birçok farklı senaryo 
üretilmesine karşın, deniz ekosistemine bir zararı 
görülmemiştir. Çok hızlı yayılım gösterdiğinden 
istilacı türler kategorisinde değerlendirilmiştir. 
Japonya ve birçok Uzakdoğu ülkesinde salata 
olarak kullanılan türün ülkemizde bir ekonomik 
değeri yoktur. Bulunduğu habitatta Sarpa salpa 
vb. herbivor (otçul) balıklar tarafından tüketildiği 
bilinmektedir.
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Minik Minareler (Cerithium scabridum)

Bu minik minareler Akdeniz’de çok hızlı bir yayılım 
göstermektedirler. Ana vatanı Hint Okyanusu olan 
tür Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e 
geçiş sağlamıştır. Kumlu zeminlerde ve Cymodocea 
nodosa türü deniz çayırlarının bulunduğu alanlarda 
yayılım gösterdiği bilinmektedir.

Dalış yaptığınız noktalara dikkatlice baktığınızda 
görebilmeniz mümkün. Büyük popülasyon 
oluşturmalarına karşın habitat uyumu mükemmel 
olduğundan fark edilmesi güçtür. Herhangi bir 
ekonomik değeri yoktur. 

Deniz Tavşanı (Aplysia dactylomela)

Tropikal ve ılıman denizlerde yaşayan türün 2002 
yılında Akdeniz’e geçiş yaptığı tahmin edilmektedir. 
İlk kaydım Kekova bölgesine aittir. Genellikle sığ 

sularda, gelgit havuzlarında, kayalık ve kumlu 
yüzeylerde bulunan tür deniz tavuğu olarak da 
adlandırılmıştır. Yumuşakça, diğer türlere göre 
oldukça büyüktür.

Derisinde bulunan toksinler sayesinde 
predatörlerden (avcı organizmalardan) 
korunmaktadır. Yuvarlak, siyah halkalar türün 
tespiti için belirleyicidir.

Tunikat (Herdmania momus)

En ilkel omurgalılardan olan tunikat, dünyadaki 
bütün denizlerde bulunur. Sesil olan tür 
planktonlarla beslenmektedir. Göz alıcı renkleri, 
makro çekim düşünen su altı fotoğrafçıları için 
caziptir.

Tunikat (Phallusia nigra)

Dünyadaki bütün tropikal denizlerde bulunan 
tunikat türünü Akdeniz’de yeni görmeye başladık. 
Simsiyah olan türü ayırt edebilmek kolaydır. Diğer 
tunikat türlerinde olduğu gibi selülozik madde 
içeren kalın bir deriye sahiptir. Üreme kabiliyeti 
yüksek olup hızlı yayılım gösterdiğinden istilacı 
türler grubunda değerlendirilmiştir. Sığ suları tercih 
eden türün Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e geçtiği 
bilinmektedir.
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Kalamar (Sepioteuthis lessoniana)

Akdeniz’in bir diğer lessepsian türü de göz alıcı 
renkleriyle kalamardır. İlk defa, slayt olarak, Kaş-
Liman’da görüntülemiştim. Su altı fotoğrafçılarının 
gözdesi olan türün kaydettiğim görüntüsü bana 
ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül kazandırdı. 
Genellikle kıyıya yakın yerlerde, kayaların yakınında 
ve mercan kayalıklarında bulunurlar. Asya’da 
yiyecek için insanlar tarafından çok miktarda 
avlanırlar. Hızlı büyüme oranları, kısa ömürleri, 
kullanım ve tutsaklık toleransları nedeniyle, Bigfin 
resif mürekkep balıkları, denizcilik için en umut 
verici türlerden biri olarak kabul edilmektedir. Aynı 
zamanda tıbbi araştırmalar için değerli bir dev 
akson (sinir lifi) kaynağıdırlar.

Karides (Saron marmoratus)

İndo-Pasifik kökenli tür, 2013 yılında, muhtemelen 
Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı üzerinden lessepsian 
göç ile Akdeniz’e ulaşarak Lübnan kıyılarında 
kayıt altına alınmıştır. Kolay bakımı nedeniyle 
akvaryumda popüler bir türdür. Kıyılarımızdaki ilk 
kaydım Antakya Keldağ’dan. Yine agzotik bir tür 
olan karides, kardinal balıkları ile birlikte kestanenin 
dikenlerinin altında kendine koruma sağlarken 
objektifimize takıldı.

Karides (Penaeus semisulcatus)

Penaeus semisulcatus , Doğu Afrika’dan ve 
Kızıldeniz’in doğusundan Endonezya’ya ve Kuzey 
Avustralya’ya kadar bir Hint-Batı Pasifik dağılımına 
sahiptir. Aynı zamanda Doğu Akdeniz’de Süveyş 
Kanalı yoluyla da bir lessepsian göç bireyidir. Makro 
çekimler için su altı fotoğrafçılarının gözdesidir.

Kum Balığı  (Vanderhorstia mertensi)

Vanderhorstia mertensi , Kızıldeniz, Japonya, 
Papua-Yeni Gine ve Great Barrier Reef’e özgü 
bir ışınlı balık türüdür. Tür, bir karides ile 
aynı yuvayı paylaşmaktadır. Karides yuvanın 
temizliğinden ve yapısını oluşturmaktan 
sorumluyken kum balığı gözetleme görevini 
sürdürür. Kumluk zeminler tercih edilen habitattır.

KAYNAKLAR :

(1) Karadenizde istilacı türler.( Dr. Gülnur ÖZDEMİR, Binnur CEYLAN – SUMAE ) 

(2) Biyolojik İstila (Christ Bright Worldwatch Institute )
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kazazedenin deniz yüzeyinde olduğunun bildirilmesi 
üzerine kurtarılması.

3. Senaryo (Deniz Safhası): KKTC kara suları 
içerisinde ticari gemi ile tankerin çatması sonucu 
ticari geminin batması, kazazedelerin kurtarılması 
ve tankerden denize yakıt sızmasına müdahale 
edilmesi.

Türkiye’den tatbikata iştirak edecek yüzer unsurlar 
18 Haziran 2018 tarihinde saat 01.00’den itibaren 
Mersin Limanı’ndan avara ederek sabahın ilk 
saatlerinde Gazimağusa Limanı’na aborda olmuş, 
Adana ve Antalya’dan kalkış yapan uçar unsurlar 
da öğle saatlerinde Ercan Havaalanı’na iniş 
yapmıştır. Tatbikata iştirak edecek arama kurtarma 
unsurlarının KKTC’ye ulaşmasını müteakip KKTC 
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında 
tatbikat öncesi son koordinasyon toplantısı icra 
edilmiştir.

19 Haziran 2018 tarihinde KKTC Güvenlik 
Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında basın 
mensuplarına, millî ve yabancı gözlemcilere 
brifingler verilerek tatbikatta icra edilecek faaliyetler 
hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Brifingte 
konuşan KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı 
Tümgeneral Tevfik ALGAN, “Arama kurtarma 
harekâtı, doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğundan 

Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2018 Arama 
Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arama 
kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri 
unsurların katılımıyla 18-22 Haziran 2018 tarihleri 
arasında, Doğu Akdeniz’de Gazimağusa  açıklarında, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve kara 
suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde 
yer alan uluslararası sularda icra edilmiştir.

Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ Kimdir?

1947 yılında Kıbrıs Gönyeli’de dünyaya gelen 
Caner GÖNYELİ, eğitimini Türkiye’de Deniz Harp 
Okulunda tamamlayarak 30 Ağustos 1970’de 
Asteğmen olarak mezun oldu. Hayatını Türkiye’de 

kurup Kıbrıs’a dönmeyen Caner GÖNYELİ, eşi 
Nükhet GÖNYELİ ile gurbette çektirdiği anı 
fotoğraflarından birini ailesine gönderirken arkasına 
şu notu düştü: “Hayat bir gemi, yoktur yelkeni, 
bu resmi görünce hatırlarsınız bizi.”¹

Teğmen rütbesinde ikmal subayı olarak TCG 
KOCATEPE (D-354) muhribinde 1974’te Kıbrıs 
Barış Harekâtı’na katıldı. 21 Temmuz 1974 günü 
Baf açıklarında yaşanan TCG KOCATEPE’nin battığı 
talihsiz olayda sağ kurtulamadı ve şehit oldu. 
Şehidimizin kabri engin denizlerdir.

Tatbikatın Maksadı:

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi 
(AAKKM) ve TSK Arama Kurtarma Koordinasyon 

Merkezi (AKKM) arasındaki koordinasyonu ve 
komuta kontrol sistemlerini denemek,  Türkiye 
Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
arama kurtarma unsurları arasındaki müşterek 
arama kurtarma harekâtı icra edebilme yeteneğini 
geliştirmek, arama kurtarma faaliyetlerinde ortaya 
çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermek, 
senaryo kapsamında icra edilen faaliyetleri ulusal  ve 
uluslararası camiaya duyurmaktır. 

Tatbikat Öncesi Hazırlıklar: 

Planlama çalışmalarına Ocak ayında başlanan Şehit 
Teğmen Caner GÖNYELİ-2018 Arama Kurtarma 
Davet Tatbikatı, deniz ve kara olmak üzere 2 safhada 
ve 3 farklı senaryo dâhilinde kurgulanmıştır.

1. Senaryo (Kara Safhası): İzmir-Ercan 
güzergâhında uçuş yapan özel bir hava yolu şirketine 
ait Boeing 727 tipi yolcu uçağının iniş için alçalmaya 
başladığı sırada, Girne semalarında tehlike 
sinyali vermesi ve uçağın karaya düşmesi sonucu 
kazazedelerin kurtarılması.

2. Senaryo (Deniz Safhası): Doğu Akdeniz’de, 
Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan 
uluslararası sularda  bir kuru yük gemisi ile ticari 
yatın çatması sonucu ticari yatın alabora olması 
ve kuru yük gemisi kaptanı tarafından çok sayıda 

ŞEHİT TEĞMEN CANER GÖNYELİ-2018 
ARAMA KURTARMA DAVET TATBİKATI
[ Hazırlayanlar ]    İbrahim ASLAN          |  SG Yzb.
  Öznur AŞICI                |  SG Tğm.

1.     http://www.facebook.com/notes/özel-kuvvetler-komutanlığı-bordo-bereliler-mak/şehit-teğmen-caner-gönyeli/101502010312013311/
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kazazedenin deniz yüzeyinde olduğunun bildirilmesi 
üzerine kurtarılması.

3. Senaryo (Deniz Safhası): KKTC kara suları 
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ve tankerden denize yakıt sızmasına müdahale 
edilmesi.

Türkiye’den tatbikata iştirak edecek yüzer unsurlar 
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yapmıştır. Tatbikata iştirak edecek arama kurtarma 
unsurlarının KKTC’ye ulaşmasını müteakip KKTC 
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında 
tatbikat öncesi son koordinasyon toplantısı icra 
edilmiştir.

19 Haziran 2018 tarihinde KKTC Güvenlik 
Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında basın 
mensuplarına, millî ve yabancı gözlemcilere 
brifingler verilerek tatbikatta icra edilecek faaliyetler 
hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Brifingte 
konuşan KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı 
Tümgeneral Tevfik ALGAN, “Arama kurtarma 
harekâtı, doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğundan 

Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2018 Arama 
Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arama 
kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri 
unsurların katılımıyla 18-22 Haziran 2018 tarihleri 
arasında, Doğu Akdeniz’de Gazimağusa  açıklarında, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve kara 
suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde 
yer alan uluslararası sularda icra edilmiştir.

Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ Kimdir?

1947 yılında Kıbrıs Gönyeli’de dünyaya gelen 
Caner GÖNYELİ, eğitimini Türkiye’de Deniz Harp 
Okulunda tamamlayarak 30 Ağustos 1970’de 
Asteğmen olarak mezun oldu. Hayatını Türkiye’de 

kurup Kıbrıs’a dönmeyen Caner GÖNYELİ, eşi 
Nükhet GÖNYELİ ile gurbette çektirdiği anı 
fotoğraflarından birini ailesine gönderirken arkasına 
şu notu düştü: “Hayat bir gemi, yoktur yelkeni, 
bu resmi görünce hatırlarsınız bizi.”¹

Teğmen rütbesinde ikmal subayı olarak TCG 
KOCATEPE (D-354) muhribinde 1974’te Kıbrıs 
Barış Harekâtı’na katıldı. 21 Temmuz 1974 günü 
Baf açıklarında yaşanan TCG KOCATEPE’nin battığı 
talihsiz olayda sağ kurtulamadı ve şehit oldu. 
Şehidimizin kabri engin denizlerdir.

Tatbikatın Maksadı:

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi 
(AAKKM) ve TSK Arama Kurtarma Koordinasyon 

Merkezi (AKKM) arasındaki koordinasyonu ve 
komuta kontrol sistemlerini denemek,  Türkiye 
Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
arama kurtarma unsurları arasındaki müşterek 
arama kurtarma harekâtı icra edebilme yeteneğini 
geliştirmek, arama kurtarma faaliyetlerinde ortaya 
çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermek, 
senaryo kapsamında icra edilen faaliyetleri ulusal  ve 
uluslararası camiaya duyurmaktır. 

Tatbikat Öncesi Hazırlıklar: 

Planlama çalışmalarına Ocak ayında başlanan Şehit 
Teğmen Caner GÖNYELİ-2018 Arama Kurtarma 
Davet Tatbikatı, deniz ve kara olmak üzere 2 safhada 
ve 3 farklı senaryo dâhilinde kurgulanmıştır.

1. Senaryo (Kara Safhası): İzmir-Ercan 
güzergâhında uçuş yapan özel bir hava yolu şirketine 
ait Boeing 727 tipi yolcu uçağının iniş için alçalmaya 
başladığı sırada, Girne semalarında tehlike 
sinyali vermesi ve uçağın karaya düşmesi sonucu 
kazazedelerin kurtarılması.

2. Senaryo (Deniz Safhası): Doğu Akdeniz’de, 
Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan 
uluslararası sularda  bir kuru yük gemisi ile ticari 
yatın çatması sonucu ticari yatın alabora olması 
ve kuru yük gemisi kaptanı tarafından çok sayıda 

ŞEHİT TEĞMEN CANER GÖNYELİ-2018 
ARAMA KURTARMA DAVET TATBİKATI
[ Hazırlayanlar ]    İbrahim ASLAN          |  SG Yzb.
  Öznur AŞICI                |  SG Tğm.

1.     http://www.facebook.com/notes/özel-kuvvetler-komutanlığı-bordo-bereliler-mak/şehit-teğmen-caner-gönyeli/101502010312013311/
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zamana karşı ve ölümle  yaşam arasında bir yarış 
halinde icra edilmek zorundadır. KKTC, ana vatanı 
Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel 
birliği içerisinde, gece gündüz, kara ve uluslararası 
sularda, her yerde her zaman arama kurtarma 
harekâtı icra etmeye hazırdır.” diyerek arama 
kurtarma harekâtının önemini vurgulamıştır.

Faaliyetlere Caner GÖNYELİ’nin eşi Nükhet 
GÖNYELİ, kızları Nil ve Nihal ile birlikte katılmıştır.

Tatbikatın İcrası:

Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2018 Arama 
Kurtarma Davet Tatbikatı’nın 1. Senaryo (Kara 
Safhası) faaliyetleri 19 Haziran 2018 tarihinde 
KKTC 101 Evler (St.Hilarion) bölgesinde Kıbrıs Türk 
Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanlığı tarafından 
koordine edilerek icra edilmiştir. Senaryo gereği 
tehlike sinyali vererek mecburi iniş yapan yolcu 
uçağının yerinin tespit edilmesi ve yolcuların 
kurtarılması maksadıyla bölgeye arama kurtarma 
uçağı, arama kurtarma helikopterleri ve karadan 
ekipler sevk edilmiştir. Düşen uçaktaki yolcuların ve 
kazazedelerin kurtarılmasıyla 1. Senaryo başarıyla 
tamamlanmıştır. KKTC Sivil Savunma Teşkilat 
Başkanlığının bazı parçaları ithal olmakla birlikte, 
kendi bünyesinde tasarladığı ve ürettiği insansız 
hava aracı (İHA) “multicopter” tatbikatın kara 
safhasında bu yıl da görev yapmıştır.

Tatbikatın 2. Senaryo faaliyetleri 20 Haziran 2018 

tarihinde planlandığı şekilde Sahil Güvenlik Akdeniz 
Bölge Komutanı’nın koordinesinde icra edilmiştir. 

İçerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan kuru 
yük gemisi ile ticari yatın çatması sonucu tanziren 
KKTCSG-01 tarafından EPIRB (Emercency Position 
Indicating Radio Beacon) cihazı ile tehlike sinyali 
verilmesi ile saat 1030C’de Şehit Teğmen Caner 
GÖNYELİ-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 2. 
Senaryo faaliyetleri başlamıştır.

Uydu üzerinden alınan acil durum sinyali ile 
AAKKM tarafından bilgiler Deniz Arama Kurtarma 
Koordinasyon Merkezine (Dz.AKKM) ivedilikle 
iletilmiştir. 

Dz. AKKM tarafından Türkiye Cumhuriyeti 
Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı  2 SG korveti, 
4 SG botu, 1 SG uçağı ve 3 SG helikopteri ile 
deniz güvenlik timi olaya müdahale maksadıyla 
görevlendirilmiştir. Dz.AKKM’nin TSK AKKM’den 
yardım ve destek talep etmesi üzerine Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığından TCG KEMALREİS 
fırkateyni, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 
1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma 
helikopteri, 1 personel kurtarma timi ve KKTC 
AKKM-KTBK tarafından 1 arama kurtarma 
helikopteri ve 3 KKTCSG botu görevlendirilerek 
arama faaliyetleri süratli ve koordineli bir şekilde 
yürütülmeye başlanmıştır. Dz.AKKM tarafından 
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Olay Yeri 
Koordinatörü (OYK) olarak görevlendirilmiştir.



Sahil G
üvenlik D

ergisi ° A
ğustos 2018

25

SG uçağı tarafından saat 13.05’te kazazedelerin 
mevkileri tespit edilerek duman kandili ile 
markalama yapılmış ve SAR kiti atılarak tespit 
edilen mevkiler OYK’ye bildirilmiştir.   
SG helikopterleri tarafından kurtarma platformu 
ve yüzücü kurtarıcı personel kazazede mevkilerinde 
bırakılarak kazazedeler sırasıyla SG helikopterleri, 
TCSG YAŞAM’a ait hızlı kurtarma botları,  
TCSG-305, KKTCSG-101, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı arama kurtarma helikopteri, Güvenlik 
Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma helikopteri 
ve personel kurtarma timi  tarafından  kurtarılarak 
TCSG YAŞAM’a ve en yakın sağlık kuruluşlarına sevk 
edilmiştir.

2. Senaryo faaliyetleri  kapsamında içerisinde 
çok sayıda düzensiz göçmen bulunan kuru yük 
gemisine (Söndüren–10 römorkörü) TCSG-104 
tarafından önleme ve durdurma manevraları 
ve SG helikopteri tarafından fastrope harekâtı 
yapılmış, deniz güvenlik timi gemiye indirilerek 
gemi personelinin kontrol altına alınması 
sağlanmıştır. TCSG YAŞAM’ın hızlı kurtarma 
botları tarafından kuru yük gemisine boarding 
harekâtı icra edilmiştir. Bu esnada gemiyi teslim 
etmek istemeyen gemi personeli tarafından 
yangın çıkartılmıştır. Yangının kontrol altına 
alınamayacağının değerlendirilmesi üzerine, 
TCSG-64 tarafından gemi mürettebatı ve düzensiz 
göçmenler süratle tahliye edilmiştir. TCSG 

YAŞAM ve Vatan römorkörü tarafından yangına 
müdahale edilmiş ve 2. Senaryo faaliyetleri sona 
ermiştir.

Tatbikat süresince TCSG GÜVEN’de bulunan 
çok sayıda millî gözlemci ile 5 ülkeden 7 yabancı 
gözlemci, kurtarma vasıtalarını ve uygulanan 
yöntemleri gözlemleme ve karşılaştırma imkânı 
bulmuşlardır. 

2. Senaryo faaliyetlerinin tamamlanmasını 
müteakip KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı 
tarafından 3. Senaryo faaliyetleri icra edilmeye 
başlanmış ve TCSG GÜVEN ile tatbikata iştirak 
eden millî ve yabancı gözlemciler 3. Senaryo 
faaliyetlerini izlemişlerdir. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 
fırkateyn (TCG KEMALREİS), Hava Kuvvetleri 
Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı,  
1 helikopter ve 1 personel kurtarma timi, Sahil 
Güvenlik Komutanlığından 2 korvet (TCSG 
GÜVEN, TCSG YAŞAM), 4 SG botu (TCSG-104, 
TCSG-305, TCSG-64, TCSG-34), 1 SG uçağı, 3 
SG helikopteri, 1 deniz güvenlik timi, 1 dalış 
timi (DEGAK 09), KKTC Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri,  
1 ambulans helikopter, 3 SG botu   
(KKTCSG -01, KKTCSG-12, KKTCSG-106) 
ve KKTC Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 
şirketinden 2 römorkörün (Söndüren-10, 
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Vatan) katılımıyla Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge 
Komutanı koordinesinde icra edilen deniz safhası 
faaliyetleri başarıyla tamamlanmıştır.

Tatbikat Sonu:

Tatbikatın deniz safhasında, Doğu Akdeniz’in 
uluslararası sularında denizde 12 canlı kazazede 
simüle edilmesi başta olmak üzere her safhası 
gerçek duruma en yakın şekilde planlanarak Türkiye 
Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının 
katılımıyla müştereken icra edilen Şehit Teğmen 
Caner GÖNYELİ-2018 Arama Kurtarma Davet 
Tatbikatı başarıyla tamamlanmıştır.

Tatbikat sonunda TCSG GÜVEN’de millî ve 
yabancı gözlemciler ile basın mensuplarına 
açıklama yapan Sahil Güvenlik Komutanı Vekili 
Tuğamiral Bülent OLCAY:  “Tatbikat ile denizde 
can, mal, seyir ve çevre emniyetinin sağlanması 
bağlamında, unsurların hazırlık düzeyini ve 
harekât kabiliyetini geliştirmede katkı sağlanmış, 
arama kurtarma sorumluluk sahamız dâhilinde, 
her türlü deniz ve hava şartında, 24  saat süre ile 
arama kurtarma faaliyetlerinin, Türkiye ve KKTC 
tarafından, koordineli bir şekilde ve karşılıklı 
iş birliği içinde başarı ile icra edilebileceği 
ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha 
gösterilmiştir. Özellikle Doğu Akdeniz gibi bir 
deniz alanında meydana gelebilecek kazalara kısa 
sürede reaksiyon gösterebilecek etkin bir arama 
kurtarma organizasyonuna sahip olan Türkiye 
Cumhuriyeti, ana maksadı başta insan hayatı 
kurtarmak olan arama kurtarma faaliyetlerinin 
etkinlikle icra edilmesi maksadıyla, KKTC’yi, 
arama kurtarma alanında daha önceki dönemlerde 
olduğu gibi, kapasitesinin geliştirilmesini 
desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini arttırmaya 
devam edecektir.” diyerek arama kurtarma 
harekâtlarının önemine ve Türkiye Cumhuriyeti 
ile KKTC arasında ilelebet devam edecek gönül 
bağına bir kez daha vurgu yapmıştır.
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Azerbaycan, bizler için sadece Batı Asya ile Doğu 
Avrupa’nın kesişim noktası olan Kafkasya’da yer 
alan bir ülke değildir. Azerbaycan’ı ülkemizde 
kime sorarsanız sorun, kim duyarsa duysun, 
ağızlarından çıkan ilk kelime “kardeş” ülkedir. 
Azerbaycan bizler için, bizden farkı olmadığını, 
aynı dili konuştuğumuzu, aynı ortak paydalarda 
buluştuğumuzu düşündüğümüz insanlar 
topluluğudur. 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ 
yüzünden çıkan savaş durumu hâlâ devam 
etmektedir. Azerbaycan halkı tarihlerini, onurlarını 
ve özgürlüklerini kazanmak için büyük bedel 

ödemiş halklardandır. Ülkenin zor zamanlarda 
kurucusu olarak görünen kişi Azerbaycan’ın siyasi, 
sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesinde 
büyük katkı sağlayan Haydar Aliyev’dir. Aliyev, 24 
Temmuz 1993’te Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı 
görevine başlamış, 10 yıl bu görevde kaldıktan 
sonra 15 Ekim 2003 tarihinde görevi bırakmış, yeni 
Cumhurbaşkanı oğlu İlham Aliyev göreve devam 
etmiştir. Halen İlham Aliyev Cumhurbaşkanlığı 
görevine devam etmektedir.

30 Nisan 2018 günü İstanbul’dan kalkan uçağımızı 
havalimanında Azerbaycan Sahil Muhafaza 
Teşkilatında görevli Yzb. Ramin MAHMUDOV 

AZERBAYCAN DEVLET SERHAT HİZMETLERİ SAHİL 
MUHAFAZA TEŞKİLATI İLE PERSONEL DEĞİŞİMİ 
KAPSAMINDA AZERBAYCAN ZİYARETİ
[ Hazırlayanlar ]    İbrahim Emre YAZAR         |  SG Sey.Asb. Bçvş.
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giydikleri üniformaları içeren bölümleri gezdik. 
Sahil Muhafaza Teşkilatı Harekât Merkezini ziyaret 
ettik. Harekat merkezlerinde bir ihbar hatları 
mevcut. İhbarların alınmasına müteakip gerekli 
değerlendirmeleri yaptıktan sonra denizdeki 
unsurlara bizler gibi anında iletiyorlar. Biri yaklaşık 
30-35 mil mesafeden tespit yapabilen ve tüm deniz 
sınırlarını kapsayan radar gözetleme sistemleri 
mevcut. Bu radar gözetleme sistemi de kuzeyde 
Rusya, güneyde ise İran sınırına yerleştirilen 
gelişmiş kamera sistemleri ile gözetleme sistemine 
dâhil edilmiş. Harekât Merkezinde ayrıca Türkiye’de 
liman başkanlığı görevlisi gibi bir görevli de 
mevcut. Değerlendirme esnasında ortak hareket 
edebiliyorlar. Sahil Muhafaza Teşkilatı Devlet Serhat 
Hizmetlerinin altında yer almakta. 1920’de kurulan 
Devlet Serhat Hizmetleri Komutanının, Korgeneral 
eşidi rütbe olan general-polkovnik rütbesindeki 
Sayın Elçin GULİYEV olduğunu öğrendik. 
Komutan 2001 yılından bu yana Serhat Hizmetleri 
Komutanlığı görevine devam etmekte. Sahil 
Muhafaza Teşkilatı personelinin eğitim aldıkları 
yerler veya kullanılan materyaller kapsamında 
bilgi aldık. Nükleer madde tespitleri konusunda 
gelişmiş olduklarını, bot seviyesine kadar nükleer 
madde tespit dedektörlerinin dağıtımlarının 
yapıldığını öğrendik. Kontrol tim personelleri 
tarafından nükleer madde tespit cihazlarının 
kullanılmakta olduğunu belirttiler. Bununla birlikte 
Sahil Muhafaza Teşkilatı hizmet binalarının da 
girişlerinde yine araçlar için nükleer maddelere karşı 
ölçüm aletleri kurulmuş vaziyette. Sahil Muhafaza 
Teşkilatındaki ziyaretlerimiz sonrası yaklaşık 
14.00 sularında denizde eğitimler icra edip 3 gün 
geçireceğimiz “Shaldag” sınıfı, 32 metre boyunda 
olan S-303 isimli gemiye doğu intikale geçtik.  

Sahil Muhafaza gemilerinin 4 sınıf olduğunu 
gözlemledik. 45 metre boyunda açık deniz 
römorkörü sınıfı, 62 metre boyunda Sa’ar 62 
sınıfı, 32 metre boyunda Shaldag sınıfı ve yaklaşık 
24 metre boyunda hücumbot tarzı toplam 18 
yüzer unsurlarının bulunduğunu gördük. 14.30 
sularında Bakü Türkan’da bulunan Sahil Muhafaza 
Limanı’ndan avara ederek denizdeki görevimize 
başladık. Üzerinde olduğumuz S-303 borda numaralı 
32 metre uzunluğundaki bot 2015 İsrail yapımı ve 
alüminyum malzemeden imal edilmiş. Mjp su jeti 
sistemi caterpiller makinelere sahip ve maksimum 
hızı 38 kts. civarındaydı. Bot personeli 4 subay, 

ve Azerbaycan Türk Askeri Ataşeliği görevlisi Dz. 
Bnb. Aydın KORKMAZ karşıladı. Mihmandarımız 
Yzb. Ramin MAHMUDOV ile birlikte Ataşeliğin 
bulunduğu askeri kompleksine doğru yola 
çıktık. Ataşelik yakınında sadece Türk askeri 
personelin kalmasına imkân olan bir misafirhane 
mevcut. Odalarımız gayet temiz ve düzenli 
şekilde hazırlanmıştı. Yzb.MAHMUDOV bize 
programa ilişkin planları açıkladı ve 30 Nisan günü 
ziyaretimizin ilk günü olduğundan dolayı öğleden 
sonra dinlenmemizi, sonraki gün ve takip eden 2 
gün boyunca gemi ile denize açılacağımızı bildirdi. 
Biz de odalarımıza yerleştik ve gemi görevi için 
hazırlıklarımızı yaptık. 

01 Mayıs 2018 günü sabah 09.00 sularında Yzb.
MAHMUDOV eşliğinde ve Devlet Serhat Hizmetleri 
bünyesindeki Sahil Muhafaza Teşkilatına doğru 
yola çıktık.  Bakü şehir merkezine yaklaşık 30 km. 
mesafede bulunan “Türkan” isimli bölgeye vardık 
ve 2007’de müstakil binaları tamamlanan Sahil 
Muhafaza Teşkilatı merkezine giriş yaptık. Bizi 
Sahil Muhafaza Komutan Yardımcısı ve Karargâh 
Komutanı karşıladı. Sıcak ve samimi sohbetimizin 
ardından Sahil Muhafaza personeli öğrencilerinin 
yetiştirildiği ve eğitim aldıkları sınıfları, ziyaret 
ettik. Sahil Muhafaza birliklerine ait kısa süren 
film gösterimini izledik ve önceki dönemlerde 
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8 astsubaydan oluşmaktaydı. Gemi Komutanı 
Bnb. Rıfat SÜLEYMANOV bizi sıcak karşıladı ve 
hemen Hazar Denizi’ni tanımaya giriştik. Hazar 
Denizi 5 ülkeye kıyısı olan bir deniz. Kuzeyde 
Rusya ve Kazakistan, batıda Azerbaycan, doğuda 
Türkmenistan ve güneyde İran bulunmakta. En 
zengin petrol doğal gaz kaynakları Azerbaycan deniz 
alanlarında. Deniz alanı derken devletler arasında 
mutabakata varılmış bir anlaşma yok, her devlet 
12 mil olarak belirlenmiş kendi kara sularında 
serbest olarak faaliyet icra ediyor ancak 12 millik 
alandan sonra Rusya ve Kazakistan’la olmasa 
da Türkmenistan ve İran ile birtakım sorunlar 
yaşadıklarını belirttiler. Bakü merkezinden, en doğu 
yaka olan Türkmenistan kıyısına denizden 115 
millik mesafe bulunmakta. Bakü’den başlayan ve 
Türkmenistan’a doğru ilerleyen 61 mil uzunluğunda 
petrol doğal gaz hatları mevcut. Bu hat üzerinde 
ve çevresinde bulunan petrol platformlarının 
denizden emniyet ve güvenliklerinden tamamen 
Sahil Muhafaza Teşkilatı unsurları sorumlu. Ana 
görevlerinin denizden emniyet ve denizden güvenlik 
olduğunu belirttiler. Hazar Denizi’nde Azerbaycan 
deniz sınırlarında her ne suretle olursa olsun akşam 
20.00’den sabah gün doğumuna kadar her türlü su 
ürünleri istihsali yasak.  Bölgede büyük balık avlama 
tekneleri mevcut değil. En büyük balıkçı tekneleri 
yaklaşık 10 metre boylarında. Teknelerin balıkçı 

veya özel diye ayrımları da yok. Sadece yatların 
statüleri farklı. İlk gün olan 01 Mayıs 2018’de gün 
batımına müteakip botta mevcut gece görüş ve 
termal kameralar devreye alındı. Platformların 
etrafında görevler icra edildi, 12 büyük petrol 
sondaj platformlarını görmeye başladık. Denizdeki 
ilk gün Haydar Aliyev, Şahdeniz, Şahdeniz-2, 
Çırak, Central Azeri platformlarını gördük. Her 
platformda bir römorkör görevli şekilde bekliyor 
ve ulaşımı sağlıyor. Gece boyu Hazar Denizi’ndeki 
devriyemiz devam etti. 02 Mayıs 2018 günü sabah 
09.00 sularında pusu görevi icra ettikleri uygun 
bir mevkiye demirledik. Demirleme eğitimlerini 
yerinde gördük. 15.00 sularında “Caspian Carrier” 
isimli akaryakıt tankerini kontrol maksadıyla lastik 
bot mayna edildi. Kontrol tim teşkil edildi, biz de 
görevlendirildik. 

Lastik bot ile ticari gemiye intikal edip kontrollere 
başladık. Kontroller sona erdiğinde Sahil Güvenlik 
Komutanlığı olarak Türkiye’deki koordineli 
çalıştığımız diğer kurumlarla yaptığımız iş birliği 
çerçevesinde kullanıcı kodu tanımlanarak girdiğimiz 
ve ulaştığımız bilgilerin ne kadar değerli olduğunu 
anladık. 

Sahil Muhafaza Teşkilatı gemi ve kişilerin bilgilerine 
ulaşmada bizim kadar şanslı değildi. Kontrolleri 
tamamladıktan sonra botumuza geri döndük. 
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20.00 sularında viraya başladık ve tekrar Hazar 
Denizi’ndeki keşif karakol/denizden emniyet 
görevimize devam ettik. Bot üzerinde denizden, 
denize ve karaya roket sistemi olduğunu ve gece 
görüş, termal atış kontrol sistemi ile desteklendiğini 
gördük. Ayrıca baş üstünde de 20 mm top olduğunu, 
bu topun da yine aynı sistem üzerine entegre 
olduğunu belirttiler. Silah sistemleri ile entegre 
sistemlerin İsrail ve Rus yapımı olduğunu gördük.

03 Mayıs 2018 günü 03.00 sularında bot baş 
kamaralarının birinde yangın çıktığı anonsu ile 
birlikte yangın talimine başladık. Biz de emre intizar 
verilen görevleri yaptık; bot personeline yangın 
tespiti ve müdahalesi konusunda yardım ettik. 08.00 
sularında Hazar Denizi’nde avcılık yapan bir balıkçı 
teknesini üzerimize çağırdık, kontrollere başladık. 
Şahısların kimlik sorgulamaları botta yapılmıyor. 
Harekât Merkezine vhf üzerinden veriliyor. Harekât 
Merkezinden gelen bilgiye göre hareket ediliyor. 
Ayrıca kontrol esnasında Azerbaycan’daki her 
limanda/balıkçı barınağında görevli Sahil Muhafaza 
personeli olduğunu, denize çıkacak teknelerin yeşil 
renkli bir defter bulundurduğunu ve bu defteri 
limandaki Sahil Muhafaza görevlisine tasdik 
ettirmeden denize çıkamadığını, defterde ismi 
yazılı şahıslar haricinde teknede başka şahısların da 
bulunmasının yasak olduğunu öğrendik. Kontrolleri 
tamamladıktan sonra Hazar Denizi’nde adeta 

borular üzerine inşa edilmiş bir şehir olan ve yılda 
en az 1 milyon ton petrol üretilen “Neft Taşları 
Havzası”nı yakından görmek için intikale geçtik. 
Üzerinde apartmanlar, evler, hastane, okul, ana 
yollar bulunan bu havza kıyıdan yaklaşık 25 mil 
uzaklıkta ve 70 bin metrekareden fazla alan üzerine 
kurulu. Böyle bir alanı dünyanın başka bir yerinde 
görmek mümkün değil. Bu alanda 2.000’den fazla 
insan çalışıyor. Ulaşım denizden ve helikopterlerle 
sağlanıyor. 1949 yılından bugüne kadar Neft Taşları 
Havzası’nda 2 bin 211 kuyudan 182 milyon 861 
bin ton petrol, 14 milyar 92 milyon metreküp de 
doğal gaz üretilmiş. Bu olağanüstü yerdeki denizden 
emniyet ve güvenlik görevleri de Sahil Muhafaza 
Teşkilatında. 14.00 sularında Türkiye’ye petrol 
akımının sağlanacağı “Sengeçal” bölgesinin kıyı 
şeridini gördük, boru hatlarının nasıl sağlandığını 
anlattılar. Karadağ Limanı’nı, BP petrollerinin 
sondaj platformunu ve diğer platformları gördük. 
17.00 sularında denize adam düştü eğitimleri icra 
ettik. Gemi kumandasını Rıfat Komutan bizlere 
verdi ve eğitimleri bizim icra etmemizi istedi. Biz 
de Türk Sahil Güvenlik personeline yakışır şekilde 
eğitimleri başarıyla tamamladık. 19.00 sularında 
S-303 borda numaralı bottaki deniz görevlerimizi 
tamamladık ve limana geri dönüşe geçtik. 19.30’da 
limana aborda olduk. Personel sahilde bizi 
uğurlamak için tabura geçti ve çok sıcak, içten ve 
samimi olarak vedalaştık, bilgi paylaşımlarımız için 
memnuniyetlerimizi aktardık. Hatıra fotoğraflarını 
çektirdik ve Bakü merkezdeki misafirhanemize 
Ramin Yzb. refakatinde ilerledik. Akşam odalarımıza 
çekildik ve günü sonlandırdık.  

04 Mayıs 2018 günü sabah 09.00’da Dz. Bnb. 
Aydın KORKMAZ ile buluşarak Askeri Ataşeliğe 
resmi ziyarette bulunmak için giriş yaptık. Askeri 
Ataşe Komutanımız Tuğgeneral Zafer OCAK ile 
görüştük. Yaptığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler 
sunduk, ilişkilerin daha da ilerletilmesine ilişkin 
yapılabilecek faaliyetler konusunda konuştuk. 
Ziyaretin tamamlanmasını müteakip Azerbaycan 
personeli Ramin Yzb. mihmandarlığında ilk 
olarak 1918 Rus-Azeri ihtilafı sırasında 1.130 
Türk askerinin şehit düştüğü Bakü Türk Şehitliği 
ziyaretini gerçekleştirdik. 

Ay yıldızımızın önünde şehitlerimizin ruhlarına 
dualarımızı bağışladıktan sonra kurucu ulu önder 
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olarak Azerbaycan halkının andığı Haydar Aliyev’in 
mezarını ziyaret ettik.  

Azerbaycan Millet Meclisini ziyaretin ardından 
Bakü’nün tarihi yerlerinden olan Kız Kalesi’ne 
geçtik. Bakü’nün tarihi çarşısını ziyaret ettikten 
sonra Sahil Muhafaza Komutan Yardımcısı Zahar 
Yb. bize katıldı ve akşam yemeğimizi birlikte yedik. 
Zahar Yb. ile görevlere ilişkin muhabbetlerimizi 
sürdürdük, bizi ağırlama konusunda yaptıkları 
planlama için teşekkürlerimizi ilettik. Daha sonra 
günümüzü sonlandırarak misafirhaneye geçtik. 
05 Mayıs 2018 günü yani dönüş günümüzde 
misafirhaneden çıkış işlemlerimizi tamamladık 
ve yerel saatle 13.10’da Bakü Haydar Aliyev 
Havalimanı’ndan havalandık. 15.20’de İstanbul 
Atatürk Havalimanı’na inişimizi tamamladık ve 
Azerbaycan ziyaretimizi sonlandırmış olduk. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından böyle bir 
faaliyette bulunmamız öncelikle bizlere tecrübeler 
katmakla birlikte diğer sahil güvenlik unsurlarına/
teşkilatlarına göre nerede olduğumuzu, gelişimimizi 
daha da hızlandırarak örnek alınacak bir teşkilat 
olma yolunda emin adımlarla ilerlememizi 
sağlamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 
olarak Azerbaycan personelinin, bizlerin orada 
yapmış olduğu her faaliyeti dikkatle dinlemeleri, 

bizlerin görüş ve önerilerini atlamamaları da bizlere 
ayrıca gurur vermiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 
personeli olarak Azerbaycan’da yapmış olduğumuz 
faaliyetin faydalı olduğuna, ömrümüzün sonuna 
kadar unutamayacağımız tecrübe ve anı olacağına 
inancımız sonsuzdur.  
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Devletler hukuku açısından yetki, düzenleme yetkisi 
(prescription jurisdiction) ve uygulama yetkisi 
(enforcement jurisdiction) olarak iki ana öğeden 
oluşmaktadır1. Düzenleme yetkisi genel anlamda 
hukuk kurallarının belirlenmesi olup; uygulama 
yetkisi ise bu kuralların uygulanması ve kurallara 
uyulması için yapılan tüm eylemlerdir. Yani yargı 
yetkisi, bu yetkinin kullanılması için öncesinde 
yapılan eylemler (önleme denetimleri gibi) ve 
sonrasında doğurduğu sonuçlarla birlikte (elkoyma 
gibi), devletin uygulama yetkisi kapsamındadır. 

Yetkilerin hangi devlete ait olduğu ya da hangi 
devletin yetkili olduğu konusunda, öncelikli olarak 
“yer” faktörü belirleyici niteliktedir. Devletin 

egemenliğinden kaynaklanan yetkilerinin başında, 
ülkesindeki yasama, yürütme ve yargı ile ilgili tüm 
tasarrufları kapsayacak şekilde tam ve münhasır 
yetkiye sahip olduğunu belirten, ülkesel yetki 
(territorial jurisdiction) gelmektedir2. Devlet, 
yabancılar dâhil ülkesinde bulunan herkes ve 
tüm mallar üzerinde tek yetkilidir. Tabii bu yetki, 
aksini öngören herhangi bir uluslararası anlaşma 
hükmü ya da örf âdet haline gelmiş bir hukuk 
kuralı bulunmadıkça var olacaktır3. Deniz hukuku 
açısından yetkinin ülkeselliği kavramından yola 
çıkılarak, kıyı devleti ve liman devleti kavramlarıyla 
devletlerin yetkileri belirlenme yoluna gidilmiştir. 
Deniz yetki alanlarından kara suları, kıyı devleti 
ülkesinin bir uzantısı olan ve esas hattan itibaren 

KIYI DEVLETİNİN 
KARA SULARI ÜZERİNDEKİ YARGI YETKİSİ
[ Hazırlayan ]     Gökhan AYDIN          |  SG Yzb.

1.     Yücel Acer, İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk: Temel Ders Kitabı, Ankara, USAK Yayınları, 2010, s. 119.

2.      Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri: Devletin Yetkisi, 5. Bs., İstanbul, Beta, 1996, s. 1-4.

3.      Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 12. Bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2013, s. 153. Acer, Kaya, a.g.e., s. 128, 129.
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12 deniz miline kadar belirlenebilen, kıyı devletinin 
egemenliğindeki deniz alanıdır. Bu egemenlik kara 
suları üzerindeki hava sahasını, altındaki deniz 
yatağını ve toprak altını da kapsar4. Kara suları, 
kıyı devletinin ulusal ülkesinin bir parçası ve ulusal 
sınırları içerisinde olduğundan; kara sularının 
hukuki niteliği, devlet ile ülkesi arasındaki hukuki 
ilişkiye bağlanmaktadır5. Dolayısıyla kıyı devletinin 
kara suları üzerinde kullandığı yetkinin kaynağı, 
egemenlik ve ülkesel yetkidir.

Yukarıda değinildiği üzere, kıyı devleti kara suları 
üzerinde tek yetkili olmakla birlikte bu yetki, aksini 
öngören uluslararası bir anlaşma ya da örf âdet 
haline gelmiş bir hukuk kuralı ile sınırlanmaktadır. 
Devletin kara ülkesi üzerinde diplomatik temsilcilere 
tanınmış imtiyazlar, çeşitli dokunulmazlıklar gibi; 
deniz ülkesi üzerinde de özellikle deniz ticaretini 
sekteye uğratmamak ve kolaylaştırmak amacıyla 
kıyı devletinin yetkilerine sınırlama getirilmiştir. 
Bu sınırlamaların temelini Birleşmiş Milletler Deniz 
Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) oluşturmaktadır. 

Nitekim BMDHS, 1958 deniz sözleşmelerinin ilgili 
hükümlerini içermekle birlikte, kendinden sonra 
imzalanan sözleşmelerin deniz hukukuna ilişkin 
hükümlerine de dayanak teşkil etmiştir. Örneğin 
2000 yılında imzalanan Sınıraşan Örgütlü Suçlara 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek Kara, 
Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı 
Protokol’ün6 8. maddesinde, göçmen kaçakçılığına 
karıştığından şüphelenilen gemiye hangi 
durumlarda nasıl müdahale edilebileceğine ilişkin 
hükümler yer almakta olup (bayrak devletinden izin 
alınması, tabiiyetsiz gemi durumu, arama tedbirinin 
uygulanması ve sonuçları gibi), bu hükümlerin 
BMDHS’nin ilgili hükümleri ile paralellik arz ettiği 
görülmektedir. Dolayısıyla, diğer sözleşmeler genel 
itibarıyla BMDHS’ye uygun olarak hazırlandığından, 
kıyı devletinin kara sularındaki yetkilerinin 
sınırlarını belirlemede BMDHS’nin konuya ilişkin 
hükümlerini incelemek yerinde olacaktır. 

Sözleşme, kıyı devletinin kara sularındaki yargı 
yetkisine değinirken; “ticaret gemileri ve ticari amaçlı 

4.    Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi md. 2 ve 3. Türkiye kara suları genişliğini Ege Denizi’nde 6 mil, Akdeniz ve Karadeniz’de 12 mil olarak uygulamaktadır. 
5.    Ali Kurumahmut, Deniz Hukuku Konferans Notları, Ankara, 2017, s. 22.

6.    “Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Crime”, 15 Kasım 2000, 40 ILM 384(2001), 

R.G. 18.03.2003/25052; Protokol’e hâlihazırda 146 devlet taraf olup; bu devletler için bkz.: (Çevrimiçi), https:// treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-12-

b&chapter=18&lang=en, 22 Mayıs 2016.
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kullanılan devlet gemileri” ile “savaş gemileri ve ticari 
olmayan amaçlarla kullanılan devlet gemileri” olmak 
üzere ikili bir ayrıma gitmiştir. 

Ticaret gemileri ve ticari amaçlı kullanılan 
devlet gemileri üzerindeki yetkiler açıklanırken 
de cezai yargı yetkisi ve hukuki yargı yetkisi olarak iki 
başlık kullanılmıştır. BMDHS’nin 27’nci maddesinde 
düzenlenen cezai yargı yetkisine göre (sonucu 
hapis ve/veya adli para cezası öngören bir suçun 
varlığı durumları); kıyı devleti kara sularından 
geçen yabancı bir gemide, geçiş sırasında işlenmiş 
bir suçtan dolayı şu durumlar dışında tutuklama 
veya soruşturma yürütme amacıyla cezai yargı 
yetkisini kullanmayacaktır. Bu dört durum; suçun 
sonuçlarının kıyı devletine uzanması, suçun kıyı 
devletinin barışını veya kara sularının düzenini 
bozması, gemi kaptanı/bayrak devleti konsolosu 
veya diplomasi ajanı tarafından yerel makamların 
yardımının istenmesi ve son olarak alınacak 
tedbirlerin yasa dışı uyuşturucu madde trafiğinin 
önlenmesi için gerekli olmasıdır. Yani kıyı devleti, 
kara sularından geçiş yapan ticari amaçlı kullanılan 
yabancı bir gemide, sayılan dört durum dışında 
cezai yargı yetkisini kullanmayacaktır. Geminin iç 
sulardan kara sularına çıkmış olması halinde ise, 

herhangi bir kısıt olmaksızın cezai yargı yetkisi 
kullanılabilecektir. 

Söz konusu madde ile kıyı devletinin cezai yargı 
yetkisi büyük ölçüde kısıtlanmış gibi görünsede; 
anılan 4 durumdan “suçun sonuçlarının kıyı 
devletine uzanması” kıstası, sonuç itibarıyla 
bakıldığında denizde işlenebilecek birçok suça 
uyarlanabilir bir durumdur (denizin kirletilmesi, 
gürültü kirliliği, deniz kazası, Türkiye’deki gerçek 
veya tüzel kişilerin mağdur/zarar gören olduğu 
suçlar gibi). Dolayısıyla geminin suça karışması 
halinde, suçun sonuçlarının kıyı devletine uzandığı 
gerekçesiyle, kıyı devleti gemiye müdahale ederek 
cezai yargı yetkisini kullanabilir. Dikkat edilmesi 
gereken ve yukarıda kalın olarak yazılan madde 
hükmünden de çıkarılabilecek olan bir sınırlama da, 
yabancı bir limandan gelen ve iç sulara girmeden 
sadece kara sularından geçen yabancı bir gemiye, 
kara sularına girmeden önce işlenmiş bir suçtan 
dolayı müdahale edilemeyeceğidir (BMDHS md. 
27/5).  

BMDHS’nin 28’inci maddesinde düzenlenen kıyı 
devletinin kara sularından geçen ticaret gemileri ve 
ticari amaçlı kullanılan devlet gemileri üzerindeki 
hukuki yargı yetkisine göre (alacak, tazminat ve 
haciz davaları gibi); kıyı devleti gemi içinde bulunan 
bir kişi ile ilgili hukuk davalarında yargı yetkisinin 
kullanılması amacıyla, gemiyi durduramaz ve 
yolundan çeviremez. Kıyı devleti gemi hakkındaki 
icrai ve ihtiyati tedbirleri, bunlar ancak geminin 
kara sularından geçişi sırasında veya bu geçiş 
sebebiyle yüklenmiş bulunduğu yükümlülüklere 
veya tabi olduğu sorumluluklara ilişkin ise alabilir. 
Örneğin kılavuzluk ücreti, kurtarma yardım ücreti, 
limanların kullanılması nedeniyle alınan ücretler 
veya bir çatma nedeniyle doğan tazmin borcu gibi 
yükümlülüklere ilişkin ücretlerin ödenmesinin 
sağlanması için alınan tedbirler bu kapsamdadır.  
Kıyı devletinin yabancı bir gemi üzerindeki hukuki 
yargı yetkisine getirilen bu kısıtlamalarla birlikte; iç 
suları terk ettikten sonra kara sularından geçen veya 
kara sularında bekleyen/bulunan gemiler üzerinde 
kıyı devletinin özel hukuka ilişkin yargı yetkisi 
kısıtlanmamıştır, yani icrai ve ihtiyati tedbirleri alma 
yetkisi bulunmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda, 
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söz konusu geminin personeli arasındaki özel 
hukuka ilişkin konularda geminin bayrak devletinin 
kanunları geçerlidir. Gemi kaptanı ya da mürettebatı 
ile yolcular arasındaki hukuki ihtilaflar kıyı devleti 
kanunlar ihtilafı kurallarına göre çözülecektir. 
Bu ihtilaflar kıyı devletinin mahalli makamlarına 
intikal ettirilmedikçe yargı yetkisinin kullanılması 
söz konusu olmayacaktır. Bununla birlikte kara 
sularında çatmaya karışan yabancı bayraklı ticari 
gemiler üzerinde, kıyı devleti hukuki yargı yetkisini 
tam olarak kullanabilecektir. 

Savaş gemileri ve ticari olmayan amaçlarla 
kullanılan devlet gemilerine ilişkin hükümler 
BMDHS’nin 29-32 maddeleri arasında düzenlenmiş 
olup; sözleşme hükümlerinin, bu gemilerin 
dokunulmazlıklarını etkilemeyeceği/zarar 
vermeyeceği belirtilmiştir. Şunu belirtmek gerekir 
ki, savaş ve devlet gemilerinin dokunulmazlıkları, 
uluslararası örf âdet (teamül) hukukuna dayanır. 
Uluslararası alanda devletlerin eşitliği ilkesine 
göre, bir devlet diğer bir devletin mahkemelerinde 
yargılanamaz. Devletlerin yargı bağışıklığı olarak 
anılan bu prensip nedeniyle; devletler, başka bir 
devletin egemenliğini temsil eden gemiler üzerinde 
yargı yetkisini kullanamaz. 

BMDHS de bu kurala bağlı kalmakla birlikte, kıyı 
devletinin karasularından geçen bu tür gemiler 
hakkında uygulanabilecek iki hususu belirtmiştir. 
Şöyle ki; bir savaş gemisinin, kıyı devletinin geçişe 
ilişkin kanunlarına ve kurallarına uymaması, 
uyması konusunda kendisine yapılan talebi dikkate 
almaması halinde kıyı devleti o geminin karasularını 
derhal terk etmesini isteyebilecektir. Bu hükme 
benzer şekilde belirtilen diğer husus ise; bir savaş 
gemisinin veya ticari olmayan amaçlarla kullanılan 
bir devlet gemisinin, karasulardan geçişe ilişkin 
ulusal ve uluslararası düzenlemelere uymaması 
sonucu kıyı devletinin uğradığı her çeşit zararın 
uluslararası sorumluluğunu bayrak devletinin 
taşıyacağıdır. Tabii bu sorumluluk da ancak 
uluslararası bir örgüt veya yargı organı önünde 
ileri sürülebilecektir. Sonuç olarak kıyı devletinin 
karasularından geçiş yapan yabancı bir savaş 
gemisi, karasuları ve geçiş düzenine uymadığında, 
kıyı devleti bu geminin karasularından çıkmasını 
ve/veya oluşan zararın bayrak devleti tarafından 
karşılanmasını talep edebilir. Bunlar dışında kıyı 
devleti bu tür bir yabancı gemiyi durdurma, tutma, 
tutuklama, kovuşturma vb. tedbirleri/yetkileri 
kullanamayacaktır.  
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Denizlerde ve iç sularda ticari ya da amatör 
amaçlarla avlanırken, zemin yapısı, hava koşulları, 
dip akıntıları, kişisel hatalar vb. nedenlerle yırtılan, 
kopan veya genel olarak kaybedilen av araçları 
ve parçalarının sucul ortamda avlanmaya devam 
etmesine hayalet avcılık denmektedir (1). 

Hayalet avcılık mekanizması, temelinde şöyle 
işler: Fonksiyonunu kaybeden ya da kaybolan 
avcılık materyali kendi başına ya da tutunacak bir 
yüzey bulup sabitlendiğinde suyun içinde sanki 
aktif bir avcılık aracıymış gibi hareket etmeye 
başlar. Materyallere takılan balıklar, kabuklular, 
yumuşakçalar ve bazen köpek balıkları kısa süre 
içinde ölüp bozunarak diğer canlılar için çekici 
bir beslenme merkezi haline gelir. Çürüyen deniz 
canlıları, bulundukları bölgenin başta oksijen olmak 
üzere gaz derişimini değiştirir. Oksijen azalırken 
karbondioksit ve sülfür miktarı artar. Oksijen 
miktarının azalışı denizel bölgedeki canlı çeşitliliğini 

ve sürekliliğini etkileyen en önemli faktörlerden 
birisidir. Bu sayede yeni oluşacak ve eskisinden 
oldukça farklı çevresel değerlere sahip ortama 
yerleşecek farklı türlere ait bireyler, bölgedeki 
doğal dengenin bozulmasına, ekolojik coğrafyanın 
değişmesine neden olacaktır. Örneğin, kritik bir su 
akışının olduğu kayanın arasına gerilen kopmuş bir 
ağın üzerine yapışacak olan kabuklu midyeler ve 
flamentli alglar, suyun oradan geçişini kısıtlayacağı 
gibi zaten kritik düzeydeki oksijeni de kendi 
çıkarları için kullanarak bölgenin oksijen yönünden 
zorda kalmasına neden olacaktır. Bu büyük bir devir 
haline dönüşebilir ve materyalin büyüklüğüne bağlı 
olarak popülasyonlara ciddi zararlar verebilir.

Suda kaybolan avlanma materyalleri, avcılığının 
yapılması hedeflenen su ürünlerinden farklı türler 
için ciddi birer tehlike arz etmektedir. Suyun içinde 
sürüklenen ya da bir yerlere takılarak sabitlenen 
ağlar, Akdeniz foku (Monachus monachus) gibi 

HAYALET AVCILIK
[ Hazırlayan ]     Özlem AÇIKALIN GÖL          |  Su Ürünleri Öğretmeni
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nesli tehdit altındaki türler dâhil özellikle deniz 
kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas), 
köpekbalığı, yunuslar ve hatta deniz kuşları için 
hayati önem teşkil etmektedir. Dünya ölçeğinde; 
her yıl 1.000.000 deniz kuşu ve 100.000’in üzerinde 
deniz memelisi bu ağlar yüzünden telef olmaktadır 
(2).

Ülkemiz kara sularında yoğun bir şekilde 15.000 
tekne ile avcılık yapan 30.000 kişinin faaliyet 
gösterdiği kıyı balıkçı grubunu örnek alırsak, bu 
grupta devamlı olarak faaliyet gösteren ve kazancını 
sadece avcılıktan sağlayan 5.000 balıkçının 
her birinin yılda 200 m ağ kaybettiği tahmin 
edilmektedir. Aktif balıkçı sayısı var olandan çok 
daha düşük olarak hesaplansa dahi her yıl yaklaşık 
1000-2000 km ağ deniz dibinde kalmakta ve 
avcılığa devam etmektedir. Ne yazık ki bu rakamlar 
sadece bırakma ağları için hesaplanmıştır. Kıyı 
balıkçılarımızın kullandığı paragat ve sepet gibi 
bırakma takımları hesaba dâhil edilmemiştir. 
Bunların dâhil edilmesi ile gırgır ve trol takımlarıyla 
avlanan balıkçılık gemilerinden kaybolan av gereçleri 
de dikkate alındığında durumun vahameti gözler 
önüne çıkmaktadır (1). 

Çoğunluğu sentetik olan ve yurt dışından getirilen 
ağ malzemeleri denizde 8 hatta 10 yıla kadar 
hayalet avcılık yapabilmektedir. Bu süre zarfında 

ağların çürümesi ve kurşundan yapılmış parçaları 
deniz canlılarına ve bitki örtüsüne telafisi mümkün 
olmayan fiziksel ve kimyasal zararlar vermektedir. 
Örneğin, 2010 yılında bu etkiye neden olabilecek 
200 kg kurşun aparat sadece Saroz Körfezi’nden 
toplanmıştır. Basit bir hesapla her yıl kaybolan 
ağların ekonomik değeri 4-8 milyon TL olarak 
hesaplanmaktadır. 2002 yılında İzmir Körfezi’nde 
200-280 km uzatma ağı, Gökova İç Körfez’de 
190 km paragat ve 3 km uzatma ağı, İskenderun 
Körfezi’nde 402 balık tuzağının bir yıl içinde çeşitli 
nedenlerden dolayı deniz ortamında kaybolduğu 
bildirilmiştir. Bu körfezlerde bir yıllık ekonomik 
kayıp yaklaşık 1 milyon TL’yi bulmaktadır. Bu 
ekonomik kaybın yanında, bu ağlardan etkilenen 
veya telef olan balık ve diğer deniz canlılarının 
kaybının tahmin edilemeyecek kadar yüksek olduğu 
düşünülmektedir. Bunun yanında üzeri kayıp ağ 
parçaları ile örtülen ve kullanılmaz hale gelen resif 
alanlarımızın kaybı telafi edilemeyecek bir durum 
almıştır. Bu durum hem nesli tükenmekte olan 
canlılarımıza zarar verecek hem de balıkçılığımızı 
yok edecektir (3).

Hayalet Av Araçları 

Bunlar pasif ve aktif olmak üzere iki grupta toplanır. 
Pasif av araçları, belli bir süre daha su altındaki 
avlarına devam eden araçlardır. Uzatma ağları, kafes 
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ve diğer tuzaklar buna örnek olarak verilebilir. Bu 
av araçları, kayboldukları ilk dönemde hedef türleri 
avlamakta, zaman ilerledikçe yakalanan bireyler 
ve üzerlerinde oluşan organizmalar nedeniyle 
çökmektedirler. Ancak ağ üzerlerinde kalan 
bireyler yem etkisi yaparak etraftaki hedef olmayan 
türleri ağa doğru çekmektedir. Bu durum ağ 
çökmüş olmasına rağmen, dipte yaşayan balıkların 
ve kabuklu türlerinin ağa takılmasına neden 
olmakta ve hedef dışı av miktarını artırmaktadır. 
Ağ tamamen parçalanana kadar bu etki devam 
etmektedir. Yapılan su altı gözlemlerinde yalnızca 
uzatma ağlarının üzerinde ve tuzakların içinde ölü 
hayvan ve bunlara ait kalıntılar bulunmuştur (High, 
1985). Dünya genelinde yıllık kayıp tuzak miktarının          
% 10-30 ve kayıp uzatma ağlarının ise % 1 oranında 
olduğu bildirilmiştir (Laist, 1996).

Kaybolan ağın aktif olarak avcılığa devam 
etmesi ve parçalanma süresi ağın imal edildiği 
malzemenin yapısına ve kaybolduğu bölgenin 
oşinografik özelliklerine bağlıdır. Gelişen malzeme 
teknolojisine paralel olarak, av araçlarının su altında 
parçalanmadan dayanma süreleri önemli düzeyde 
artış göstermiştir. Bu durum, hayalet av araçlarının 
su altındaki etkilerinin çok daha uzun süre devam 
etmesine neden olmaktadır. Kimyasal işlem 
uygulanmamış ahşap tuzakların 2 aya, kimyasal 
boya ve koruyucular ile boyanmış olan ahşap 
tuzakların ise 2 yıla kadar; iskeletleri demirden ve 

paslanmaz çelikten, etrafı da vinil kaplanmış ağ 
gözlerinden donatılmış tuzakların 10-15 yıla; plastik 
tuzakların ise 30 yıla kadar hayalet avcılığa devam 
edebildiği bilinmektedir (4).

Aktif av araçları (trol ve gırgır) ise kaybolduktan 
sonra kendilerine özgü av yapma özelliğini kaybeden 
araçlardır. Genelde sağlam, suya ve su altı şartlarına 
dayanıklı olarak imal edilen bu sentetik araçların 
bozulması ve işlevini yitirmesi, pasif araçlara 
(paragat) göre daha uzun sürmektedir. Bu süre, 
avcılık materyalinin cinsine göre birkaç haftadan 
50 yıla kadar değişen bir dağılım göstermektedir. 
İzmir Gökova Körfezi’nde yapılan araştırmaya göre 
hayalet avcılığa sebep olan av aracı kayıplarının %89 
oranında av aracı çatışmaları (trol – gırgır) sebebiyle 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 
düz bir zeminde değil de kayalıklara takılarak 
suyun içinde dikey olarak da süzülen araçların, 
hayalet avcılık kabiliyetlerinin daha fazla olduğu 
araştırmalar sonucunda ortaya konulmaktadır (2).

Av Araçlarının Kaybolma Nedenleri 

Av araçlarının kaybolarak hayalet avcılık yapmaya 
başlamalarının sebeplerine bakacak olursak bunlar; 
balıkçılar arası rekabet veya kişisel sorunlar, 
balıkçılık aktiviteleriyle çatışma, ağları üretirken 
meydana gelen tasarım hataları, deniz kuşları 
ve büyük canlıların etkileri (kuşların şamandıra 
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iplerini gagalayarak kesmesi veya çözmesi; yunus, 
fok, balina gibi büyük canlıların ağa takılarak ağı 
sürüklemeleri), derin sularda bilimsel çalışmalar, 
diğer kayıp malzemelerin halatları kesmesi, dip 
engelleri (batık gemi enkazlarına takılma), dip 
halatlarının diğer kayıp takımlar tarafından 
kesilmesi, eskimiş av araçlarının kıyılara atılması, 
gemi seyrüsefer durumu, gırgır ve kaçak trol avcılığı, 
hava koşulları (fırtınalar, akıntılar, buz hareketleri 
vs.), insan hataları (işaret şamandıralarının iyi 
bağlanmaması veya gereğinden kısa bağlanması 
vb.), zemin (dip) yapısı,  eskiyen materyaller, 
deniz canlılarının ağlardaki avlara saldırması, 
materyallerin bağlantı mekanizmalarında meydana 
gelen aşınmalara bağlı kopmalar, balıkçı ve 
ticari gemilerin bilerek ya da bilmeyerek ağları 
parçalaması, işaretleme yanlışları ve hatalı yere av 
aracı bırakmak olarak sayılabilir (2).

Hayalet Balıkçılığın Etkileri 

Hayalet balıkçılığın dolayısıyla da kayıp av 
araçlarının çevreye ve dolaylı olarak ekonomiye 
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bunlar, ağlardaki 
batırıcı kurşunların yenilmesi ile canlıların 
zehirlenmesine neden olması, dip tabiata (bentik) 
fiziksel olarak zarar vermesi, biyoçeşitliliği 
azaltması, çevre ve su kirliliğine neden olması, 
çürüme esnasında deniz fauna (hayvan) ve 
floraları (bitki) etkilemesi ve zarar vermesi, tüm 
deniz canlılarının kontrolsüz ölümlerine neden 
olması, fouling organizmaların (doğal olmayan 
yüzeylere tutunan ve gelişen canlılar) ağ gözlerini 
tıkayarak akıntıları yavaşlatması, hedef türleri ve 
hedef olmayan balık ve kabuklu türlerini avlamaya 
devam etmesi ve bu sebeplerden ötürü su ürünleri 
ekonomisine zarar vermesi söylenebilir (4).

Yapılan Çalışmalar/Uğraşlar

Ülkemizde hayalet avcılığı ile ilgili etkin mücadeleyi 
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 
balıkçılar ve kooperatifler yürütmektedir. Örneğin; 
Adana’daki Mavi Kilikya Derneği (MAKİDER) 
yaptığı çalışmada nesli küresel ölçekte tehdit 
altında olan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia 
mydas) ve orfoz (Epinephelus spp.) türlerinin kayıp 
av araçlarından önemli oranda etkilendiğini 
göstermiştir. 2012 yılında kaybolmuş ya da terk 
edilmiş ancak su içerisinde işlevini sürdüren 
balıkçı ağlarının, ekonomiye ve ekolojik dengeye 

verdiği zararlara dikkat çeken MAKİDER’in 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
tarafından yürütülen Küresel Çevre Fonu (GEF) 
Küçük Destek Programı’na (SGP) sunduğu 
“Hayalet Avcılığı Projesi” kabul edilmiştir. Proje, 
kayıp av araçlarının, oluşturulan mevzuatla 
yetkililere bildirilmesini ve geri toplanabilmesini 
sağlamaktadır. Özellikle Yumurtalık bölgesinde çok 
miktarda av aracının kaybolduğu bir alanda pilot bir 
bölgenin temizlenerek buradaki değişimin görsel 
ve sayısal olarak ortaya konmasıdır. Bunun yanı 
sıra kayıp av araçlarının türünün, miktarının ve 
kaybolma bölgesinin kaydedilebileceği ve ilgili yasal 
birimin kullanabileceği örnek bir veri tabanının 
geliştirilmesi ve elde edilen sonuçların yaygın 
etkisinin artırılmasıdır.

Çanakkale’de Çanakkale Koza Gençlik Derneği, 
hayalet avcılığın azaltılması ve bu önemli sorunun 
kamuoyu gündemine taşınması amacıyla “Hayalet 
Avcılığa Son” adlı projesini hazırlamış ve 2012 
yılında UNDP, GEF/SGP tarafından desteklenmesine 
karar verilmiştir. Çeşitli nedenlerle denizde 
kaybolan ağların dipte avcılığını devam ettirdiği 
yönünde farkındalık yaratma ve mevcut ağların 
resif alanlarından temizlenerek biyolojik çeşitliliğin 
devamlılığına katkı sağlamayı amaçlayan projede 
balıkçılar eğitilmektedir. Projenin hedef bölgesi olan 
Saroz Körfezi ile Gökçeada bölgesinde av yapan, 
Yeniköy, Eceabat, Kumkale, Seddülbahir, Bozcaada 
ve Gökçeada’da faaliyet gösteren balıkçılara, 
‘’Sürdürülebilir balıkçılık ve hayalet avcılığın 
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önlenmesine yönelik geliştirilen metot ve teknikler’’ 
konulu eğitim verilmiştir. 

Muğla’da Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 
(ÖÇKB) balıkçılık av araçları kayıpları üzerinde 
yapılan çalışmada hayalet balıkçılığın etkisinin ne 
kadar yıkıcı olduğu ortaya konmuştur. Bu kapsamda, 
bölgeden sorumlu Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünün UNDP ile ortaklaşa yürüttüğü, 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün de 
ortağı olduğu GEF kaynaklı Türkiye’nin Deniz ve Kıyı 
Koruma Alanları Sistemi’nin Güçlendirilmesi Projesi 
kapsamında temizlik çalışmalarına başlanmıştır. 
2007 yılında başlayan bu proje ile Gökova İç 
Körfezi’nde 2 hektarlık alanda yapılan dalışlarda, 
parakete avcılığında kullanılan 72 km misina ile   
315 m kıyı ağı tespit edilmiştir (1).

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Balıkçılık ve 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce 2014 yılında 
uygulamaya konulan Denizlerin Terk Edilmiş Av 
Araçlarından Temizlenmesi Projesi kapsamında 
kontrolsüz avcılığın engellenmesi biyolojik ve 
ekonomik kayıpların azaltılması terk edilmiş 
av araçlarının ortamdan uzaklaştırılması, 
riskli bölgelerin belirlenmesi, balıkçılarımızın 
bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda 
farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. 
Aynı zamanda balıkçılarımızın riskli avlanma 
sahalarından uzak durmaları, tedbirli davranmaları 
ve kaybolan av araçlarını agimkayboldu@tarim.
gov.tr’ye iletmelerinin çevre ve balıkçılık açısından 

faydalı olacağı bildirilmiştir. Proje çalışmalarında 
bugüne kadar taranan yaklaşık 5.100 dekar alanda, 
66.000 m2 muhtelif cins ağ ve 500 adet sepet olmak 
üzere terk edilmiş çok miktarda av aracı çıkarılmıştır 
(5).

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi global 
olarak örgütlü organizasyonlar ve Asya-Pasifik 
Ekonomik İşbirliği (APEC), Avrupa Birliği gibi 
bölgesel kuruluşlar esas alınarak yönetici ve 
balıkçılar eğitilmeli ve koruma kontrol uygulamaları 
etkinleştirilmelidir. FAO 1995 yılında hayalet 
avcılığı, balıkçılık endüstrisini olumsuz yönde 
etkileyen bir faktör olarak açıklamış; seçiciliği düşük 
av araçları, hedef dışı av, habitatların yok edilmesi 
gibi sorunlarla aynı kategori içerisine almış ve 
kaybolan ağların tekrar bulunmasını önermiştir. 
Aynı zamanda ülkemizin de üyesi olduğu Akdeniz 
Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) ise 2012 yılında 
üye ülkelerin hayalet avcılığın önlenmesi için, tüm 
imkânlarını seferber etmesini istemiştir (1).

Gereken Tedbirler 

Hayalet avcılığın biyolojik, ekolojik ve ekonomik 
anlamda ortaya çıkan olumsuz etkilerini en 
aza indirmek için ivedilikle önlem alınması 
gerekmektedir. Bu önlemler: 

- Balıkçılıkla uğraşan kişiler bilinçlendirilmeli 
(sorumlu avcılık eğitimi), eskiyen, bozulan ya 
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da işlev dışı kalan materyalleri denize atmaları 
engellenmelidir. 

- Av araçları kolayca fark edilebilir şekilde 
tasarlanmalı, çeşitli noktalarda kolayca 
çözünebilmeleri ve işlevsizleşmeleri sağlanmalıdır. 
Hayalet avcılığa neden olan ağ kopmalarının büyük 
bir bölümünün geceleri meydana geldiği göz önünde 
bulundurulursa, gece atılan materyallerin ışıklı 
şamandıralarla desteklenmesi önemli bir önlem 
olarak görülebilir. Gece yapılan avcılıklarda ağların 
şamandıralarında ışık kullanılmalı ve kaybolan av 
aracının yerinin diğer avcılar tarafından görülmesi 
sağlanmalıdır.

- Avlanma yapılacak olan yerlerin doğru seçilmesi, 
göç yolları üstünde kurulmaması ve av-avcı 
ilişkisinin (predetasyon) az olacağı yerlerin seçilmesi 
sağlanmalıdır.

- Balık hallerinde yapılan kesintilerden karşılanacak 
bir ödenekle sivil toplum örgütlerine akaryakıt 
temin edilerek, kayıp ağları arama çalışmaları 
yürütülmeli ve su ürünleri kooperatif birliklerine her 
yıl en az bir kere kayıp ağları arama ve imha etme 
çalışması yapma zorunluluğu getirilmelidir.

- Ülkemizde etkin yönetilen deniz ve kıyı koruma 
alanlarının olmaması, balıkçıların av alanlarına 
karşı sorumlu davranmasını engelleyen kolayca 
yer değiştirebilme ve başka noktalarda avlanma 
vb. temel sorunların çözümü için “Ekosistem 
Tabanlı Balıkçılık Yönetimi” prensiplerinin (habitat 
koruma, kilit türlerin korunması, geleneksel bilgi ve 
uygulamaların dikkate alınması, ruhsatlı ve planlı 
alan kullanımı ve tüm tarafların dâhil olduğu ortak 
yönetim) ve ilgili mekanizmalarının süratle hayata 
geçirilmesi ve bu yolla balık stokları ve balıkçılık 
faaliyeti arasında denge oluşturulmalıdır.

- “Hayalet Avcılık”, “Hayalet Avcılığa Son” ve “Ağım 
Kayboldu” gibi projeler kapsamında yapılan anketler 
ve oluşturulması planlanan veri tabanı ve Su 
Ürünleri Kooperatifleri tarafından yaygınlaştırılacak 
ücretsiz Hayalet Avcılık Bildirim Hattı aracılığıyla; 
ülkemizin “Hayalet Avcılık Veri Tabanı” ve “Hayalet 
Avcılık Risk Haritası” oluşturulmalıdır.

- Balıkçılık ve deniz ürünlerinin satılması vb. 
konularda resmi ve gönüllü sertifika sistemleri 
ve balıkçılık lisans programları geliştirilmeli ve 
av araçları satışlarının lisansa tabi olması vb. 

uygulamalar Su Ürünleri Kooperatifleri, kamu 
kurum ve kuruluşları, üniversite, sivil toplum 
kuruluşları (STK) ve ilgili diğer birimlerin desteğiyle 
hayata geçirilmelidir.

- Balıkçı teknelerinde, “Kayıp Araç Toplama 
Kılavuzu” ve ilgili aparatların bulunması, geri 
toplanamaması halinde yer, tip vb. bilgilerin ücretsiz 
olarak cezai yaptırım olmaksızın bildirilebilmesi 
ve çıkarma konusunda üniversite, STK ve dalış 
kulüpleri aracılığıyla destek verilmesi sağlanmalıdır.

- Kamu ve uzman kurumlar ve kullanıcıların 
(balıkçılar, tekne sahipleri, komisyoncular, dalış 
kulüpleri) sosyal paylaşım, internet sitesi vb. ağlar 
yoluyla iletişim ve iş birliği kolaylaştırılmalıdır.

- Gerek ülkemizdeki mevcut deniz ve kıyı koruma 
alanlarında GEF destekli Türkiye’nin Deniz ve 
Kıyı Koruma Alanları Sistemi’nin Güçlendirilmesi 
Projesi kapsamında hayalet avcılık sorununun 
çözümüne öncelik verilmeli gerekse sivil toplum 
örgütlerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının 
projelerinin sonuçlarının kamu spotları, belgeseller, 
basın açıklamaları vb. yollarla halka duyurulması 
sağlanmalıdır. 

- Sorumlu balıkçılık ve hayalet avcılıkla mücadelede 
olumlu katkısı olacak yeni malzemelerin ve 
uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
teşvik edilmelidir.

- Av araçlarında kullanılan işaret malzemelerinde 
standartlaşma sağlanmalı ve kalitesiz malzemelerin 
kullanılmasının önüne geçilmelidir. 

- Sorumlu balıkçılık ve hayalet avcılıkla mücadelede 
olumlu katkısı olacak alternatif av malzemeleri 
geliştirilmeli ve tanıtımı yapılmalıdır (4).

- Hayalet avcılık, kıyı alanı-balıkçılık yönetimi 
çerçevesinde ele alınmalı, yetkili kurumlar özellikle 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulacak 
mevzuat ve girişimler vasıtasıyla Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile birlikte denetim sağlanmalıdır.

KAYNAKLAR :

(1) http://dcm.dka.gov.tr/App_Upload/Hayalet%20Avc%C4%B1l%C4%B1k.pdf

(2) http://www.denizdenbabamciksa.com/hayalet-ag-insiyatifi.html

(3)  http://docplayer.biz.tr/11716114-Gelecegimiz-aga-takilmadan-deniz-koruma-

alanlarimizi-arttiralim.html

(4)  http://tudav.org/calismalar/balikcilik/surdurulebilir-balikcilik/hayalet-avcilik/

(5)  https://www.tarim.gov.tr/BSGM
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Koruyucu güvenlik; bir kişinin, tesisin, kuruluşun, 
belgenin, bilginin veya bir faaliyetin korunması 
amacıyla alınan bütün önlemlerdir. Koruyucu 
güvenlikte amaç; devletlerin ekonomik durumuyla 
ilgili ve güvenlik bakımından hayati önem taşıyan 
kurum ve kuruluşları (askeri birlikler, tesisler, 
barajlar, fabrikalar vb.) ile açıklanması halinde ulusal 
çıkarlara zarar verebilecek nitelikteki resmi bilgileri 
(güvenlik planları, millî siyaset belgesi, seferberlik, 
savunma planları vb.) tehlikelerden, sabotajlardan, 
terörist faaliyetlerden ve yangınlar aracılığıyla tahrip 
olmaktan kurtarmaktır. Hiçbir mazeret, emniyetten 
imtina edilmesine gerekçe olamaz. Bu nedenle 
her seviyedeki kişinin, bulunduğu yerin özelliğine 
göre tehdidin derecesini değerlendirerek gereken 
koruyucu güvenlik önlemlerini alması önem arz 
etmektedir. 

Kurumlar ve kişilerin sahip oldukları en değerli 
varlık olan bilginin; bütünlük, gizlilik ve 

erişilebilirlik bakımından devamlı olarak korunması 
gerekmektedir. Bu bakımdan güvenlik zincirinin 
en zayıf unsuru sayılan insan faktörü de dikkate 
alınmalıdır. Bu çalışma kurumlarda ve kişinin 
kendisine yönelik risklerin önlenmesinde, kişisel 
koruyucu güvenlik önlemlerini kapsamaktadır. 
Gizliliğe uyma, rutin işlerden kaçınma, sağlıklı 
bir iletişim sağlama, şüpheci ve uyanık olma, 
sağduyulu ve girişimci olma vb. konularını içeren 
eğitimlerde kişisel koruyucu güvenlik tedbirlerine 
yer verilmelidir. 

Konuya yukarıda belirtilen açılardan bakıldığında, 
“kişisel koruyucu güvenlik önlemleri” ön plana 
çıkmaktadır. Bu çerçevede; atikliğiniz, alışılmış 
hareketlerinizden kaçınmanız, akla uygun ve 
pratik güvenlik kurallarını benimsemeniz, gerçek 
kimliğinizi gizlemeniz, iş yeri dışında özellikle 
oturduğunuz, alışveriş yaptığınız, dinlendiğiniz 

KİŞİSEL KORUYUCU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
[ Hazırlayan ]     İstihbarat Başkanlığı
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yerler vb. herhangi bir kişinin sizin askeri veya resmî 
bir kuruluşla ilgili olduğunuzu fark edemeyeceği 
şekilde hareket etmeniz, gerçek kimliğinizi 
gizlemenize yardımcı olacaktır. 

Bu bakımdan kişisel koruyucu güvenlik önlemleri 
kapsamında dikkat edilmesi gereken bazı pratik 
tedbirler aşağıda belirtilmiştir : 

* Konut ve İş Yerleriyle İlgili Alınacak 
Koruyucu Güvenlik Önlemleri : 

Anahtarlarınızı paspas altı ve buna benzer herkesin 
bildiği yerlere bırakmayın, kapı kilitlerini güvenlik 
zincirleri ve sağlam sürgülerle güvenilir bir biçimde 
pekiştirin. Hava karardığında kapıyı açmakta 
acele etmeyin. Kapıya cevap verirken holün ışığını 
açmayın!                       

* Gezilerde ve İş Seyahatlerinde Alınacak 
Koruyucu Güvenlik Önlemleri : 

Lokanta, otel ve gezilerinizdeki yer ayırtmalar, 
unvan belirtilmeden yapılmalıdır. Önceden yer 
ayırtmaktan mümkün olduğu kadar kaçının. 
Ailenize haber vermeden geziye çıkmayın veya bir 
yerde oyalanmayın, onlara; nereye gideceğinizi, kimi 
göreceğinizi, seyahat biçiminizi, muhtemel varış ve 
dönüş zamanınızı bildirin!

* Telefon ile İlgili Önlemler :

Telefonunuzu pencere veya kapıdan 
görünmeyeceğiniz bir yere yerleştirin, acil numaralar 
listesini ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun. Evde 
yaşayan kişilere telefona cevap verirken sır saklama 
konusuna dikkat etmelerini öğretin. Kimliğini 
belirtmeden telefon edenler ve telefon tehditlerine 
karşı ipuçları elde edebilmek için tarih, saat, telefon 
kulübesi veya özel telefon vb. belirlediğiniz konuları 
arayan kişi hakkında polise yardımcı olması amacıyla 
not alın, tren istasyonu, fabrika sesleri, makine, 
müzik, hayvan sesleri vb. telefondan gelen dış ortam 
seslerini dinleyin!

* Çocuklarla İlgili Koruyucu Güvenlik 
Önlemleri :

Çocuklarınıza yabancıları asla içeri almamalarını 
öğütleyin. Polisten ve komşulardan nasıl yardım 
isteyebileceklerini anlatın. Eşinize ve çocuklarınıza; 
sizin bir kaza geçirdiğinizden bahisle onları, 
sizin yanınıza götürmeyi teklif eden tanınmayan 
kişilere inanmamalarını öğretin. Okul idaresinden 
çocuğunuzun başkaları tarafından alınmasına 
müsaade edilmemesini sağlayın. Çocuklarınıza 
okula gidip gelirken yabancıların hediyelerini kabul 
etmemelerini ve bu gibi girişimlerle rahatsız edenleri 
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görevlilere bildirmelerini ve size hemen haber 
vermelerini öğütleyin. Çocuklarınızın eve davet 
ettikleri arkadaşlarının güvenilir kişiler olmaları 
konusunda uyarılarda bulunun. Park, piknik 
vb. yerlere götürdüğünüzde hemen yakınınızda 
bulunmalarına ve oynamalarına dikkat edin!

 *  Mektup, Koli, Paketlere, Satıcı ve Postacılara 
Karşı Alınacak Önlemler : 

Resmî kurye ve posta harici elden evrak almayınız. 
Evinize paket getiren kişinin kimlik bilgilerini 
ve paketi kontrol ediniz. Bilinmeyen kişilerce 
gönderilen hediyeleri veya ısmarlanmamış paketleri 
kabul etmeyiniz. Kötü kokulu ve kirli zarflardan 
uzak durunuz. Alınan zarf yandan açılmamalı 
ve açılırken mümkün olduğunca kendinizden 
uzakta tutulmalıdır. El yazısı ile anlaşılmaz şekilde 
yazılı adresler, iade adresi bulunmayan zarflar, 
hayali iade adresleri, ağırlık/büyüklük arasındaki 
orantısızlıklar, alüminyum folyo veya hışırtı sesi, 
yağ lekesi, nereden geldiği okunamayan veya iade 
adresi ile tutarsız, normalden daha ağır, aşırı şekilde 
geciken veya daha erken gelen zarf, mektup, koli, 
paket vb. malzemeler şüphelenilmesini gerektiren 
hususlardır. Postacı, sütçü ve diğer düzenli dağıtım 
yapan kişilerin değişikliğinden kuşkulanın, evde 
bulunmadığınız zaman süt, gazete vb. şeylerin 
gelmesini durdurun!

 *  Tamircilere Karşı Güvenlik Önlemleri :

 Tamircileri çağırmadan önce, en uygun zamanı 
ayarlayınız, geldiklerinde kimliklerini kontrol ediniz 
ve asla evde yalnız bırakmayınız. Eğer beklenmedik 
bir zamanda gelmişlerse, kimliklerini açıklasalar 
dahi işverenlerini arayıp durumlarını kontrol ediniz!                         

* Tren, Gemi ve Uçakla Seyahatte Güvenlik 
Önlemleri :

 Tek başınıza kompartımanda durmayın ve 
başkalarının da bulunduğu yerleri tercih 
edin. Bavullarınızı teslim alacağınız zaman 
kolayca tanıyabileceğiniz ve açmadan önce 
karıştırılmadığından emin olabileceğiniz biçimde 
işaret koyun. Gemide özellikle geceleri güvertede 
yürümemeye özen gösterin!               

* Otellerde Güvenlik Önlemleri :

 Aynı oteli kullanmaktan sakının. Sizce tanınmayan 
veya beklenmeyen ziyaretçilerle asla odanızda 
görüşmeyin!

*  Özel Sosyal Faaliyetlerde Güvenlik 
Önlemleri:

Gidiş zamanını mümkün oldukça değiştirin. Kırlara 
veya piknik vb. etkinliklere yalnız gitmeyin. Düzenli 
olarak aynı lokanta, eğlence yeri vb. mekânlara 
gitmeyin. Sosyal ilişkilerinizde politik konuşma ve 
tartışmalara karışmayın!
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* Servis Araçlarında Emniyet İçin Hareket 
Tarzları :

Şehir içerisindeki servis duraklarında toplu halde 
bulunmamaya özen gösterilmelidir. Araçlardaki 
şoför değişikliği ile servis kullanan personelin 
değişikliklerine dikkat edilmelidir!                                        

* Yaya Yürüyüşlerde Güvenlik Önlemleri :

Gündüz kalabalık, gece ise iyi aydınlatılmış 
sokaklar tercih edilmeli, düzenli faaliyetlerde yol ve 
zaman değiştirilmelidir. Tartışan ve gösteri yapan 
gruplardan uzak durulmalıdır!

* Ziyaretçilere Karşı Güvenlik Önlemleri :

Tanınmayan ziyaretçiler kabul edilmemeli, kabulü 
durumunda bir/iki kişinin yanınızda bulunmasına 
dikkat edilmelidir. Çok geç saatlerde gelen 
ziyaretçilere kuşkulu gözle bakılmalı, kimlik ve 
güvenlik denetimi yapılmalı, kimliğini açıklamayan 
kişilerle kesinlikle görüşülmemelidir!

* Özel Araçla Yapılacak Gezilerde Alınacak 
Güvenlik Önlemleri :  

Araba kullanılmadan önce bubi tuzağı olup 
olmadığını kontrol edin. Bubi tuzakları; arabanın 
altındaki zemine, tekerleklerin üstüne, önüne veya 
arkasına, çamurluğa, koltuğa veya egzoza, kontak 
anahtarına, radyoya, iç aydınlatma, sinyal, fren, park 

lambalarına ve sileceklere, bagaj, motor bölmesi vb. 
yerlere irtibatlanabilir. Bu konu özellikle arabanızın 
uzunca bir süre kullanılmadan bırakılması 
durumunda önemlidir. Aracınız kısa süreliğine 
dahi umumi bir yerde bırakılmışsa yine de kabaca 
gözden geçirin. Arabanızı kilitlenebilir bir garaja 
park etmeye çalışın veya herkesçe görülebilecek, 
kamera kaydı alınabilen bir yere park edin. Geceleri 
arabaya biniş/inişlerde görünmemek için aydınlatma 
lambasını kapalı bulundurun. Gidilecek yer hakkında 
ilgisi olmayanlara bilgi vermeyin. Gece seyahat 
etmekten kaçının. Düzenli bir güzergâh ve zaman 
izlemeyin. Hareket halinde iken aracın kapılarını 
kilitli bulundurun, camları 5 cm’den fazla açmayın. 
Zorunlu olmadıkça dar ve ıssız yolları kullanmayın. 
Tanınmayan kişilerce verilen işaretlere uyarak 
durmayın, bu şahısları arabaya almayın. Araba 
kazalarına, gösteri yapan, yol üzerinde tartışan, 
çeşitli sebeplerle toplanan kişilere yaklaşmayın ve 
diğer şoförlerle tartışmayın.

Yukarıda bahsedilen tüm önlemler, günümüz 
şartlarında “Şüphe aklın yarısıdır.” özdeyişine uygun 
olarak, kontrollü yaşamanın gerekli olduğunu 
açıklamak içindir. Daha güvenli bir ortamda 
yaşayabilmek için ailelerimizle birlikte gerekli 
güvenlik tedbirlerini önceden almamız hayati önem 
taşımaktadır.    

TÜM BU ÖNLEMLERİN SİZİN VE AİLENİZİN 
EMNİYETİ İÇİN OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ!
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Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde, ordunun 
düzenli ve belirli bir kıyafeti bulunmamıştır. İlk 
olarak, Orhan Gazi (1326-1360) döneminde “Yaya” 
ismi ile daimi bir piyade kuvvetinin yanı sıra 
“Müsellem” adı ile ulufeli yani maaşlı bir süvari 
teşkilatı kurulmuş ise de giysileri hakkında bir 
bilgiye ulaşılamamıştır. Bu bakımdan bu dönemin 
denizci kıyafetleri de bilinmemektedir.

Yıldırım Bayezid (1389-1402) döneminde, 1390 
yılında Gelibolu Tersanesinin inşası ile bir kısım kara 
azabı Donanma hizmetine alınmıştır. Bu askerler 
öncü bir rol oynamış ve ilk deniz askeri sınıfını 
teşkil etmişlerdir. Böylece ilk resmî deniz kıyafeti 
ortaya çıkmış, deniz azapları da yeniçeri askerleri 
gibi başlarına serpuş olarak bir nevi başlık anlamına 
gelen börk giymişlerdir.

XV. ve XVI. yüzyılda Çektiri (Kadırga) döneminde 

de denizci kıyafetlerinde disiplin ve yeknesaklık 
sağlanamamıştır. Ancak, Padişah tarafından, 
yararlılık gösteren Kaptan Paşalar ile ilk defa Kaptan 
Paşalık görevine atananlara samur kürk hediye 
edilmesi adet olmuştur. Yine de denizci kıyafetlerini 
düzenleyen bir kanunname çıkarılamamıştır. 
Kalyonlar ile başlayan yelkenli gemiler döneminde 
gemi personeli genellikle başına şal sarmıştır. 
Sultan II.Mahmud, 1811 yılında kalyonculardan 
başkalarının başlarına şal sarmasını yasaklamış 
ve şal sadece Bahriyeye ait bir serpuş olarak 
kullanılmıştır.

Sultan II.Mahmud dönemine kadar eski denizcilerin 
hemen hepsi, Cezayir biçimi denilen gömlek, 
şalvar ve kırmızı şal kuşaktan oluşan elbiseler 
giymiş, bellerinde çatal pala veya yatağan bıçaklar 
taşımışlardır.

GELENEKSEL BAHRİYE KIYAFETİ
[ Hazırlayanlar ]    Lojistik Başkanlığı
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Müttefik Donanmadan esinlenilerek, dönemin 
sonuna doğru subay elbiselerindeki yakaya bağlanan 
düğmeler kaldırılmış ve kol kapaklarına rütbeleri 
belirten sırma şeritler konulması hususu kabul 
edilmiştir. Bu sırmaların renkleri ve sayıları rütbeyi 
ifade etmiş, rütbe alameti olarak kros henüz 
uygulanmadığı için bunun yerine amirallerde çıpa 
ve iki ya da üç yıldız kullanılmıştır. Subaylar ise 
şeritler üzerinde, içerisinde tek çıpa olan bir ay 
kullanmışlardır.

Osmanlı Donanmasının, nitelik olarak olmasa da 
nicelik olarak dünyanın üçüncü büyük donanması 
olarak gösterildiği Sultan Abdülaziz döneminde, 
1867 yılında Kaptan-ı Deryalık makamının 
kaldırılarak Bahriye Nezaretinin kurulması, Bahriye 
kıyafetleri ile ilgili olarak bir takım değişiklikleri 
gündeme getirmiştir. Bu döneme ait rütbe ve 
kıyafetlerde görülen önemli değişikliklerden birisi, 
rütbe işaretlerinin boyundan kollara indirilmesi, 
diğer bir yenilik ise fesin tepesine konulan ferâhinin 
kaldırılarak, mavi püskül yerine, siyah püsküllü fes 
kullanılmasıdır.

1867 tarihinden sonra düğmelere hilal ve çıpa 
figürü eklenmiş ve günümüzde de aynı düğmeler 
kullanılmaktadır.

Bu dönemde subay ve er elbiseleri yine baruti renk 
çuha kumaştan yapılmıştır. Korvet kaptanı (binbaşı) 

Asker mevcudunda görülen artış, gerek bir takım 
rütbeleri gerekse de bu rütbeleri ayıracak kıyafetleri 
zorunlu hale getirmiştir. Sultan II.Mahmud 
(1808-1839) döneminde Bahriye askerlerinin tıpkı 
Avrupa’daki gibi setre (ceket) ve pantolon giymesi 
bir düzene bağlanmıştır.

Sultan II.Mahmud, 1826 yılında büyük bir hamle 
ile bozulmuş yeniçeri teşkilatını kaldırarak, yerine 
her branşta Batı usülü yeni bir teşkilat kurmayı 
başarmıştır.

Bu yeni düzenleme ile Bahriyede hizmet veren 
levend, kalyoncu, çıplak ve benzerleri gibi eski sınıf 
ve teşkilatlar kaldırılarak, yerine Batıya dönük 
yeni usuller, sistemler ve giysiler kabul olmuştur. 
Bahriye kıyafetleri hiçbir dönemde olmadığı kadar 
Sultan II.Mahmud döneminde değişikliğe uğramış 
ve “Asâkar-i Mansure-i Muhammediye” adı verilen 
bu ilk askeri teşkilatla birlikte neredeyse tamamen 
Batılı bir sistem uygulanmaya başlanmıştır.

Söz konusu kıyafetlerde, gelişmesi günümüze kadar 
sürecek olan madenî bahriye düğmeleri kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu dönemde kullanılmaya başlanılan 
bu yeni ve Avrupai kıyafetler, Bahriyeyi de etkisi 
altına alınca II.Mahmud’un tuğrasını taşıyan ve 
tamamen ithal ürünlerden oluşan ilk madenî 
düğmeler, üniformalardaki yerini almıştır.

Sultan Abdülmecid döneminde; Kırım Harbi’ndeki 

ˆ
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ve daha yukarı rütbedeki subayların setreleri çift 
önlü ve açık yakalı yapılmış, sağ kolağası (kıdemli 
yüzbaşı) ve daha küçük rütbeli subayların setreleri 
ise çift önlü ve omuz hizasından itibaren soldan sağa 
iliklenecek şekilde kapalı yakalı olarak yapılmıştır.

Sultan II.Abdülhamid döneminde; Bahriye Nazırı 
Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa tarafından; topçu, 
işaretçi, serdümen, porsun, sanayi ve makine 
sınıflarında görev yapmak üzere 05 Şubat 1890 
tarihinde gedikli subay (astsubay) sınıfının 
kurulması için bir nizamname çıkarılmıştır. Bu 
nizamname ile birlikte, gemilere sivil personel 
alınmaması, yalnız İstanbul çocuklarından olmak 
üzere gedikli temin edilmesi kararlaştırılmıştır. 
Gedikli subay kıyafetleri; setre, kaput, günlük siyah 
ve beyaz elbiseden meydana gelmiştir. Gediklilerin 
rütbe işaretleri ise sınıflarına göre kırmızı, yeşil ve 
mavi renkte olmuştur. Bu şeritler başçavuşlarda 
dört, çavuşlarda üç, bölük eminlerinde iki, 
onbaşılarda bir adet olmuştur.

Sultan II.Abdülhamid döneminin sonuna 
kadar padişah iradeleri ve Bahriye Nezareti 
tarafından zaman zaman çıkarılan emirler ile 
düzenlenen kıyafet konusu, ilk kez bu dönemde 
23 Temmuz 1908 tarihinde II.Meşrutiyet’in 
ilanından sonra İngiliz usulü giyim tarzı örnek 
alınarak düzenlenmiştir. İlk deniz askeri kıyafet 
nizamnamesi 22 Haziran 1909 (09 Haziran 1325) 
tarihinde “Bahriye-i Şahane Zabitanının Elbise-i 

Resmiyesi hakkında Nizamname” (Padişah Deniz 
Kuvvetlerinin Subay Resmi Elbiselerine ilişkin 
Tüzük) adı ile çıkarılmıştır. Bu Tüzüğe göre, 
subayların kış ve yaz mevsimlerinde giyecekleri 
günlük kıyafetler ile tören üniformaları tespit 
edilmiştir.

Bahse konu Nizamname’de yer alan subay 
kıyafetleri, beş kategoride değerlendirilmiştir. 
Günümüzde Türk Bahriyesinde giyilmekte olan 
çift önlü, sekiz düğmeli kışlık siyah ve tek önlü 
beş düğmeli yazlık beyaz ceket bu Nizamname ile 
kabul edilmiştir. Söz konusu kıyafetler; bayramlık 
(büyük üniforma), selâmlık üniforma, setre takımı, 
adî (günlük siyah) üniforma ve günlük beyaz 
üniformadır.

30 Nisan 1332 (13 Mayıs 1916) tarihinde yapılan 
diğer bir değişiklikle subay, gedikli ve erat olmak 
üzere fes yerine, orduda “enveriye”, Bahriyede 
“cemaliye” adı verilen başlıkların giyilmesi kabul 
edilmiştir. Fes kullanımı, ilk olarak Kara Kuvvetleri 
tarafından kaldırılmış ve Kara Kuvvetleri için 
saptanan serpuşa, Harbiye Nazırının adından 
esinlenilerek “enveriye” adı verilmiştir. Bahriyede 
de bu uygulamayı Bahriye Nazırı Cemal Paşa 
başlattığından bu başlığa “cemaliye” adı verilmiştir. 
Cemaliyede sınıf renkleri kokartın içinde 
bulunmuştur.

Millî Mücadele’ye bizzat katılan deniz subayları 
bazen giyecek gömlek bulamamışlar, gömleksiz ve 
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boyunbağsız siyah üniforma giymişlerdir. Bunların 
arasında sivil elbise üzerine siyah tüylü kalpak 
giyenleri de olmuştur. Kara cephelerinde görev 
yapan ve Pontus Rum çeteleri ile mücadele için 
Samsun’da görev alan subaylar ise genellikle bağlı 
bulundukları Kara Komutanlıklarının verdiği haki 
renk elbiseyi giymişler; bazıları bu elbisenin üzerine 
normal denizci serpuşu, bazıları da siyah kalpak 
kullanmıştır.

Cumhuriyet Dönemi’nde; Bakanlar Kurulunun 
15 Mayıs 1925 tarihli Kararnamesi ile 30 Nisan 
1916 tarihli emir ile kabul edilmiş olan “serpuş” 
kaldırılarak, deniz subaylarının “viziyerli serpuş” 
yani “şapka” giymeleri kabul edilmiş, bu husus 
öncelikle Bahriye Mektebi ve Gedikli Okulu 
öğrencileri ile deniz er serpuşlarına yansımıştır.

Şapka giyilmesine dair yasa 25 Kasım 1925 
tarihinde kabul edildiğine göre; feste olduğu 
gibi, şapka da Türkiye’de ilk kez deniz subayları 
tarafından giyilmiştir.

Üniformanın ana şekli değişiklikler gösterse de 
Cumhuriyet Dönemi’nde kroslu üniforma, düğme 
biçimleri ve viziyerli şapka muhafaza edilmiştir.

KOLLUK GÖREV KIYAFETİ

1982-2015 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı personelinden farklı olarak kot/kumaş 
pantolon, turuncu/beyaz tişört ve timberland 
ayakkabı yüzer birlik personeline Sahil Güvenlik 
Komutanlığı imkân ve kabiliyetleri ile tahsis olarak 
dağıtılmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 668 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile silahlı bir genel kolluk 
kuvveti olarak İçişleri Bakanlığına bağlandığından, 
mevcut Bahriye kıyafetlerine ilave olarak kolluk 
kıyafeti ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

AR-GE kapsamında yüzer birlik eğitim kıyafeti 
tasarımına 10 Ağustos 2016 tarihinde başlanmış 
ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim 
Fakültesi Hazır Giyim Bölümü, Ankara Olgunlaşma 
Enstitüsü ve sektörde faaliyet gösteren kurumsal 
yeterliliğe sahip tekstil firmalarının akademik/
teknik personeli ile görüşmeler icra edilmiştir.

İstekli tekstil firmaları tarafından oluşturulan 

numune kıyafetler, Ege Bölgesi’nde konuşlu TCSG-
109, TCSG-107, TCSG-81, TCSG-24, TCSG-4 ve 
Çeşme Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeline 
gösterilmiş, giydirilmiş ve anket uygulanmıştır. 

Anket neticelerine uygun olarak tasarlanan kolluk 
görev kıyafetleri 30 Mart 2017 tarihinde Sayın 
İçişleri Bakanına sunulmuş ve 144 Sahil Güvenlik 
personeline deneme maksatlı kolluk görev kıyafetleri 
dağıtılmıştır. 3 ay deneme süreci neticesinde 
personele kolluk görev kıyafetleri hakkında anket 
uygulanmıştır.

Sahil Güvenlik kolluk görev kıyafetleri anketlerinin 
kullanıcı personel tarafından doldurulması, 
anketlerin değerlendirilmesi, Komuta Katı 
direktiflerinin alınması ve kıyafetlerde talep edilen 
revizelerin yapılması neticesinde, giyecek maddeleri 
istihkak listesi hazırlanarak İçişleri Bakan Onayı 
alınmıştır. 

Teknik şartnameleri hazırlanan kolluk görev 
kıyafetlerinin tedariki maksadıyla Savunma Sanayi 
İcra Komitesi kararı alınmış, Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı tarafından bahse konu kolluk görev 
kıyafetleri tedarik edilmiş, S.G. Karadeniz İkmal 
Destek Komutanlığı tarafından Haziran 2018 
tarihinde tüm Sahil Güvenlik Karakollarına, kolluk 
destek timi ve yüzer birliklere dağıtımı yapılmıştır.

KAYNAKLAR :

(1) Dz.K.K.lığı Basımevi (2005) Geçmişten Günümüze Bahriye Kıyafetleri
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Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluşunda mavi 
vatan denizlerimizde 1980 ve 1983 yılından 
itibaren başarıyla görev icra eden ve 16 Nisan 
2018  tarihinde İzmir/ Bayraklı’ya intikallerini 
müteakip  hizmet dışına ayrılacak olan TCSG-63 ve 
TCSG-69’un bayrak indirme töreni 12 Nisan 2018  
tarihinde Samsun’da icra edilmiştir. 

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı 
koordinesinde icra edilen törene Samsun Vali 
Yardımcısı Sayın Hasan ÖZTÜRK, Garnizon 
Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet 
Müdürü Vedat Yavuz, Sahil Güvenlik Karadeniz 
Bölge Komutanı SG Albay Tayfun PAŞAOĞLU,  Sahil 
Güvenlik İkmal Destek Komutanı İkmal Albay Ercan 
ŞENVARDAR, Sahil Güvenlik Samsun Onarım 
Destek Komutanı SG Yarbay Altay ÇOĞAL, TCSG-
DOST Komutanı SG Kıdemli Binbaşı Özgür KOÇAN, 

Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanı SG 
Kıdemli Binbaşı Oğuzhan AYDIN ve birliklerde 
görevli personel ile TCSG- 69 personelinin değerli 
aileleri iştirak etmiştir. 

Tören, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 
şehitlerimiz ve gazilerimizin  huzurunda durulan 
saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlamıştır. 

Akabinde, 1980 yılında Taşkızak Tersanesinde 
inşa edilen,  ilk olarak  Sahil Güvenlik Marmara ve 
Boğazlar Bölge  Komutanlığı  emrinde İstanbul/
Büyükdere’de, müteakiben 15 Eylül 2000 tarihinde 
Sahil Güvenlik Trabzon  Grup Komutanlığı emrinde 
Trabzon’da, son olarak yine aynı Grup Komutanlığı 
emrinde Rize’de konuşlandırılan,  hizmette kalığı 
38 yıl süresince mavi vatanın her noktasında 
şanlı sancağımızı şerefle dalgalandıran TCSG-63 
Komutanlığının tarihçesi okunmuştur. 

MÜNFESİH TCSG-63 VE TCSG-69’UN HİZMET 
DIŞINA AYRILIŞ TÖRENİ
[ Hazırlayan ]     Erkan İĞDELİ         |  SG Yzb.
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TCSG- 63’ün tarihçesinin okunmasının ardından SG 
Yüzbaşı Mehmet EBCİM konuşmasını şu sözlerle 
sürdürmüştür: “Ben TCSG-63 gemisi; 20 Mart 
1980 yılında Türk mühendisleri tarafından inşa 
edilerek Taşkızak Tersanesinde denize indirildim. 
20 Temmuz 1980 yılında atalarım Osmanlı 
kalyonlarında ve kadırgalarında olduğu gibi grandi 
direğimde Kuran-ı Kerim ve şanlı Türk bayrağı ile 
ülkeme hizmet vermeye hazırdım. İlk Komutanım 
olan Deniz Kıdemli Yüzbaşı Haldun ERSOY’un -ki 
mazimin ilk kıymetlisidir- sen şerefsin, onursun 
ve güçsün diyerek ruhuma üflemesiyle mavi vatan 
denizlerde her daim huzuru ve adaleti sağlamak, 
dosta güven, düşmana korku salmak maksadıyla 
görevlendirildiğimi anlamıştım. İsmim TCG-J 63’tü 
artık. Birbirinden güzide bahriyelilerle 38 yıllık 
serüvenimin ilk durağı olan İstanbul Jandarma 
Deniz Bölge Komutanlığı bağlısı olarak Marmara 
ve Boğazlar Bölge Komutanlığı/Sarıyer’de görevime 
başlamıştım. Denizlerde akla ilk gelen ve güven 
veren saygın bir kurum olmak vizyonu ile 1982 
yılında Sahil Güvenlik Komutanlığımız kurulmuş 
ve yeni ismim TCSG-63 ile denizlerde güvenlik ve 
emniyeti sağlamak, ulusal çıkarları, çevreyi ve doğal 
kaynakları korumak misyonunu kazanmıştım. 
18 yıl boyunca SG Marmara ve Boğazlar Bölge 
Komutanlığında verilen her görevi layıkıyla yerine 
getirdiğimizin inancı ve gururuyla artık yeni 
görev yerim olan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge 

Komutanlığı emrinde 15 Eylül 2000 tarihinde 
Trabzon’da konuşlandırıldım. 2013 yılına kadar 
Trabzon’da konuşlu olarak Karadeniz’in her yerinde 
sancak varlık göstermenin ve sayısız görevin 
üstesinden gelmenin gururu paha biçilemez olsa 
da artık yaşlanmaya başlamıştım. Seni her daim 
kuvvetli ve güçlü tutmak için elinden gelenin 
en iyisini yapmaya çalışan bahriyelilerin olsa 
da teknolijinin gerisinde kalma diye zamanın 
teknolojilerini entegre etmeye çalışan komutanların 
olsa da yaşlanmanın gerçeğini değiştiremiyorsun. 

Sona yaklaştığımın hissiyatı çökmüşken 2013 
yılında Rize’de konuşlandırıldım. Türkiye-Gürcistan 
deniz yan hududunda sınır güvenliği, devlet 
büyüklerimize denizden güvenlik, yasa dışı su 
ürünleri ile mücadele, denizlerde güven ve huzuru 
tesis etmek dahi birçok konuda Rize’de Sahil 
Güvenliğin tek gücü olarak bugüne kadar görev 
yapmak bu uzun serüveni taçlandırmıştı. 

Artık yolculuğun sonuna geldim. Son personelimle 
İzmir’e vardıktan sonra ebediyete intikal edeceğim. 
38 yıllık mazimin anısına şu sözlerle size veda etmek 
istiyorum :

İndirselerde direğimden al bayrağı,

Silselerde göğsümden 63 yazısını,

Artık duymasamda mehmetçiğin türküsünü,
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Var olsun 7 kıta denizlerde Türk’ün özü Türk’ün gücü...

VATAN SAĞ OLSUN...”

Müteakiben   1983 yılında Taşkızak Tersanesinde 
inşa edilen ve 13 Nisan 1984 tarihinde hizmete 
giren, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı 
emrinde Samsun’da konuşlandırılan ve hizmette 
kaldığı 35 yıl süresince mavi vatanın her noktasında 
şanlı sancağımızı şerefle dalgalandıran TCSG-69 
Komutanlığının tarihçesi okunmuştur. 

Ardından TCSG 69 Komutanı SG Yüzbaşı ERKAN 
İĞDELİ tarafından yapılan konuşma; “Sayın Valim, 
Komutanım müsaadenizle konuşmama bu önemli 
günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür 
ederek başlamak isterim. Törenimize hoş geldiniz. 
Bugün burada toplanma amacımız 35 yıldır şanlı 
Türk bayrağını dalgalandırarak ülkemize hizmet 
eden TCSG-69 Komutanlığının hizmet dışına 
ayrılmasıdır. 

1983 yılında Deniz Yüzbaşı Selçuk ERHAN 
komutasındaki personelle mavi vatan denizlerimizde 
göreve başlayan botumuzun benim komutamdaki 
personel ile birlikte tören sonunda şanlı Türk 
bayrağı arya edilerek görevi sona erecektir. Bana bu 
onurlu görevi layık gören komutanlarıma teşekkürü 
borç bilirim.

Bilindiği üzere gemiler dişi olarak kabul edilir ve 
ruhu olduğuna inanılır. Bir kadına nasıl nazik ve 
centilmen olmak gerekirse 1983’ten bugüne kadar 

görev yapmış tüm personelimizde aynı eda ile 
TCSG-69’a en iyi şekilde davranmış ve çok şükür ki 
TCSG-69’da bizleri hiçbir zorlu görevde yarı yolda 
bırakmamıştır.

Her ne kadar tarihinde nice önemli görevler 
icra etmiş derin bir tarihçesi olsa da XXI.yy 
teknolojisinin gerisinde kalması ve materyal 
ömrünü doldurması hizmet dışına çıkarılmasına 
sebep olmuştur. Hizmet dışına çıkarılması bir 
geminin müteakip dönemde parçalanması anlamına 
gelse de, bu demek değildir ki TCSG-69 ile her şey 
bitti. Tam tersine bu bir bayrak devir teslimidir. 
Bundan sonraki amacımız bu botun son personeli 
olarak 35 yıldır büyük bir azimle hizmet etmiş 
tüm personelin de sorumluluğunu hissederek icra 
edeceğimiz müteakip görevlerde TCSG-69 ruhunu 
yaşatabilmektir.

Komutanlığımız personelinin kıymetli aileleri; 
vermiş olduğunuz moral ve destek sebebiyle 
teşekkürlerimi bir borç bilirim.

TCSG-69! Sana senin son Komutanın olarak bugüne 
kadar görev yapmış tüm personelin adına teşekkür 
ederim.”

Yahya Kemal BEYATLI’nın Sessiz Gemi isimli 
şiirinden bir dörtlük alıntı ile bitirilmiştir.

“Artık demir alma vakti gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
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Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol”

Bot Komutanlarının konuşmalarından sonra 
Komutan flandraları ve Türk bayrağımız törenle 
arya edilmiş ve Komutan flandraları Samsun Vali 
Yardımcısı Sayın Hasan ÖZTÜRK tarafından  bot 
komutanlarına takdim edilmiştir.             

Görev süresi biterken son seyrine çıkarak İzmir/
Bayraklı’ya intikal edecek  olan TCSG-63 ve  TCSG-
69  personeli  manevra yerlerini almış, Sahil 
Güvenlik helikopterinin uçuşu ve TCSG DOST 
Komutanlığı tarafından çimariva ile uğurlanmıştır. 

Ey kalbim!

Ey suları usul usul yükselen gizli deniz,

İçimiz damar damar parçalansa da, 

Dışımız lal gibi sessiz. 

Bugün hüzün ve gurur baş duygumuzdu. Yaz günleri 
sahici denizler, sahici kıyılar olurdu. Ama bizim 
sığınağımız bugün sonbahardı. Bugün al bayrak 
gönderden iniyordu. O da her canlı gibi  yağmurdan, 
havadan söz eder gibi, az az ölüyordu , her gün... 
Şair Can YÜCEL’in deyimiyle,“ Gitmek gerekir bazen, 
daha çok yormadan daha çok bıktırmadan. Eğer 
vaktiyse, ardına bile dönüp bakmadan.” 

Herkesin başını alıp gidesi vardır lâkin anılarını 
sığdıracak valiz bulamaz. Ne denizler ne dalgalar 

gördü. Kaç insana yardım eli uzattı. Ne hüzünler 
ne sevinçler…  Ama yaşlanmıştı artık… Bu onun 
kaderiydi. Son sözü hep alın yazısı söyler neticede.  
Başını alıp gitme vakti gelmişti sonunda. 

Bayram yeri gibiydi her yer. Bir çok seveni onu 
uğurlamaya gelmişti o bahar günü. Önce flandrası 
arya edildi sonra bayrağı. Son kez söylendi: “Halatlar 
fora.” Halatları çözüldü sonra. Çimariva ile marşlar 
eşliğinde uğurlandı limandan. 

Kaç unutulmaz günü vardır insanın, kaç unutulmaz 
yaz ve kış günü ömründe, kaç tane mutluluğu birer 
birer…  Sonsuz teşekkürler bu mutluluğu yaşattığın 
için. 

Sisli Karadeniz kıyıları uğurluyordu onu. 
İnceburun Feneri ona son kez yön gösteriyordu.  
“Allahaısmarladık!” diyordu  uzaktan. Sonra 
muhteşem güzelliğiyle İstanbul Boğazı, Marmara.  
Ardından Ulu Önderimizin ölmeyi emrettiği,  bir 
devrin battığı yer, Çanakkale ve nihayet ebedi 
istirahatgâhı İzmir. 

Artık veda vakti. Son Komutanın olarak  benim 
gözlerime niye öyle, neden öyle, nasıl öyle baktın ki 
ben kalbimi yokladım. Dünün vardı, bugünü yaşadın 
ama yarının?

Elveda yorgun güzelim!

Hoşça kalın fedakâr personelim. 
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Hikâyeler, yaşanmış veya yaşanması mümkün olan 
olayların okuyucuya aktarımında kullanılan sosyal 
bir iletişim aracıdır. Hikâyede olay ya da durum 
söz konusudur. Olay ya da durum kişilere bağlanır. 
Hikâye anlatıcılığı da çok eskiden beri değerleri ve 
kültürel normları aktarmak için kullanılmaktadır. 
Çünkü bilgi/mesaj bir kahraman ve etrafındaki 
olaylarla birlikte aktarıldığında öğrenme/algılama 
çok daha hızlanmaktadır. İnsan zihni anlamak, 

hatırlamak ve hikâyelendirmek için gerekli bilişsel 
donanıma sahip olduğundan çalışma biçimine de 
uyum göstermektedir (1).

İnsanlar bireysel olarak da sosyal olarak da hikâye 
anlatmaya yatkın oldukları için hikâyelendirmek 
sosyal fayda kampanyası bağlamı içinde 
düşünüldüğünde oldukça faydalı olmaktadır.

İKLİM HERKESİN HİKÂYESİ
[ Hazırlayan ]     Necla DEMİRAY          |  Çevre ve Deniz Kirliliği Öğretmeni

İletişim kitaplarında,  algı ve anlamanın aşamaları;

Dikkat Anlama Kabul Zihinde
Tutma

Eylem
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Bilimsel Verinin Günlük Hayata Tercümesi

İklim değişikliği ile ilgili son dönemlerin en kritik 
tartışmalarından biri bu “meselenin” iletişiminin 
bir türlü yapılamaması üzerinedir. Bu, gerçek bir 
iletişim sorunudur. İklim değişikliği dediğimizde 
temel mesele, bilimsel verilerin gündelik hayata 
tercüme edilmesi ihtiyacıdır. İklim değişikliğine karşı 
harekete geçilmesini engelleyen veri meselesinin 
kritik olması bu noktada suyu bulandırmaktadır. 
Böylelikle iklim değişikliği, “sıradan insanın 
havsalasının almayacağı”, bir tür doğal felaket 
ve çok uzak gelecekte, hiç tanımadığımız, hayali bir 
insanlar topluluğunun başına gelecek bir senaryo 
gibi algılanmaktadır (5).

Toplumların iklim değişikliğini nasıl algıladığına 
yönelik araştırmalar gösteriyor ki ortada ciddi bir 
sorun bulunmaktadır. Genelde iklim değişikliğinin 
anlaşılmadığı düşünülmekte, oysa mesele 
anlatmakta değil, davranış değişikliği yaratabilecek 
iletişimi kurgulamakta ortaya çıkmaktadır. Dünya 
nüfusunun %5’ini oluşturmasına rağmen toplam 
karbondioksit salımının %25’ini gerçekleştiren 
ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, ABD 
vatandaşlarının %92’si küresel ısınmadan haberdar, 
%61’i bunun gerçek olduğu konusunda bilim 
insanlarının hemfikir olduğunu düşünmekte ve 
%76’sı meselenin çok ciddi bir sorun olduğuna 
katılmaktadır. Ancak soru değişip, şu anda ülkeyi 
tehdit eden en önemli çevre sorunlarını listelemeleri 
istendiğinde, küresel ısınmanın 16’ncı sırada yer 
aldığı görülmektedir. Bu konuda iletişimcilerin 
karşılaştıkları güçlükleri şöyle sıralamak 
mümkündür:

– İklim değişikliğinin sebeplerinin açıkça 
anlatılamaması, insan faktörünün net olarak 
görülememesi.

Burada maruz kaldığımız şey aslında bir hikâyedir 
ve o hikâyenin ilgi çekiciliği bu “seçim”de özel bir 
rol oynamaktadır. İyi bir hikâyenin öncesi, sonrası, 
bugüne dair referansları ve yarına dair vaat ya da 
umutları olmalıdır (3).

Kendi Hikayemiz…

“Hikâye anlatıcılığı, olayları ve imgeleri ‘parlatarak’ 
aktarmaktır.” Evrensel olarak tüm insan 
topluluklarında ve neredeyse tüm zamanlarda 
eğlence, eğitim, kültürü muhafaza ve değerler 
sistemini yaygınlaştırmak için kullanılmıştır. Dar 
anlamıyla sözlü geleneği daha geniş anlamıyla 
ise günümüz iletişim mecralarında kullanılan 
öykülendirme tekniklerini ifade etmektedir. Aslında 
dikkatimizi çeken, algılayıp akılda tuttuğumuz ve 
bizi eyleme geçiren şey ise hem proje ya da davanın 
hikâyesi, hem de hikâyeye katkı yapma, içine kendi 
hikâyemizi katma şansıdır. Dinleyenler hikâyelerle 
sadece bağ kurmazlar, onlara katılırlar da. Bir 
projenin ya da meselenin içinde kendimizi ne kadar 
çok bulursak, o kadar kolay destek veririz.

Bu durumda sosyal fayda iletişiminde hikâye, ona 
maruz kalanda şu soruları/duyguları oluşturmalıdır. 
Çözümü beklenen şey/sorun ne? Ben niye bu 
hikâyeyi dinliyorum/niye bu meseleyle ilgiliyim? 
Dostlar, düşmanlar, biz, siz, o ve başkaları 
arasındaki yerim ne? Ne/nasıl/ne zaman yapılmalı? 
Bu hikâyede üzerime düşen görev nedir?

Aslında her zaman, hikâyenin ana gövdesi, yan 
temaları, içinde yer alan karakterler ve vermeyi 
istediği mesaj bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bir 
hikâye oluştururken bileşenlerin içinden mesajı 
zedeleyebilecek olanlar temizlenmelidir. Toplumla, 
hedef kitlemizle konuşmamızın önünü açabilecek 
olanlar ise güçlendirilmelidir (4).

şeklinde sıralanır. Oysa tüm bu süreçler, buna maruz kalan insanın “seçimiyle” gerçekleşir. Bu bakımdan akış 
şu şekilde tercih  edilmelidir.

Seçici 
Maruz 
Kalma

Seçici 
Dikkat

Seçici 
Algılama

Seçici 
Akılda 
Tutma

Seçici 
Eylem
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– Uzun vadeli etki yüzünden aciliyet hissinin 
oluşmaması ve insanların şu anda deneyimledikleri 
etkilerin hissedilebilirliği.

– Harekete geçme sonunda vaat edilen “hazzın” 
soyut olması.

– Karmaşa ve kararsızlık.

– Harekete geçme konusunda yeterli uyaran 
olmaması, idrak eksikliği ve ilgi yoksunluğu.

“Mesajınız Önemli”

İklim değişikliğinin iletişimi öylesine yakıcı bir 
konu ki, birçok üniversite bu alana özel çalışmalar 
yapan bölümler kurmaktadır. Örneğin Yale 
Üniversitesi’nin “İklim Değişikliği İletişimi” adlı 
projesinin temel misyonu, daha etkin kampanyalar 
yapabilmeleri için eğitimcileri ve iletişimcileri bilgi 
ve araştırmalarla desteklemektir. Ayrıca araştırmalar 
bir mesajın bilgiden çok estetiğe dayalı olan sezi 
yoluyla algılanma hızının daha yüksek olduğunu 
ortaya koymaktadır. George Mason Üniversitesi’nin 
İklim Değişikliği İletişimi Merkezi 2010 yılından 
beri onlarca araştırma yayımlamıştır. Columbia 
Üniversitesi; bilimciler, gazeteciler, eğitimciler, 
siyasetçiler ve ilgili tüm diğer kesimler için “İklim 
Değişikliği İletişiminin Psikolojisi” adında bir 
rehber hazırlamıştır. Rehber dünyanın bu alandaki 
ilk “küresel kampanyası”ndan bahsetmektedir. 
Hedef kitle “herkes!” Rehberin ilk önerilerinden 
biri “Mesajınızı eve taşıyın, yerel bir çerçeve kurun.” 
İkinci önemli öneri ise “Mesajınızı şimdi önemli 
kılın. Gelecek yerine bugüne yönelik bir çerçeve 

çizin.” Diğer pek çok öneri arasından önemli 
olanlarından biri de “Duygu sömürüsü yapmamaya 
dikkat edin!” (6)

Aslında içinde bulunduğumuz durum, insan 
zihninin çalışma biçimi ve uzun yıllardır içinde 
yaşadığımız tüketim odaklı sistemin kazandırdığı 
alışkanlıklar ile de ilgilidir. Riskin analitik algısı ile 
ilgili çoğu yerleşik teori, insanların risk algısının ve 
karar alma süreçlerinin bilinçli, rasyonel bir süreç 
olduğunu, önlerindeki riskli durumu analiz ettiğini, 
kendi için en iyi sonucu verecek biçimde hareket 
ettiğini varsaymaktadır. Ancak araştırmalar (ve 
elbette hayat) analitik süreçlerin irrasyonel de olsa 
duygulardan etkilendiği göstermektedir. Örneğin, 
kişinin o anda gördüğü kampanya posterindeki 
görselle ilgili duygusu, belli başlı bazı nesne veya 
fikirlere olan önyargısı gibi… Belli ki iklim değişikliği 
bir veri iletişimi ile anlatılamamaktadır. Bu da 
insanlarla mutlaka duygusal bir bağ kurulması 
gerektiğini göstermektedir. Mevcut durumda, bu 
duygusal bağın kurulduğu pek çok örnekte “korku 
iletişimi” temel alınmaktadır. Yapılan araştırmalar, 
iklim değişikliği konusunda korku verici bir 
dil ve ikonografi (dini simgebilim)  ile anlatan 
kampanyaların dikkat çektiğini, ama gerçek bir 
kişisel sorumluluk duygusu uyandırma motivasyonu 
konusunda zayıf kaldığını göstermektedir. Tehditkâr 
olmayan ve insanların günlük yaşamları ile 
bağdaştırabilecekleri bir hikâye dili ve buna uygun 
bir görsel atmosfer, insanların meseleye sahip 
çıkmasını sağlamakta çok daha başarılı olabilir. İşte 
“hikâye etme” ve “anlatıcılık” tam da burada 
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devreye girmektedir. Bu devasa soruna günlük 
hayattaki pek çok temas noktamızı görülebilir hale 
getirmek için en önemli iletişim aracımız “hikâye 
etmek” olmalıdır (7).

“Yukarıdan Söz Söylemeyin”

2015 yılında Avrupa çapında sosyal fayda iletişimi 
ajanslarını bir araya getiren DNS (Domain Name 
System) Network, Türkiye dâhil yedi ülkede 
bir iklim değişikliği kampanyası başlatmış ve 
“İklim Kuşaklarıyız” diyen bu kampanya için yedi 
ülkede, yedi fotoğrafçı, yedi ailenin üç kuşağını 
fotoğraflamıştır. Aynı anda bu ailelerle röportajlar 
da yapılmış ve öyküleri dinlenmiştir. İklim 
değişikliğinin etkilerini yaşayan bu üç kuşağın bir 
arada olduğu ve “Bizler son kuşaklarız. Bizler iklim 
değişikliğini durdurmak zorunda olan kuşağız.” 
dedikleri kampanya çerçevesinde, dileyen herkes 
aile resimlerini çekerek kendi mesajlarını ilettikleri 
posterler tasarlamıştır.

Kampanya Paris’teki COP21 Konferansı (İklim 
Değişikliği Konferansı) sırasında eş zamanlı olarak 
yedi ülkede açılan sergilerle başlatılmıştır. Buradaki 
kritik nokta, iklim değişikliği üzerine “yukarıdan söz 
söyleyen” kampanya alışkanlığını bırakıp doğrudan 
bu değişikliğin yükünü yaşayan insanlara söz 
verilmesiydi. Yayılabilmesi için kurgulanan sistem 
de herkesi kendi hikâyesini anlatmaya çağırıyordu. 

Böylelikle sadece kurgulanan bir hikâye değil, 
insanların kendi hikâyeleriyle hep büyüyen bir 
öykü anlatılabilirdi. İnsanlar bağ kurabilecekleri, 
kahramanı olabilecekleri bir öykü görmekle 
beraber, bu öyküye gönüllü olarak katılmışlardı. 
Belki de en iyi hikâyelerin sırrı burada. İnsanların 
özdeşleşebileceği, bitmeyen, yeniden üretilebilen, bir 
kurgu yaratabilmekte.

İklim değişikliği konusu dar bir konu gibi algılansa 
da çok geniş bir çerçeveye sahiptir. Barındığımız, 
nefes aldığımız, beslenme kaynaklarımızı 
sağladığımız, mavisinde, yeşilinde huzur 
bulduğumuz bu dünya bizim!  Önyargılarımızdan 
uzak kişisel sorumluluklarımızla yaşadığımız 
gezegenimize daha özenli olmaya başlamanın 
zamanı geldi de geçiyor bile! Yarın çok geç 
olabilir!(8)

KAYNAKLAR :

(1) http://www.olgupsikoloji.com/egitimler/hikaye-anlaticiligina-giris/

(2) http://www.sasev.com

(3) http://sehirmedya.com/yazarlar/algi-yonetimi/

(4) https://www.turkedebiyati.org/oykuleyici-anlatim.html

(5) http://dergipark.ulakbim.gov.tr 

(6) www.ekoiq.com

(7) https://program.egitimdeiyiornekler.org/education/detail/60/yaratici-yazma-etkinligi

(8) http://sivildusun.net/iklim-kusaklariyiz-kampanyasi-diyor-ki-bizler-iklim-

degisikligini-durdurabilecek-son-kusagiz/
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Yemek yeme bozuklukları, hastaların yeme 
alışkanlıklarını, düzenlerini ve bunlarla ilgili 
düşüncelerini ve duygularını çok ciddi şekilde 
bozan ve aksatan hastalıklardır.  Yeme bozuklukları 
daha çok 12 ile 35 yaş arası kadınlarda olmak 
üzere milyonlarca kişiyi etkilemektedir. İki ana 
tip yeme bozukluğu vardır: Anoreksiya nervosa ve 
bulimia nervosa. Ayrıca yeme bozukluğu olarak 
düşünülen ancak henüz sınıflandırılmamış olan 
Binge eating disorder yani aşırı (tıkanırcasına) yeme 
bozukluğu halen incelenme aşamasındadır. Yeme 
bozukluklarından kaynaklanan bu rahatsızlıklar 
tipik olarak yiyeceklere ve vücut ağırlığına karşı bir 
saplantı haline dönüşmektedir.

Anoreksiya nervosa ve bulimia nervosa hastalarının 
genellikle öz saygıları düşüktür. Kendileri ve 
vücutları hakkında aşırı derecede eleştiri yaparlar ve 
kusurlar bulurlar. Çoğunlukla kendilerini “şişman” 
hissederler ve bazen hayatları tehlikeye girecek 
kadar beslenme yetersizliği veya ileri derecede açlık 

içinde olmalarına rağmen kendilerini fazla kilolu 
görürler. Yoğun bir kilo alma ve şişmanlama korkusu 
tamamen benliklerini kaplayabilir. Bu hastalıkların 
başlangıç safhalarında hastalar genellikle bir 
sorunları olduğunu inkâr ederler.

Yeme bozuklukları birçok vakada anksiyete, panik 
bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk ve alkol veya 
ilaç bağımlılığı gibi diğer psikiyatrik bozukluklarla 
birlikte olabilir. Bazı kişilerde yeme bozukluğu 
oluşmasında kalıtımsal faktörlerin bir rolü 
olabileceği yönünde yeni bulgular olduğu öne sürülse 
de bu hastalıklar bu konuda hiçbir ailesel geçmişi 
olmayan kişileri de etkilemektedir. Bu hastalıkların 
duygusal ve fiziksel semptomları tedavi edilmezse 
yetersiz beslenme, kalp yetmezliği ve ölüm riski 
taşıyan diğer hastalıklar ortaya çıkabilir. Ancak, 
uygun bir tedavi ile yeme bozukluğu olan hastalar 
doğru yeme alışkanlıklarına kavuşabilir, duygusal ve 
psikolojik sağlıklarını geri kazanabilirler.

YEME BOZUKLUKLARI
[ Hazırlayan ]   Derya UĞURTAN    |    Psikolog
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Anoreksiya Nervosa

Hastaların boyuna oranla hesaplanan sağlıklı 
ağırlıklarının en az % 15’in altında olması 
durumunda anoreksiya nervosa teşhisi konulur. 
Anoreksiya nervosa olan hastalar yeterli miktarda 
yemeyi reddettikleri için normal kilolarını 
koruyamazlar, genellikle obsesif bir şekilde egzersiz 
yaparlar ve bazen kilo kaybetmek için kendilerini 
kusmaya zorlarlar ya da laksatifler kullanırlar. 
Zamanla vücudun ileri derecede açlığı nedeniyle şu 
semptomlar gelişebilir:

– Adet kanamaları durur,

– Kalsiyum kaybı sonucunda osteopeni veya 
osteoporoz (kemiklerin incelmesi) başlar,

– Saçlar ve tırnaklar kırılganlaşır,

– Cilt kurur ve sararır,

– Anemi gelişebilir ve kalp kasları da dâhil olmak 
üzere tüm kaslar zayıflar ve erir,

– İleri derecede kabızlık oluşur,

– Kan basıncı düşer, nefes alma ve nabız yavaşlar,

– Vücut iç sıcaklığı azalır ve sürekli üşümeye neden 
olur,

– Depresyon ve letarji (uyuşukluk) gelişir.

Bulimia Nervosa

Her ne kadar sıklıkla rejim yapıyor ve aktif olarak 
egzersiz yapıyor olsalar da bulimia nervosa hastaları 
normal kiloda, normalin biraz altında veya üstünde 
hatta obez olabilirler. Ancak asla anoreksiya nervosa 
hastaları kadar zayıf olamazlar. Bulimia nervosa 
hastaları sık sık ve aşırı miktarda yerler ve bu esnada 
çok kısa zaman içinde şaşkınlık verici miktarda 
yiyecek tüketerek genellikle şeker, karbonhidrat 
ve yağdan zengin binlerce kalori alırlar. Bazen 
yediklerinin tadını bile alamadan yiyecekleri mideye 
indirerek çok hızlı yiyebilirler.

Çoğunlukla sadece başka biri onları durdurunca 
veya uykuya daldıklarında ya da mideleri normal 
kapasitesinin üzerinde gerilip şişerek ağrı 
yapmaya başlayınca yeme işlemlerine son verirler. 
Yerken kendilerini kontrolden çıkmış hissederler. 
Bulimia nervosa hastalarında aşırı yeme krizi 
sonrasında kusarak veya laksatif alarak yediklerini 

boşaltmalarının en sık sebepleri mide ağrıları ve 
kilo alma korkusudur. Bu döngü genellikle haftada 
birkaç kez, ciddi vakalarda ise günde birkaç kez 
tekrarlanmaktadır. Birçok kişi aile üyelerinden ya da 
arkadaşlarından birinde  bulimia nervosa olduğunu 
bilmemektedir; çünkü hastalar hemen her zaman 
bu aşırı yeme krizlerini gizlemektedirler. Önemli 
derecede zayıf olmadıkları için bu davranışları 
en yakınları tarafından farkedilmeyebilir. Ancak 
bulimia nervosanın şüphe uyandıracak semptomları 
bulunmaktadır:

– Kronik boğaz ağrısı ve iltihabı,

– Yanaklarda ve çene altında tükürük bezlerinde 
şişme, hastaların yüzünde ve yanaklarında sincap 
yüzü gibi şişkin bir görünüm,

– Diş minelerinde aşınma, sürekli mide asidine 
maruz kalan dişlerde çürümeler,

– Sürekli ve devamlı kusmalar sonucunda gastro-
özofajeal reflü hastalığı oluşumu,

– Aşırı laksatif kullanımı bağırsaklarda tahrişe ve 
hastalıklara sebep olabilir,

– Diüretikler (idrar söktürücüler) böbrek 
hastalıklarına sebep olabilir,

– Aşırı kusma ve ishal ileri derecede sıvı kaybına 
sebep olabilir.
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Yeme Bağımlılığı

Yeme bağımlılığı, kontrol edilemez şekilde yemek 
yeme ve devamında kilo alımıyla kendini gösterir. 
Yeme bağımlıları, yemeği, stres, duygusal çatışma 
ve günlük sorunlarla baş etmek için kullanır. Yemek 
yemek veya yemek düşünmek duyguları geçici olarak 
dondurur. Yeme bağımlıları, kontrolü kaybettiklerini 
hissederler. Genelde, yeme davranışlarında bir 
problem olduğunun farkındadırlar.

Yeme bağımlılığı, genellikle, erken çocukluk 
döneminde, yeme davranışları şekillenirken ortaya 
çıkar. Çoğu yeme bağımlısı, stresli durumlarla başa 
çıkmayı hiç öğrenememiş ve her zaman yemeği bir 
baş etme yöntemi olarak kullanmıştır.

Yeme bağımlıları, kilo arttıkça, daha ciddi şekilde 
diyete yönelirler, diyet ve kilo verme stresi tekrar 
aşırı yemeye sebep olabilir. Bu döngüyü güçsüzlük, 
suçluluk, utanma ve başarısızlık duyguları takip 
eder. Diyet ve aşırı yeme, duygusal sebepler ortadan 
kaldırılmadıkça, kısır döngü içinde hayat boyu 
devam edebilir.

Yeme Bağımlılığı ve Yeme Bozuklukları Alt 
Kategorileri :

- Farkına varmadan yeme

Ne kadar yendiğinin ve ne yendiğinin bir önemi 

yoktur. Yemek genelde TV seyrederken, araba 
kullanırken, evden çıkmak üzereyken yani başka bir 
işle meşgulken yenir. Böyle durumlarda miktarın 
farkına varılmaz. Bu nedenle de kilo artışı söz 
konusu olur.

- İyi hissetmek için yeme

Bu 3 alt kategoriden oluşur. Sıklıkla bu durumlar söz 
konusu olduğunda kilo artışı söz konusu olur.

- Zevk için yeme

Yemekle ilgili her şeyden zevk alınır ve hayatın 
neredeyse odak noktası budur. Bu kişiler yemeği 
düşünür, yemek kanalları seyreder, yemekle ilgili 
konuşur, ne yiyeceğini planlar, ne yediğini anlatır. 
Genelde yağlı ve tatlı yiyecekler tercih edilir. 
Herkesin hayatında zevk almaya yönelimi ve ihtiyacı 
vardır ama bazıları bu tercihi yemekten yana 
kullanır.

- Stresi gidermek için yeme

Yemek bazen sakinleşmek için yenir. Rahatlama ya 
da çözüm arama ihtiyacında yemeğe yönelim olur. 
Fiziksel rahatsızlıklar olduğunda bir ağrı kesici ya da 
bir aspirin almak gibi duygusal bir sıkıntı veya stres 
olduğunda da yemek yenir. Yemek kolay bulunur 
yiyeceklerden seçilir ve hızlı yenir.
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- Canlanmak için yemek

Fiziksel ya da duygusal olarak iyi hissedilmediği 
durumlarda da yiyecekle canlanma ihtiyacı olabilir. 
Sıkılmışlığı, yorgunluğu gidermek için yemek yenir. 
Özellikle de hamur işleri, yağlı ve tatlı yiyeceklerin 
enerjiyi yükselttiği düşünülür.

Kompulsif Yeme Problemleri

Kompulsif yeme problemleri güçlü bir dürtüye 
direnememe neticesinde yemeye yönelmedir. Çeşitli 
tipleri vardır. Ama en basitinden duygusal bir ihtiyaç 
için yemek yeme olarak da tanımlanabilir. Genelde 
rahatlatıcı özellikle de belirli bir yiyeceğe karşı 
kompulsif yeme davranışı görülür. Duygusal olarak 
iyi hissedilmediği zamanlarda kişinin aklına örneğin 
içli köfte yemek düştüyse bu birden bire güçlü bir 
dürtü olarak kişiyi rahatsız eder. Öyle ki içli köfte 
bulabilmek için gerekirse kilometrelerce yol kat 
edilebilir.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

Tıkınırcasına yeme bozukluğu teşhis kriteri 
kişinin en az haftada 2 olmak üzere kendini 
durduramayacak gibi hissedip aşırı yemek yemesi 
olarak açıklanabilir. Kişi aç olmadığı halde normalde 
yediği yiyeceğin çok üzerinde yiyeceği, fiziksel 

rahatsızlık hissedene kadar hızlı bir şekilde tüketir. 
1.000 ila 20.000 kalori arasında bir tüketim söz 
konusu olur.

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, bulimiadan farklı 
olarak kişi yemekten sonra yediklerini çıkartmaya 
yönelik herhangi bir (kusma, müshil kullanımı, 
kendini aç bırakma) yöntem kullanmaz. Kişiler 
genelde aşırı yeme anında, kontrolden çıkmış 
hisseder; sonrasında suçluluk ve utanç duyarlar.

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kişiler 
çoğu zaman duygularını bastırmak için yemeği 
kullanırlar. Yemek bir tür uyuşturucu gibidir ve 
duygusal anestezi sağlar. Günlük hayatın getirdiği 
stresle baş etmek, ilişki problemlerini çözmeyi 
ertelemek ve kişinin içindeki boşluğu doldurmak 
için en kolay ulaşılabilen araçtır. Tüm yeme 
bozukluklarındaki gibi, tıkınırcasına yeme de ciddi 
bir sorundur ancak doğru tedaviyle iyileştirilebilir. 
Bariatrik cerrahi öncesinde tıkınırcasına yeme 
problemi %5 görülür. Eğer tedavi edilmezse bu 
kişiler ya çok az kilo verir ya da 2 yıl içinde verdikleri 
kiloları geri alırlar.

Gece Yeme Sendromu

Bir kişinin daha çok akşam 6’dan sonra, özellikle 
akşam 8, sabah 6 arası, aşırı yeme isteği ile 
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günlük kalori alımının %56’sını alması olarak 
nitelendirilebilir.

Kişiler gece yemelerinde daha çok bol karbonhidrat 
içeren besinlere ağırlık verirler.

Bazen kişi gece uykusundan uyanıp yemek yer 
ve bunu hatırlayamayabilir. Gece aşırı yemenin 
ardından kişi tokluk hissinden dolayı sabah genelde 
kahvaltı etmek istemeyebilir. Günü öğleye kadar bir 
şey yemeden geçirebilir. Gece aşırı yeme krizleri kilo 
alımına dolayısıyla obeziteye sebep olabilir.

Sebepleri hâlâ araştırılmakla birlikte tepkisel aşırı 
yeme bozukluğu ve gece yeme sendromu; depresyon, 
kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları, alkol ve 
madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, alışveriş 
bağımlılığı, kleptomani (çalma hastalığı) gibi dürtü 
kontrol bozuklukları, özgüven eksikliği, öfke, sıkıntı, 
stres, üzüntü ile birlikte seyreder.

Özellikle, depresyon ve kaygı bozuklukları aşırı 
yeme bozukluğu ve gece yeme sendromuna sebep 
olacağı gibi, bu yeme bozuklukları da bu psikolojik 
rahatsızlıklara sebep olabilir. Dolayısıyla birbirinden 
kesin çizgilerle ayırmak güçtür.

Kısıtlama Sürecinin Ardından Fazla Yeme 
Atakları

Diyette olunduğunda tam bir kısıtlama içinde 

olunur. Diyet dışında hiçbir şey yenmez. Ancak bir 
nedenden dolayı  “yasak” bir yiyecek yendiğinde 
ise diyet tamamen bozulur. Böylece diyet bırakılır 
ve yasak diye düşünülen yiyecekler fazlasıyla yenir. 
Nasıl olsa diyet bir kere bozulduğu için artık ipler 
kopar ve katı bir diyete başlanana kadar fazla 
miktarlarda yeme söz konusu olur. Burada yiyecekler 
“iyi ve kötü” yiyecekler diye ikiye ayrılır. “Ya hep ya 
hiç” düşüncesi de baskın düşüncedir.

Fazla Kiloları Korumak İçin Yemek

Açlıkla ilgisi olmayan, vücuttaki yağların başka 
önemli bir amaca hizmet ettiği durumdur. Bazı 
kişiler kilolu olmayı zayıf olmaya karşı güvenli sayar. 
Bu durum fiziksel veya ruhsal istismara maruz 
kalmış kişiler açısından böyle değerlendirilebilir. 
Bu kişilere göre fazla kilolar çekici olmayı engeller. 
Böylece obezite karşı cinsin beklentisine göre 
koruyucu bir duvar olur.  Bu nedenle bunun bilinç 
düzeyinde keşfedilmediği kişilerde kilo veriyor 
olmak aşırı derecede kaygı verici bir durum halini 
alır ve kişi fark etmeden kendini sabote etmeye 
dolayısıyla kilo vermemeye başlar. Bu nedenle 
zayıflamak isteyen her kişi için ön görüşmenin 
yapılması ve eğer klinik açıdan böyle bir durum 
gözlenirse, öncelikle kişinin psikoterapi görmesi 
önerilmektedir. Aksi takdirde kilo veriş ciddi bir 
psikolojik bariyerle engellenmiş olur.

Tedavi

Yeme bozukluğu hastalıkları duygusal ve 
bedensel sağlık arasındaki yakın ilişkiyi açıkça 
göstermektedir. Anoreksiya nervosa hastalarında 
tedavinin ilk adımı sağlıklı bir seviyeye kadar kilo 
almalarına yardımcı olmaktır. Bulimia nervosa 
hastalarında ise aşırı yeme- boşaltma döngüsünü 
kırmaktır. Aşırı (tıkanırcasına) yeme bozukluğu 
olan hastalarda aşırı yeme krizlerini durdurmaya 
yardımcı olmak önem taşımaktadır. Ancak bir 
hastaya normal kilosunu kazandırmak ya da aşırı 
yeme- boşaltma döngüsünü geçici olarak durdurmak 
bunların altta yatan nedeni olan ve anormal 
şekilde yedikçe ağırlaşan duygusal sorunlara çözüm 
olmamaktadır.

Psikoterapi, yeme bozukluğu olan bu hastalarda 
bu bozuklukları tetikleyen duyguları, düşünceleri 
ve davranışları anlamalarını sağlayarak faydalı 
olmaktadır.
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Buna ilaveten, bazı ilaçların da tedavi sürecinde 
etkili oldukları kanıtlanmıştır.

Bu yeme bozukluklarından kaynaklanan ciddi 
fiziksel sorunlar olması nedeniyle tüm anoreksiya 
nervosa, bulimia nervosa ve aşırı (tıkanırcasına) 
yeme bozukluğu olan hastaların tedavisinde genel 
tıbbi bakım, beslenme düzenlenmesi ve yönetimi, 
beslenme danışmanlığı ve psikiyatrik destek 
bulunmalıdır. Bu önlemler hastaların fiziksel olarak 
iyileşmelerini ve sağlıklı yeme alışkanlıklarını geri 
kazanmalarını sağlayacaktır. En önemlisi de olumlu 
beden inancını kişiye yerleştirmektir.

Olumlu bir beden imajı için;

1- Ebeveyn bebeğine ve çocuğuna sevgisini fiziksel 
olarak göstermelidir (öpmek, koklamak, okşamak). 
2- Ebeveyn çocuğun fiziksel gücünü keşfetmesini 
desteklemelidir. Spor, dans, yoga gibi farklı bedensel 
aktiviteler bedene hakim olma ve bedeni kendinin 
olumlu bir parçası gibi algılamasını sağlar. 
3- Okulda çocuğa sataşılıyorsa öğretmenler 
uyarılmalı, evde kardeşlerin sataşmaları ebeveyn 
tarafından engellenmelidir. 
4- Medyada görünmenin başarılı olmanın tek yolu 
olmadığının farkına varılmalıdır. 
5- Neye benzediğiniz ya da kaç kilo olduğunuza bağlı 
olmayan 10 beceriniz yazılmalı, bu listeye sık sık göz 
atılmalıdır. 

6- Başkalarına karşılıksız yardım etmenin, yaşanan 
manevi tatmin ile kendilik saygısını arttırarak beden 
imgesini daha olumlu yapacağı bilinmelidir. 
7- Hayattan beklentileriniz belirlenmeli bunları 
gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan fiziksel güzellik 
dışındaki özellikler güçlendirilmelidir. 
8- İşinizde ve ilişkilerinizde kendiniz mutsuz 
hissediyorsanız fatura bedene kesilmemelidir. 
Psikolojik destek almalı mutsuzluğun asıl nedenleri 
araştırılmalıdır. 
9- Sokağa çıkın ve etrafınızdaki insanlara bakın. 
Süper modellerin sayısının çok az olduğunu 
göreceksiniz.

10- Olumlu bir beden imajı için insanlarla ilişki 
kurmak çok önemlidir. Kişilerarası iletişim 
becerilerinizi geliştirmek yapılması gereken en 
önemli işlerin başında gelmelidir.

11- Bir boy aynası karşısında kendinizi incelemeli ve 
gözlerinizin içine bakmalısınız. Çirkin bulduğunuz 
beden bölgelerinizi yüksek sesle kendinize söylemeli 
ve utanma duygusuyla yüzleşmelisiniz. Daha sonra 
güzel, sempatik ve çekici bulduğunuz yönleri itiraf 
etmelisiniz.

KAYNAKLAR :

(1) psikiyatri.org.tr

(2) Uzm.Dr.Hülya Soylu

(3) Uz.Klinik.Psk.Banu Akman Şahin
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Atatürk’ün eğitimsel görüşlerinin bir yönü 
de spora ilişkindir. Her konuda olduğu gibi 
onun spor konusundaki görüşleri de çağdaş, 
günümüz koşullarıyla bağdaşan kalıcı 
görüşlerdir.

Beden eğitimi ve spor, genel 
eğitim içerisinde ele alınan ve 
onun ayrılmaz bir parçasıdır. 
Örgün eğitim içerisinde 
yer alan sporun uygulama 
ve araştırmalara konu 
olması, önemsenmesi 
eğitim sistemi için 
gereklidir. Bu sebeple 
Atatürk, spora büyük 
derecede önem 
vermiştir.

Atatürk’ün spora bakışı hem bireysel hem 
de toplumsal niteliktedir. Özellikle spor 
sosyolojisi açısından dikkate alınabilecek 

toplumsal görüşleri vardır. Gencin örgün 
eğitiminin yanında beden 

eğitimine de önem verişini şu 
sözleriyle açıklar: “...fikir 

terbiyesinde olduğu 
kadar beden 

terbiyesinde 
de kabiliyeti 

artmış ve 
yükselmiş 

olan 
erdemli, 

güçlü 
bir 

ATATÜRK’ÜN 
SPORA VERDİĞİ ÖNEM
[ Hazırlayan ]    Personel Başkanlığı
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kuşak yetiştirmek ana siyasetimizin açık 
dileğidir.”

Günümüzde yaygın olan görüş, “Herkes 
için spor.” anlayışıdır. Atatürk bugün 
birçok ülkenin benimsediği ve ülkemizde 
de yaygınlaşmakta olan bu görüşü “Esas  
olan, bütün yaştakiler için beden eğitimini 
sağlamaktır.” sözüyle ifade etmiştir.

Atatürk sporu bireysel açıdan ele alırken, 
onun bireye kazandırdığı nitelikler üzerinde 
de durmuştur. Bu konuda şöyle der: “Spor 
yalnız beden yeteneğininin bir üstünlüğü 
sayılamaz. Anlayış ve zekâ, ahlak da bu işe 
yardım eder. Zekâ ve kavrayışı geri olan 
kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan 
daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. 
Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda 
ahlaklısını severim.” 

Atatürk sporun sağladığı yararların 

bilincinde olmayı, kitlelerin onun önemini 
kavramış olmak koşuluna bağlar. “Açık ve kati 
söyleyeyim ki sporda başarılı olmak için her 
türlü yardımdan çok, bütün milletçe sporun 
mahiyeti ve değeri anlaşılmış olmak ve ona 
kalpten sevgi ve onu vatani görev saymak 
lazımdır.” demekle bu noktanın önemine 
işaret etmiş olmaktadır.

Spor türleri, bilindiği gibi oldukça çeşitlilik 
göstermektedir. O, sadece bir tür üzerinde 
değil, değişik her türlü sporla uğraşmak 
gereğine de değinir. Bu konuda, “Her çeşit 
spor faaliyelerini, gençliğin millî terbiyesinin 
ana unsurlarından saymak lazımdır. Bu işte 
hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha 
çok ciddi ve dikkatli davranması, gençliğin 
spor bakımından da millî heyecan içinde, itina 
ile yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır.” der.

“Türk milleti anadan doğma sporcudur.” 
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derken Türklerin çok eskiden beri spor 
yaptıklarına ve bu konuda yetenekli 
olduklarına değinmektedir. En eski 
sporumuzun güreş oluşunu Atatürk de 
belirtmiş, “...Henüz yürümeye başlayan köy 
çocuklarını bile harman yerinde güreşirken 
görürsünüz.” demiştir. Bu husus geleneksel 
sporlarımız açısından dikkate değerdir. 
Yine bir konuşmasında Atatürk, Türklerin 
geleneksel sporlarından birisinin “binicilik” 
oluşuna değinmiş, “...Ata, en çok ve en iyi 
binen Türk erkekleri değildir; Türk kadını da 
bu işi iyi bilir.” demiştir.

Türklerin doğal koşullarla birlikte uzun 
süredir spor yaptıklarına ve geleneksel 
sporlarımızın oluştuğuna da bir başka 
konuşmasında şöyle değiniyor: “Beden 
hareketlerinde esas, kuşaktan kuşağa geçen 
geleneklerdir. Yirminci yüzyılda bütün dünya 
milletleri için spor esaslarının tekniği bundan 

doğmuştur. Türk çocukları her kavmin 
çocukları gibi, doğdukları andan itibaren 
doğanın kendilerinde yarattığı hareket ve 
faaliyete ellerini, kollarını, bacaklarını hareket 
ettirmekle başlarlar; sonra çocuk büyüyünce 
bulunduğu çevrenin şartlarına göre tarlalarda, 
bayırlarda, tepelerde, kayalıklar içinde, 
ormanlarda koşar, yürür, hiç de yaptığının 
ne olduğunu düşünmeksizin bugünkü bilim 
dünyasının spor dediğini kendiliğinden yapar. 
Güreşir, ata biner, atlar, cirit oynar ve daha 
birçok millî sporları yapar.”

Atatürk her yaştaki insan için beden 
eğitimini, atalarımızın “Sağlam kafa sağlam 
vücutta bulunur.” sözüne atıfta bulunarak 
gerekli gördüğünü belirtmiştir.

Sporun ayrıca toplumda yarattığı heyecanı, 
estetiği de dikkate alarak sporun gösterilerde, 
törenlerde yer alması gerektiğini de şu 
sözleriyle dile getirmiştir: “Türk çocuklarına 
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sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve 
bunların bir kısmını bazı törenlerde ve 
bayramlarda dekor olarak ortaya koymak 
gerekir.” 

Atatürk’ün Türk sporcusunda görmek 
istediği bir düstur da sürekli olarak çalışması 
gerektiğidir. Bu konuda, “Onun için 
çalışmak ve daima muvaffakiyet aramak esas 
olmalıdır.” der.

Atatürk, spor eğitiminin gerekliliğini de şu 
sözleriyle vurgulamaktadır: “Türk gençliğinin 
top oyunu ile buna benzer sporlarında 
kusurları görülebilir. Çünkü bu kusurların 
biraz dikkat ve biraz da talim ile ortadan 
kalkması mümkündür. Buna o kadar çok 
ehemmiyet vermemelidir. Bizler için asıl 
olan çocuklarımızın sporu sevmeleri ve fiziki 
kuvvetlerini yerinde kullanabilmeleridir.”

Atatürk izciliği de sportif çalışmalara yer 
veren önemli bir örgüt olarak görmüş ve şu 
sözleriyle geliştirilmesini öngörmüştür: “Yurt 

savunması bakımından da hayli önemli olan 
izcilik, ferdi ve millî eğitim bakımlarından da 
o nisbette önemlidir. Bütün hükümetlerde, 
izcilik örgütü birbiriyle adeta yarışırcasına 
yayılmakta, genişlemekte ve mensuplarını 
fikren, ahlaken, ilmen ve bedenen 
yetiştirmektedir.”

Görüldüğü gibi, Atatürk’ün spor konusundaki 
görüşleri bugün için de geçerli, güncel 
ilkelerdir. Yaşam boyu spor, herkes için 
spor gibi günümüzdeki spor ilkelerini onun 
konuşmalarında bulabildiğimiz gibi , sporda 
sürekli çalışmak, bilimsel olmak, geleneksel 
sporların geliştirilme ve korunması, sporun 
sağladığı yararlar, spor eğitimi gibi konular da 
onun konuşmalarında geniş ölçüde ve önemle 
yer almış ve günümüz Türkiye’sine bu konuda 
ışık tutmuştur.

KAYNAKLAR :

(1) Atatürk’ün Eğitim Anlayışına Felsefi ve Sosyolojik Bir Yaklaşım - 

Prof.Dr.Mahmut TEZCAN s.750-755
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ZİYARETLER 
VE

ETKİNLİKLER

Bangladeş Sahil Güvenlik 
Genel Direktörü Tümamiral 
Aurangzeb CHOWDHURY  
ve beraberindeki heyet, Sahil 
Güvenlik Komutanı Vekili 
Tuğamiral Bülent OLCAY’ı 
ziyaret etmişlerdir.

BANGLADEŞ SAHİL 
GÜVENLİK GENEL 

DİREKTÖRÜ TÜMAMİRAL 
AURANGZEB CHOWDHURY 

VE BERABERİNDEKİ 
HEYETİN ZİYARETİ

İspanya Gümrük Muhafaza 
Genel Direktörü Sn. Angel 
Delgado Bernaldo de QUIROS, 
Sahil Güvenlik Komutanı Vekili 
Tuğamiral Bülent OLCAY’ı 
ziyaret etmişlerdir. 

İSPANYA GÜMRÜK 
MUHAFAZA GENEL 

DİREKTÖRÜ SN.ANGEL 
DELGADO BERNALDO DE 
QUIROS’UN ZİYARETLERİ 

NİSAN2018

10
NİSAN2018

15-20
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Romanya Ankara Büyükelçisi 
Sn. Gabriel ŞOPANDA, Sahil 
Güvenlik Komutanı Vekili 
Tuğamiral Bülent OLCAY’ı 
ziyaret etmişlerdir.

ROMANYA ANKARA 
BÜYÜKELÇİSİ SN. 
GABRIEL ŞOPANDA’NIN 
ZİYARETLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü 
KOM Daire Başkanı Sn. Resul 

HOLOĞLU, Sahil Güvenlik 
Komutanı Vekili Tuğamiral 

Bülent OLCAY’ı ziyaret 
etmişlerdir.

EMNİYET GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ KOM 
DAİRE BAŞKANI SN. 
RESUL HOLOĞLU’NUN 
ZİYARETLERİ

08

26

MAYIS2018

NİSAN2018
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ZİYARETLER 
VE

ETKİNLİKLER

Ramazan ayında Şehit 
aileleri ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı Karargahı 
emrine tertipli er/erbaşlara 

iftar yemeği düzenlenmiştir.

SAHİL GÜVENLİK 
KOMUTANLIĞI 
KARARGAHINDA 
DÜZENLENEN İFTAR 
YEMEĞİ

Japonya Ankara Büyükelçisi 
Sn. Akio MİYAJİMA, Sahil 
Güvenlik Komutanı Vekili 
Tuğamiral Bülent OLCAY’ı 
ziyaret etmişlerdir.

JAPONYA ANKARA 
BÜYÜKELÇİSİ SN. 

AKIO MİYAJİMA’NIN 
ZİYARETLERİ

07
HAZİRAN2018

11
HAZİRAN2018
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Sahil Güvenlik Doğu Ege 
Yelken Haftası-IRC Kupası 
Yelken Yarışmaları Sığacık-
Turgutreis etabı kapsamında 
yarışan teknelere yönelik 
olarak denizden emniyet ve 
denizden güvenlik görevleri 
icra edilmiştir.

SAHİL GÜVENLİK DOĞU 
EGE YELKEN HAFTASI-

IRC KUPASI YELKEN 
YARIŞMALARI

KİHBİ Daire Başkanı Sn. Ömer 
ULU, Sahil Güvenlik Komutanı 
Vekili Tuğamiral Bülent 
OLCAY’ı ziyaret etmişlerdir.

KİHBİ DAİRE BAŞKANI 
SN.ÖMER ULU’NUN 

ZİYARETLERİ

19

21

TEMMUZ2018

HAZİRAN2018
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BERABER EĞLENELİM,
BERABER ÖĞRENELİM

BULMACA [ Hazırlayan ]   Personel Başkanlığı

DİLBİLGİSİ

TÜRKÇEMİZİ DOĞRU KULLANALIM [ Hazırlayan ]   Personel Başkanlığı

SUDOKU

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 P İ D E İ Z A M

2 E D A Ö R G U

3 S İ S T İ Z A H

4 Ü M T E E Z A

5 S A K A O M Y

6 Z A T İ H U Y

7 E R İ Ş Y E R İ

8 M U S K A R A L

9 İ F A A Z İ N E

Sudoku (Rakam Yerleştirme diye de bilinir) standart 
olarak 9x9 boyutlarında bir diyagramda çözülür ve 
her satır, her sütun ve her 3x3’lük karede 1’den 9’a 
rakamların birer kez yer alması gereklidir.

araz  : belirti, bulgu
cari  : yürürlükte olan
duayen  : en kıdemli
enfrastrüktür  : altyapı
fodul  : kibirli
global  : küresel
hemcins  : türdeş

information : bilgilendirme
kalibraj : ayarlama
muti : uysal, yumuşak başlı
natür : doğa
pena : çalgıç, tezene
sektör : kesim, bölüm
tayin : belirleme, atama

ZORLUK
 ÇOK ZOR

GEÇEN SAYININ 
ÇÖZÜMÜ

8 9 5 1 7 4 3 2 6

2 7 4 5 3 6 8 1 9

6 3 1 9 8 2 5 7 4

7 1 8 6 4 3 2 9 5

4 5 2 7 9 1 6 3 8

9 6 3 8 2 5 7 4 1

1 8 9 3 5 7 4 6 2

5 4 7 2 6 9 1 8 3

3 2 6 4 1 8 9 5 7

8 7 4

3 7

5 6 2

3 9

2 5 8 6 9

7 6

3 9 4

6 1

1 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Ö Z E L G E A Y

2 R E F I İ R A

3 M G R A F İ K

4 M İ K A Y A Z I

5 A M A Z O N A

6 C E R E Y A N L

7 E İ A L A K A

8 R A H E A V A L

9 A L A V E R E O

SOLDAN SAĞA
1. Bir kimsenin sahip olduğu menkul mal... Kamer-Mah.... 2. Kaldırma, 
Yükseltme... Bağış yapma....  3. Biçim, desen ya da çizgilerle betimleme....  
4. Evren pulu... Ova.... 5. Ata binen kadın....  6. Akım.... 7. İlinti, İlgi.... 8. 
Avuçiçi...Senet kefili.... 9. Bir şeyin elden ele geçmesi.... 

YUKARIDAN AŞAĞI
1. Perde, Çit, Çeper, Mizar... Serüven, Avantür, Sergüzeşt.... 2. 
Beğenilmeyen kötü huy için kullanılan eski bir sözcük... Hile. Desise, 
Entrika. Fukus. Dek, Aldatma. Dümen, Dolap, Katakulli, Riv, Mekr.... 
3. Görevden çıkarma... Düşünme yeteneği.... 4. Allık... Bark, Ocak, 
Hanüman. Dar, Yuva, Mekan.... 5. Söz, Lakırdı, Kal, Kem, Kelam, Sühan... 
Dar tentene, İnce dantel.... 6. Mecali.... 7. Yapma, etme, yerine getirme... 
İçi oyuk ağaç.... 8. Yüksek bir makama sunulan dilekçe... Eski Mısır’da 
insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç./ Mezopotamya’da 
kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi.... 9. Vücudun bir yerine konan ağrı 
kesici band, Lask... Baobap ağacından elde edilen yenebilir besin maddesi....

[ Hazırlayan ]   Tolga DEMİRCAN  |  SG İda. Asb. Üçvş.




