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BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

             Amaç
             MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, den�z emn�yet�n�n sağlanması ve den�z k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� konusundak�
uluslararası hukuk ve �ç hukuktan doğan hak ve yükümlülükler göz önünde bulundurularak;
             a) Ac�l durumlarda gem�lerden ve kıyı tes�sler�ndek� faal�yetlerden kaynaklanan k�rlenme tehl�kes�n� ortadan kaldırmak
veya k�rlenmey� azaltmak, sınırlamak ve g�dermek  üzere uygulanacak müdahale ve hazırlıklı olma esaslarını,
             b) Olay sonucu ortaya çıkan zararların tesp�t ve tazm�n esaslarını,
             c) Uluslararası yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� esaslarını,
             d) Kanun kapsamına g�ren k�ş�lerle kurum, kuruluş, gem� ve tes�sler�n Kanunda bel�rt�len �lg�l�ler�n�n yetk�, görev ve
sorumluluklarını,
             Bel�rlemekt�r.
             Kapsam
             MADDE 2. — Bu Kanun, uygulama alanlarında bulunan veya herhang� b�r nedenle uygulama alanlarına  g�rmek
�steyen,  beşyüz groston ve daha büyük petrol ve d�ğer zararlı maddeler� taşıyan gem�ler �le petrol ve d�ğer zararlı maddelerle
k�rlenmeye neden olab�lecek faal�yetler� �cra eden kıyı tes�sler�n�n sorumlu taraflarının, bakanlıkların ve kamu kurum ve
kuruluşlarının yetk�, görev ve sorumluluklarını kapsar.
             Savaş gem�ler� ve yardımcı savaş gem�ler� �le herhang� b�r devlete a�t veya devlet tarafından �şlet�len ve t�carî
faal�yetler dışında kullanılan gem�ler Kanun kapsamı dışındadır.
             Tanımlar
             MADDE 3. — Bu Kanunda geçen;
             a) Ac�l müdahale b�r�m�: Ac�l müdahale plânları çerçeves�nde koruyucu önlemler� uygulamak veya uygulatmak,
k�rl�l�ğ� önlemek veya önletmek, ortadan kaldırmak veya kaldırtmak, çıkacak yangınları söndürmek veya söndürtmek amacıyla
oluşturulmuş, yetk�lend�r�lm�ş, donatılmış b�r�m�,
             b) Ac�l müdahale plânı: Müdahale faal�yetler� kapsamında teşk�lâtlanmayı, yetk�, görev ve sorumlulukları, yapılacak
�şlemler�, hazırlıklı olma, müdahale �mkân ve kab�l�yetler� �le d�ğer hususları �çeren ulusal, bölgesel ve yerel düzeydek� plânları,
             c) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
             d) D�ğer zararlı maddeler: Den�zler�n Gem�ler Tarafından K�rlet�lmes�n�n Önlenmes�ne A�t Uluslararası Sözleşmen�n
(MARPOL 73/78)  II nc� ek�n�n II nc� ve III üncü eklent�ler�nde l�stelenm�ş maddeler �le bu l�ste �le sınırlı olmaksızın den�z
ortamına karıştığında k�rlenme yaratan radyoakt�f maddeler  har�ç her türlü maddey�,
             e) Garantör: Bu Kanunda bel�rt�len hükümlere göre sorumlu taraf adına, sorumlu taraf dışında zararların tazm�n�ne
�l�şk�n malî sorumluluk üstlenen ve malî sorumluluk belges�n� sağlayan k�ş�, kuruluş veya devlet�,
             f) Hazırlıklı olma: Olayda ac�l ve etk�n b�r önlem almak ve olaydan kaynaklanab�lecek zararı en aza �nd�rmek amacıyla
müdahale etme kab�l�yet�ne sah�p her türlü araç, gereç, donanım, malzeme ve eğ�t�lm�ş �nsan gücünü hazır bulundurma hâl�n�,
             g) Kıyı tes�s�: Açık den�z tes�sler� ve boru hatları da dah�l, kıyıda veya kıyıya yakın bölgelerde den�zler�n petrol ve
d�ğer zararlı maddelerle k�rlenmes�ne yol açab�lecek faal�yetler� �cra eden tes�s�,
             h) K�rlenme: Olay sonucunda, petrol ve d�ğer zararlı maddeler�n; canlı kaynaklara ve den�z yaşamına zarar verecek,
�nsan sağlığı �ç�n tehl�ke oluşturacak, balıkçılık ve den�zler�n d�ğer yasal amaçlarla kullanımı da dah�l olmak üzere, den�zc�l�k
faal�yetler�n� engelleme, den�z suyunun n�tel�ğ�n� değ�şt�rme ve ekoloj�k dengey� bozma g�b� zararlı etk�ler yaratacak şek�lde
den�z çevres�ne karışmasını,
             ı) Koruyucu önlem: B�r olayın meydana gelmes�nden sonra ortaya çıkab�lecek muhtemel  k�rlenmey� önlemek veya
sınırlı tutmak amacıyla alınan tedb�rler�,
             j) Olay: Ac�l müdahale plânlarının uygulanmasını veya ac�l müdahaley� gerekt�ren çarpışma, kırılma, yangın, patlama
veya d�ğer nedenlerle gem�lerden veya kıyı tes�sler�nden kaynaklanan k�rlenme veya zarar ortaya çıkaran veya ortaya çıkma
tehl�kes� yaratan b�r durumu,
             k) Müdahale: B�r olayın meydana gelmes�nden sonra ortaya çıkan k�rl�l�ğ�n neden olacağı zararı azaltmak, g�dermek,
sınırlandırmak amacıyla �cra ed�len faal�yetler� veya koruyucu önlemler�n uygulanmasını,
             l) Müsteşarlık: Den�zc�l�k Müsteşarlığını,
             m) Petrol: Den�zler�n Gem�ler Tarafından K�rlet�lmes�n�n Önlenmes�ne A�t Uluslararası Sözleşmen�n (MARPOL
73/78) I �nc� ek�n�n I �nc� eklent�s�nde l�stelenen maddeler �le bu l�ste �le sınırlı olmaksızın ham petrol, akaryakıt, slaç, raf�ne



ürünler ve toprak altında doğal olarak meydana gelen her türlü sıvı h�drokarbon karışımını,
             n) Sorumlu taraf: Zararın tazm�n� ve koruyucu önlemler�n karşılanması konusunda yükümlülük atfed�leb�lecek, beşyüz
groston ve daha büyük petrol ve d�ğer zararlı maddeler� taşıyan gem�ler �le kıyı tes�sler�n�n sah�pler�, �şletenler�, kaptanları,
�dare edenler�, k�racıları, z�lyetler� ve garantörler�,
             o) Talep sah�b�: Bu Kanun hükümler�ne göre b�r zararın tazm�n� �ç�n talepte bulunan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
             p) Uygulama alanları: Bu Kanunun uygulanması bakımından, Türk�ye'n�n �ç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve
münhasır ekonom�k bölges�nden oluşan den�z yetk� alanlarını ve bu Kanunda öngörülen ac�l durumlarda, bu durumlara
müdahale ve zararların tazm�n� amaçlarıyla sınırlı kalmak kaydıyla, Müsteşarlığın, Bakanlık, Dış�şler� Bakanlığı ve �lg�l� d�ğer
kamu kurum ve kuruluşlarının görüşler�n� alarak vereceğ� karara bağlı olarak karasularının ötes�ndek� açık den�z alanlarını,
             r) Zarar: Bu Kanunun 6 ncı maddes�nde bel�rt�lenler �le zararın tesp�t, tazm�n ve uyuşmazlıkların g�der�lmes�ne �l�şk�n
masrafları,
             s) Zararsız geç�ş: Türk �ç sularına g�rmeks�z�n veya �ç sular dışında bulunan b�r dem�rleme yer�ne veya l�man tes�s�ne
uğramaksızın karasularını katetme amacıyla veya Türk �ç sularına ulaşmak veya ayrılmak, �ç sular dışında bulunan b�r
dem�rleme yer�nde veya l�man tes�s�nde durmak veya bunlardan ayrılmak amacıyla Türk karasularında seyretmey�,
             İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetk�, Görev ve Sorumluluklar

             Kuruluşların yetk�, görev ve sorumlulukları
             MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanması bakımından genel koord�nasyon görev� Bakanlığa a�tt�r. Bu Kanunla yetk�l�
kılınan kurum ve kuruluşlar, bu Kanun kapsamında elde ett�kler� b�lg�ler �le yapılan �şlemler� gec�kmeks�z�n Bakanlığa
b�ld�rmekle yükümlüdürler.
             Ac�l müdahale plânlarının hazırlanması, kıyı alanlarında ac�l müdahale plânlarının uygulanması, k�rlenmen�n türü ve
etk�ler�n�n bel�rlenmes�, çevreye olan zararların tesp�t� ve olay sonrası k�rl�l�kten etk�lenen alanların rehab�l�tasyonuna �l�şk�n
yetk�, görev ve sorumluluklar Bakanlığa; den�z araçlarından kaynaklanan den�z k�rl�l�ğ�n�n önlenmes�ne yönel�k ac�l müdahale
plânlarının uygulanması, hazırlıklı olma, k�rl�l�ğe müdahale, zararların tazm�n� ve malî sorumluluk garant�ler�n�n b�ld�r�m�
konularında �craya �l�şk�n yetk�, görev ve sorumluluklar Müsteşarlığa; asay�ş ve kolluk görevler�ne �l�şk�n yetk�, görev ve
sorumluluklar Sah�l Güvenl�k Komutanlığına a�tt�r.
             Sey�r, can, mal ve çevre emn�yet�n�n sağlanması
             MADDE 5. — Bu Kanun kapsamındak� tüm gem� ve kıyı tes�sler�n�n sorumlu tarafları; olayın meydana gelmes�n�n
önlenmes�, olayın meydana geld�ğ� durumlarda �se zararın azaltılması, g�der�lmes�, sınırlandırılması amacıyla hazırlıklı olma ve
koruyucu önlemler de dah�l uluslararası hukukun öngördüğü ve sey�r, can, mal ve çevre emn�yet�n�n gerekt�rd�ğ�
yükümlülüklere �l�şk�n tüm tedb�rler� almakla yükümlüdürler.
             Türk�ye'n�n taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde sey�r, can, mal ve çevre emn�yet� �le �lg�l� olarak bel�rlenm�ş
standartlara uyduğunu, uluslararası kabul görmüş belgelerle �spat edemeyen veya standartlara uymadığı konusunda açık
emareler bulunan petrol ve/veya d�ğer zararlı maddeler� taşıyan bu Kanun kapsamındak� yabancı bayraklı gem�ler�n, can
kurtarma h�zmetler�nden kaynaklanacak mücb�r sebepler dışında, Türk �ç sularına veya �ç sular dışındak� b�r dem�r yer� veya
l�man tes�sler�ne uğramak amacıyla Türk karasularına ve �ç sularına g�rmes�ne �z�n ver�lmez; g�rm�ş olan gem�ler derhal
buralardan çıkartılır veya standartları sağlaması �ç�n en fazla otuz gün süre ver�l�r. Bu süre sonunda standartları sağlamadığı
tesp�t ed�len gem�ler derhal karasuları dışına çıkartılır. Standartlara uymayan bu Kanun kapsamındak� Türk bayraklı gem�ler �se
standartları sağlayıncaya kadar bağlanarak seferden yasaklanır. Bu durumdak� gem�ler�n yükü, gem� veya yük sah�b�nce
standartlara uygun başka b�r gem�ye nakled�l�r ve mevzuat uyarınca bertaraf ed�lmes� gereken yükler�n uygun b�r şek�lde
bertarafı sağlanır.
             Bu Kanun kapsamındak�  gem�ler, Türk �ç sularına veya �ç sular dışındak� b�r dem�r yer� veya l�man tes�sler�ne uğramak
amacı �le Türk karasularına g�rmeden kırksek�z saat önce veya kalkış l�manı �le Türk karasularına g�rmes�ne kadark� sey�r
süres� kırksek�z saatten az olan gem�ler kalkış l�manından hareketten hemen sonra Müsteşarlığa, gem� ve taşıdığı yükle �lg�l�
b�lg�ler� vermek zorundadır. Bu zorunluluğa uymayan gem�ler�n Türk karasularına ve �ç sularına g�rmes�ne �z�n ver�lmez;
g�rm�ş olan gem�ler derhal buralardan çıkartılır. B�ld�r�me �l�şk�n usûl ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.
             Sey�r, can, mal ve çevre emn�yet�n� sağlamak amacıyla alınan tedb�rler, bu Kanun, �lg�l� mevzuat ve uluslararası
düzenlemelerde bel�rt�len usûl ve esaslara göre, yetk�l� kuruluşlar tarafından denetlen�r. Denet�m �le �lg�l� usûl ve esaslar
yönetmel�kle bel�rlen�r.
             Kıyı tes�sler�n�n, muhtemel k�rl�l�ğe müdahale etmek üzere bulundurmak zorunda oldukları personel, malzeme ve
ek�pmanlar �le �lg�l� usûl ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r. Bulundurmak zorunda oldukları personel, malzeme ve ek�pmanlar
tamamlanıncaya kadar, yen� kurulacak kıyı tes�sler�n�n faal�yetler�ne �z�n ver�lmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zararların Tazm�n�



             Zarardan dolayı sorumluluk
             MADDE 6. — Bu Kanun kapsamına g�ren gem� ve kıyı tes�sler�n�n sorumlu tarafları, uygulama alanlarında gem� ve
kıyı tes�sler�nden kaynaklanan olay sonucu ortaya çıkan k�rlenmen�n veya k�rlenme tehl�kes�n�n neden olduğu; tem�zleme
masraflarını, koruyucu önlemlere �l�şk�n masrafları, canlı kaynaklar ve den�z yaşamına ver�len zararları, bozulan çevren�n
yen�den oluşturulması, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı �ç�n yapılacak masrafları, geç�m �ç�n kullanılan doğal ve canlı
kaynaklarda meydana gelen zararları, özel mallardak� zararları, şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararları,
gel�r kayıplarını, gel�r ve kazanç kapas�teler�ne ver�len zararları ve d�ğer kamu zararlarını tazm�n etmekle mütesels�len
sorumludur.
             Garantörün sorumluluğu, d�ğer sorumlu tarafların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Garantörün tazm�n etmed�ğ�
zararlar d�ğer sorumlu taraflarca tazm�n ed�l�r.
             İk� veya daha fazla gem�n�n karışmasıyla meydana gelen b�r olayda ortaya çıkan zarardan tüm gem�ler�n sorumlu
tarafları  müştereken ve mütesels�len sorumludur.
             Olay sonucu  ortaya çıkan zararı ödeyenler�n zarara neden olanlara rücû hakkı saklıdır.
             Sorumluluğun sınırı
             MADDE 7. — Gem� başına sorumlu taraf yükümlülüğünün toplamı ve sorumlu tarafa yüklenecek azamî tazm�nat
m�ktarı konusunda Türk�ye'n�n taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümler� saklıdır.
             Malî sorumluluk garant�ler�
             MADDE 8. — Uygulama alanlarına g�rmek �steyen petrol ve/veya d�ğer zararlı maddeler� taşıyan gem�ler, Türk�ye'n�n
taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca kend�ler�nden �stenen malî sorumluluk belgeler�ne sah�p olmak, bunları �lg�l�
makamlara b�ld�rmek ve talep ed�ld�ğ�nde göstermek zorundadırlar.
             Türk�ye'n�n taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde öngörülen malî sorumluluk garant�ler�ne sah�p olmadıkları
bel�rlenen bu Kanun kapsamındak� yabancı bayraklı gem�ler�n, can kurtarma h�zmetler�nden kaynaklanacak mücb�r sebepler
dışında, Türk �ç sularına veya �ç sular dışındak� b�r dem�r yer� veya l�man tes�sler�ne uğramak amacıyla Türk karasularına ve �ç
sularına g�rmes�ne �z�n ver�lmez; g�rm�ş olan gem�ler derhal buralardan çıkartılır veya şartları sağlaması �ç�n en fazla otuz gün
süre ver�l�r. Bu süre sonunda şartları sağlamadığı tesp�t ed�len gem�ler derhal karasuları dışına çıkartılır. Şartlara uymayan bu
Kanun kapsamındak� Türk bayraklı gem�ler �se şartları sağlayıncaya kadar bağlanarak seferden yasaklanır. Bu durumdak�
gem�ler�n yükü, gem� veya yük sah�b�nce şartlara uygun başka b�r gem�ye nakled�l�r ve mevzuat uyarınca bertaraf ed�lmes�
gereken yükler�n uygun b�r şek�lde bertarafı sağlanır.
             Kıyı tes�sler�, bu Kanun kapsamındak� zararlara karşı malî sorumluluk s�gortası yaptırmak zorundadır. S�gorta yaptırma
zorunluluğuna uymayan kıyı tes�sler�n�n faal�yet�ne �z�n ver�lmez.
             Yukarıdak� fıkrada öngörülen zorunlu malî sorumluluk s�gortasının, Haz�ne Müsteşarlığınca bel�rlenen s�gorta ş�rketler�
tarafından ya da bu ş�rketler�n kend� aralarında kuracakları b�r havuz tarafından yapılması zorunludur.
             Bakanlık, Haz�ne Müsteşarlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, kıyı tes�sler�n�n malî sorumluluk s�gortası yaptırma
zorunluluğunu, bu s�gortaya �l�şk�n genel şartlar �le tar�fe ve tal�matların yürürlüğe g�rmes�nden �t�baren en çok b�r yıl
ertelemeye yetk�l�d�r.
             Kıyı tes�sler� tarafından yaptırılacak malî sorumluluk s�gortasına �l�şk�n s�gorta genel şartları Haz�ne Müsteşarlığınca
onaylanır. Malî sorumluluk s�gortası tar�fe ve tal�matları Haz�ne Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından tesp�t ed�l�r.
Haz�ne Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tar�fey� serbest bırakmaya yetk�l�d�r.
             Malî sorumluluk garant�ler�n�n b�ld�r�m�
             MADDE 9. — Herhang� b�r Türk l�manına g�tmek üzere Türk�ye'n�n karasularına g�rmek �steyen ve bu Kanuna göre
malî sorumluluk garant�ler� bulundurmakla yükümlü gem�ler�n 8 �nc� maddede bel�rt�len belgeler�n�n suret�, g�decekler� l�man
başkanlıklarına, Türk karasularına g�r�şten önce, Türk�ye'de muk�m b�r acente vasıtası �le ulaştırılır.
             Türk boğazlarından uğraksız geç�ş amacıyla Türk�ye'n�n karasularına g�rmek �steyen gem�ler �ç�n b�ld�r�m
yükümlülükler� Türk Boğazları Den�z Traf�k Düzen� Tüzüğü �le bel�rlen�r.
             Zararsız geç�ş amacıyla Türk�ye'n�n karasularını kullanacak gem�ler, her türlü muhabere aracı ve malî sorumluluk
belgeler�ndek� b�lg�ler �le gem�n�n adı, çağrı adı, bayrağı, tesc�l l�manı, gem�n�n sah�b�n�n adı ve �dare merkez�n�n yer�, gem�n�n
Uluslararası Den�zc�l�k Örgütü numarası (IMO No), tem�nat türü, tem�nat geçerl�l�k süres�, s�gortacının adı ve merkez�n�n
bulunduğu yer, tazm�n l�m�tler� ve gem�n�n yükü ve m�ktarı, gem�n�n t�p�, kalkış ve varış l�manına �l�şk�n b�lg� ve belgeler� en
yakın l�man yetk�l�s�ne b�ld�rmek zorundadır.
             Zararların bel�rlenmes�
             MADDE 10. — Bakanlık tems�lc�s�n�n başkanlığında; Müsteşarlık, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı, Kıyı Emn�yet� ve
Gem� Kurtarma İşletmeler� Genel Müdürlüğü �le �lg�l� val�l�k ve beled�yeler�n tems�lc�ler�nden zarar tesp�t kom�syonu
oluşturulur. Kom�syon gerek görürse �lg�l� d�ğer kurum ve kuruluşların tems�lc�ler�n� ve uzmanlarını da kom�syona çağırab�l�r.
Kom�syonun çalışmalarına �l�şk�n usûl ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.



             Kom�syon, zararların tamamının veya b�r kısmının tesp�t�n�, bu konuda uzman Türk veya yabancı k�ş� ve kuruluşlara
yaptırab�l�r. Bu şek�lde tesp�t ed�len zarar m�ktarı, kom�syon tarafından onaylanması üzer�ne geçerl�l�k kazanır.
             Tazm�nat ve ücret talepler� ve ödenmes�
             MADDE 11. — Olaydan zarar görenler�n tazm�nat talepler� �le k�rl�l�ğe müdahale ve k�rl�l�ğ� bertaraf edenler�n ücret
talepler� Müsteşarlığa b�ld�r�l�r. Müsteşarlık, zararların tesp�t�ne ve uyuşmazlıkların g�der�lmes�ne bağlı olarak zararların
sorumlu taraflarca tazm�n�n� ve ücretler�n ödenmes�n� sağlar. Kom�syon tarafından bel�rlenen zarar m�ktarı üzer�nde taraflarca
uzlaşma sağlanması durumunda Müsteşarlık, zararların sorumlu taraf veya garantöründen talep ve tahs�l�ne ve zarar görenlere
dağıtılmasına yetk�l�d�r.
             K�rleten�n tesp�t ed�lememes� hal�nde Müsteşarlık tarafından k�rl�l�ğe müdahale ed�l�r veya ett�r�l�r.
             Müsteşarlık, Bakanlığın ve Dış�şler� Bakanlığının görüşler�n� alarak bu Kanun kapsamında k�rl�l�ğe neden olan ancak,
sorumlu tarafları bulunamayan yabancı bayraklı gem�ler�n Türk�ye'de neden oldukları zararların tazm�n� konusunda bayrak
devlet�nden yardım talep edeb�l�r.
             Tazm�n ve ödemelere �l�şk�n usûl ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.
             Zamanaşımı
             MADDE 12. — Bu Kanun kapsamındak� olaylar neden�yle tazm�nat talepler�nde zamanaşımı süres�, d�ğer kanunlarda
daha uzun b�r süre öngörülmed�kçe, zararın öğren�ld�ğ� ve sorumlu tarafın tesp�t ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren beş yıl, her hâlde
olayın meydana geld�ğ� tar�hten veya olay, olaylar z�nc�r�nden meydana gel�yorsa son olayın meydana geld�ğ� tar�hten �t�baren
on yıldır. Zamanaşımı süres�ne �l�şk�n olarak Türk�ye'n�n taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümler� saklıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müdahale Esasları

             B�ld�r�m
             MADDE 13. — Olaya karışan, olayı gören, duyan veya olaydan haberdar olan herkes, k�rlenme veya k�rlenme
tehl�kes�n� �lg�l� makam ve ac�l müdahale b�r�mler�ne b�ld�rmekle yükümlüdür. B�ld�r�lecek makamlar ve b�ld�r�me �l�şk�n usûl
ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.
             K�rlenmen�n tesp�t�
             MADDE 14. — Bakanlık, b�r olay sonucu meydana gelen k�rlenmen�n türü, kapsamı, m�ktarı, yayılma yönü ve hızı,
muhtemel sonuçları ve bertaraf yöntemler� konularında gerekl� çalışmaları yapar veya yaptırır ve �lg�l� ac�l müdahale b�r�m�ne
b�ld�r�r.
             Müdahale
             MADDE 15. — Olay sonucunda ortaya çıkan k�rlenmeye ve k�rlenme tehl�kes�ne müdahale etme yetk�s� Müsteşarlığa
a�tt�r. Müsteşarlık bu görev�, Bakanlığın görüşler�n� alarak, d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu alanda meslek �cra eden
veya bu amaçla kurulmuş olan ve merkez� Türk�ye'de bulunan ş�rketlere yaptırab�l�r. Bu durum, Müsteşarlığın sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz ve görevlend�r�len kamu kurum ve kuruluşlarına ve ş�rketlere, sorumlu taraftan doğrudan tazm�nat talep etme
yetk�s� vermez. Kıyı Emn�yet� ve Gem� Kurtarma İşletmeler� Genel Müdürlüğünün kurtarma ve yardıma �l�şk�n hakları saklıdır.
             B�r�nc� fıkrada bel�rt�len yetk�ler gerekt�ğ�nde Bakanlık tarafından da kullanılab�l�r.
             Gem�ler�n veya kıyı tes�sler�n�n neden olduğu k�rlenmede, olaya karışan gem�ler ve olay yakınındak� gem�ler �le kıyı
tes�sler�, üzerler�nde bulundurdukları personel, teçh�zat ve malzemelerle sınırlı olarak �lk müdahalede bulunurlar veya
bulundurturlar, yetk�l� ac�l müdahale b�r�m�n�n olaya müdahales�nden sonra bu b�r�m�n tal�matlarına uyarlar. Müsteşarlık,
gerçekleşt�r�len müdahale faal�yetler�n� Bakanlığa b�ld�r�r.
             Türk�ye'n�n taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve bu çerçevede hazırlanmış ac�l müdahale plânlarında bel�rt�len
uluslararası �şb�rl�ğ� hükümler�ne göre, Türk�ye'ye yabancı ac�l müdahale unsurlarını davet etmeye veya yabancı ülkelere Türk
ac�l müdahale ek�b� göndermeye ve bunlara a�t harcamaları ödemeye veya talep etmeye, Bakanlığın ve Dış�şler� Bakanlığının
görüşler�n� alarak,  Müsteşarlık yetk�l�d�r.
             Ac�l müdahale b�r�m� olarak görev yapacak özel kuruluşlar �le kamu kurum ve kuruluşları ve uluslararası �şb�rl�ğ�
çerçeves�nde davet ed�lm�ş yabancı ülke ac�l müdahale unsurlarının müdahale yetk�s�ne �l�şk�n usûl ve esaslar yönetmel�kle
bel�rlen�r.
             Müdahale faal�yetler�n�n etk�nl�ğ�n� artırmak amacıyla Müsteşarlık, olay bölges�nde veya olayla �lg�l� uygun gördüğü
den�z alanlarında den�z traf�ğ�n� geç�c� olarak askıya alab�l�r veya değ�şt�reb�l�r.
             Atıkların taşınması ve bertarafı  
             MADDE 16. — Olay bölges�nde toplanan atıkların uygun bertaraf tes�s�ne taşınması ve bertarafı, ac�l müdahale
plânlarında bel�rlenen esaslara göre yapılır.
             K�rl�l�kten etk�lenen alanların tesp�t� ve rehab�l�tasyonu
             MADDE 17. — Müdahale �şlemler� sonrasında, k�rl�l�kten etk�lenen alanların tesp�t� ve rehab�l�tasyonu çalışmaları �le
k�rl�l�ğ�n �nsan sağlığı, b�tk� ve hayvan varlığı �le doğal ve tar�hsel değerler üzer�nde uzun döneml� etk�ler�n�n tesp�t� amacıyla
Bakanlıkça �zleme programları yürütülür.



             Ac�l müdahale plânları
             MADDE 18. — Den�z çevres�n�n petrol ve d�ğer zararlı maddelerden k�rlenmes�nde ac�l durumlarda müdahaleye
�l�şk�n faal�yetler� ve uluslararası �şb�rl�ğ�ne �l�şk�n esasları �çeren ulusal ac�l müdahale plânı, Türk�ye Ac�l Durum Yönet�m�
Genel Müdürlüğü ve �lg�l� kuruluşların görüşü alınmak suret�yle Müsteşarlıkla koord�nasyon sağlanarak Bakanlıkça hazırlanır.
Ulusal ac�l müdahale plânı �le bölgesel ve yerel düzeydek� ac�l müdahale plânlarının hazırlanmasına �l�şk�n usûl ve esaslar
yönetmel�kle bel�rlen�r.
             Ac�l durum yönet�m�ne geç�lmes� hal�nde koord�nasyon
             MADDE 19. — Bu Kanun kapsamındak� b�r olay neden�yle 10.10.1984 tar�hl� ve 3056 sayılı Kanunun 11/A maddes�
uyarınca Bakanlığın taleb� üzer�ne ac�l durum yönet�m�ne geç�lmes� durumunda, bu Kanun kapsamında yetk�lend�r�lecek ac�l
müdahale b�r�m�, oluşturulacak  merkezler�n b�rer unsuru olarak görev yapar.
             Ac�l durum yönet�m�ne geç�lmes�n� gerekt�rmemekle b�rl�kte bu Kanun kapsamında yer alan b�r olayın karayı da
etk�lemes� durumunda, bu Kanun kapsamında yetk�lend�r�lecek ac�l müdahale b�r�m�, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len hükümler
uyarınca oluşturulacak merkezler�n b�rer unsuru olarak görev yapar.
             B�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda öngörülen durumlarda, 10 uncu maddede bel�rt�len kom�syona Türk�ye Ac�l Durum
Yönet�m� Genel Müdürlüğü tems�lc�ler� de katılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� Hükümler

             Uyuşmazlıkların çözümü �ç�n hakem tay�n�
             MADDE 20. — Müsteşarlık �le sorumlu taraf veya garantörünün uzlaşması hal�nde bu Kanunun uygulanmasından
doğacak uyuşmazlıkların çözümü �ç�n hakem veya hakem heyet� tay�n ed�leb�l�r. Tay�n ed�len hakemler Türk hukukunu
uygular. Tahk�m, �lg�s�ne göre 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeler� Kanunu veya 4686 sayılı M�lletlerarası Tahk�m Kanunu
hükümler�ne tab�d�r.
             Tehl�ke altındak� gem�ler�n uygun, güvenl� den�z alanlarına kabulü
             MADDE 21. — Tehl�ke altındak� b�r gem�n�n, taleb� hal�nde, uygun, güvenl� den�z alanlarına kabulüne Müsteşarlık
yetk�l�d�r. Kabule �l�şk�n usûl ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.
             Gem�n�n denet�m� ve kolluk görevler�
             MADDE 22. — B�r gem�n�n bu Kanun kapsamında b�r olaya veya k�rl�l�ğe neden olacağı veya böyle b�r r�sk
oluşturacağı yönünde c�dd� şüpheler�n bulunduğu durumlarda, Müsteşarlık kes�n tesp�t �ç�n gem�y� denet�me tâb� tutab�l�r.
Müsteşarlık, bu yetk�s�n� gerekl� gördüğü hâllerde �lg�l� kurum ve kuruluşlara devredeb�l�r.
             Bu Kanunun uygulanmasına �l�şk�n tüm asay�ş ve kolluk görevler� Sah�l Güvenl�k Komutanlığı tarafından yer�ne
get�r�l�r.
             Gem� yakıtlarından ve yüklerden kaynaklanan k�rl�l�k
             MADDE 23. — B�r olayda, bu Kanuna tâb� olan veya olmayan b�r gem�n�n yakıt olarak taşıdığı petrol veya
türevler�nden veya bu Kanuna tâb� olmayan gem�n�n taşıdığı d�ğer zararlı maddelerden/yüklerden meydana gelen k�rl�l�ğe veya
k�rl�l�k tehl�kes�ne müdahale ve zararların tesp�t ve tazm�n�nde, bu Kanunun 5 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası �le 8 �nc� ve 9
uncu maddeler� dışındak� hükümler� uygulanır. Türk�ye'n�n taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümler� saklıdır. 
             Yönetmel�kler
             MADDE 24. — Bu Kanunun uygulanmasına �l�şk�n yönetmel�kler, �lg�l� bakanlık ve kuruluşların görüşü alınmak
suret�yle Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından müştereken hazırlanır.
             Değ�şt�r�len hükümler
             MADDE 25. — 4.1.2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddes�ne aşağıdak� (j) bend� 
eklenm�şt�r.
             j) Den�z Çevres�n�n Petrol ve D�ğer Zararlı Maddelerle K�rlenmes�nde Ac�l Durumlarda Müdahale ve Zararların
Tazm�n� Esaslarına Da�r Kanun hükümler� kapsamında, ac�l müdahale plânlarının hazırlanması ve b�r olay meydana geld�kten
sonra k�rl�l�ğe müdahale ve ac�l müdahale plânlarının �crası �ç�n ac�l olarak �ht�yaç duyulab�lecek h�zmet alımı �le araç, gereç ve
malzeme alımı,
             MADDE 26. — 4734 sayılı Kanunun geç�c� 4 üncü maddes�ne son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.
             Bu Kanunun 3 üncü maddes�n�n (j) bend�ne �l�şk�n esas ve usûller, Mal�ye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve
Den�zc�l�k Müsteşarlığının görüşler� alınarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak b�r yönetmel�kle bel�rlen�r.
             GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunda öngörülen yönetmel�kler, Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r
yıl; malî sorumluluk s�gortasına �l�şk�n genel şartlar �le tar�fe ve tal�matlar bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren en geç
altı ay �ç�nde hazırlanır ve Resm� Gazetede yayımlanır.
             GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte faal durumda bulunan tes�slerden, bu Kanunun 5 �nc�
maddes�n�n son fıkrasına göre bulundurmak zorunda oldukları personel, malzeme ve ek�pmanlara �l�şk�n eks�kler�n�
yönetmel�kte bel�rt�len süre �ç�nde tamamlamayanların faal�yetler� Bakanlık tarafından durdurulur.



             Yürürlük
             MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tar�h�nden �t�baren üç ay sonra yürürlüğe g�rer.
             Yürütme
             MADDE 28. — Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.
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