Kıyı Tesisi, Bölgesel ve Ulusal Acil Müdahale Planları

Serpil DURAK
Şube Müdürü

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Risk Yönetimi ve Acil Müdahale Şube
Müdürlüğü

5312 Sayılı Kanun
AMAÇ

 Acil durumlarda gemilerden ve kıyı
tesislerindeki
faaliyetlerden
kaynaklanan
kirlenme
tehlikesini
ortadan kaldırmak veya kirlenmeyi
azaltmak, sınırlamak ve gidermek
üzere uygulanacak müdahale ve
hazırlıklı olma esaslarını,
 Olay sonucu ortaya çıkan zararların
tespit ve tazmin esaslarını,
 Kanun kapsamına giren kişilerle,
kurum, kuruluş, gemi ve tesislerin
Kanunda belirtilen ilgililerinin görev
yetki ve sorumluluklarını belirlemektir
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5312 Sayılı Kanun

KAPSAM

Uygulama alanlarında bulunan veya
herhangi bir nedenle uygulama alanlarına
girmek isteyen, 500 groston ve daha
büyük petrol ve diğer zararlı maddeleri
taşıyan gemiler ile petrol ve diğer zararlı
maddelerle kirlenmeye neden olabilecek
faaliyetleri icra eden kıyı tesislerinin
sorumlu taraflarının, Bakanlıkların ve
kamu kurum ve kuruluşlarının yetki, görev
ve sorumluluklarını kapsar.
Gemi
yakıtlarından
ve
Kanun
kapsamında olmayan gemilerin taşıdığı
yüklerden kaynaklanan kirlilik kapsam
dahilindedir.
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5312 Sayılı Kanun
Kanunun “Seyir, Can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması” başlıklı
5. maddesinin 5. bendi;
Kıyı tesislerinin muhtemel kirliliğe müdahale etmek üzere bulundurmak zorunda
oldukları personel, malzeme ve ekipmanlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir. Bulundurmak zorunda oldukları personel, malzeme ve ekipmanlar
tamamlanıncaya kadar, yeni kurulacak kıyı tesislerinin faaliyetlerine izin verilmez.

Acil Müdahalenin Planlaması
Müdahale

Planı

Müdahale faaliyetleri kapsamında
teşkilatlanmayı, yetki görev ve sorumlulukları, yapılacak işlemleri,
hazırlıklı olma, müdahale imkan ve kabiliyetleri ile diğer hususları
içeren ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki planlar

Acil

:

 Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve
Acil Müdahale Planı,

 Gemi Acil Müdahale Planı,
 Bölgesel Acil Müdahale Planı,
 Ulusal Acil Müdahale Planı.

Acil Müdahalenin Planlaması
Amaç:
 Acil müdahale sistemi,
 Koordinasyon ve işbirliği
 Kaynakların etkin kullanılması,
 Deniz çevresinin korunması.
 Kısa sürede ve etkin müdahale
 Zararın en aza indirilmesi

 Hassas alanların belirlenmesi

Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı

 Tesisin Tanımı ve Konumu
 Etki Alanının Mevcut
Çevresel Özellikleri
 Modelleme Çalışmaları
 Ekipman ve Personelin
Belirlenmesi
 Müdahale Organizasyonu
 Lojistik ve İletişim
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Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı

 Bildirimler ve Raporlama
 Halkla İlişkiler Yönetimi
 Bilgilendirme ve
Hizmetler için İrtibatlar
 Atık Yönetimi
 Emniyet ve İşçinin
Korunması
 Rehabilitasyon
Çalışmaları
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Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı

 Malzeme Emniyet Verileri ve
Bakımı

 Eğitim ve Tatbikatlar
 Yasal Çerçeve
 Ekler (Dökümantasyon)

 Diğer Hususlar
 İlave Bilgi
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Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı

 Madde 26; Kıyı tesisleri, imkan ve
kabiliyetleri ile herhangi bir olay
sonucu çevre koşullarının değişmesi
durumunda
RAMP
larını
güncellemekten sorumludurlar.
 Madde 28. Eğitim ve Tatbikatlar
•
Mülga Denizcilik Müsteşarlığı Deniz
Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün
14.02.2008
tarihli
B.02.1.DNM/0.06.14.02.141.01/5237
sayılı
genelgesi
gereğince
kıyı
tesislerine eğitim seminerleri verilir.
• Müdahalede
ve
müdahalenin
idaresinde aktif olarak görev alacak
personelin genelgede yayımlanan
eğitimleri alması zorunludur.

Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı

 RAMP 4 nüsha-basılı ve elektronik
ortamda sunumu yapılır.
 Planlar
komisyon
marifetiyle
onaylanır ve kırmızı mühürlü olarak
teslim edilir
 Seviye 1 Müdahale
- Tesis
- Müdahale Yetki Devri-hizmet alımı
 Seviye 2-3 Müdahale
- Müdahale Yetki Devri-hizmet alımı
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Müdahale Yetki Devri (Tebliğ No:2009/4)

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı koordinasyonunda,
 12 firma yetki belgesi.
 24 saat irtibat noktası.
 Mevzuatta belirtilen ekipman ve donanım
ile eğitimli personele sahip olmak.
 1.seviye için; 1 saat
2-3. seviye için 3 saat içinde etkin olarak
müdahale etmesi gerekmektedir.

 1. seviye için belirlenen bariyer ve
sorbentler tesiste her an kullanılabilecek
bir yerde bulunmalıdır.
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Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı
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Denetim
Yönetmeliğe ve ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine uygunluğunu
temin etmek için Müsteşarlık gemileri, Bakanlık ise; kıyı tesislerini
denetler.
Kıyı Tesisleri Denetimi:
 Bakanlık; kıyı tesislerini Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin
icrasının kontrolü amacıyla haberli veya habersiz yılda en az bir kez
denetler. Bu denetimde, kıyı tesisinin muhtemel acil müdahale için
hazırlıklı olmanın yanı sıra, personelinin eğitim seviyesi ile personel,
malzeme ve ekipman açısından yeterliliği, acil müdahale planlarının
güncelliği, hazırlıklı olma faaliyetlerinin ilgili bölgesel ve kıyı tesisi acil
müdahale planlarına uygunluğu ile Kanunda ve bu Yönetmelikte
belirtilen diğer gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edilir.
 Kıyı tesislerinde Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda
uygunsuzluk veya eksiklik bulunursa kıyı tesislerine eksikliklerini
tamamlamaları için üç aya kadar süre tanınır. Bu süre içerisinde
şartları yerine getirmeyen kıyı tesislerinin faaliyetleri bu Yönetmeliğin
56 ncı maddesi kapsamında durdurulur
15

Bölgesel Acil Müdahale Planları
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Bölgesel Acil Müdahale Planı
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Bölgesel Acil Müdahale Planı
Bölgesel Koordinasyon Komitesi (İl Kriz Merkezi):






Vali / Vali Yardımcısı,
Liman Başkanı,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü,
Afet ve Acil Durum Müdürü,
Sahil Güvenlik Bölge Komutanı.

İhtiyaca göre Koordinasyon Komitesine davet edilecek
kurumlar:







Belediye Başkanı,
Emniyet Müdürü,
İl Sağlık Müdürü,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü,
İl Jandarma Alay Komutanı,
Garnizon Komutanı veya askeri birlik temsilcisi.
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Bölgesel Acil Müdahale Planı
 6 bölgede hazırlanmıştır.
 Her ilde il kriz merkezi/zarar tespit
komisyonu üyeleri ve iletişim bilgileri,
 Operasyon
koordinatörü,
koordinatörleri,

olay

yeri

 Çevre grubu ve danışmanlar listesi,
 Bölgede bulunan çevre konusunda faaliyet
gösteren
sivil
toplum
kuruluşları,
dernekler,

 Birden fazla ilin etkilenmesi durumunda
izlenecek yol,
 Zararın
tazminine
doküman.

yönelik

rehber
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Ulusal Acil Müdahale Planı
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ZARARDAN DOLAYI SORUMLULUK
A) Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası
B) Çevre Kirliliği Mali
Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisleri
Deniz Kirliliği
Zorunlu Mali
Sorumluluk
sigortası
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Sorumlu taraflar, Gemi ve kıyı tesislerinden kaynaklanan olay sonucu
ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu;












Temizleme masraflarını,
Koruyucu önlemlere ilişkin masrafları,
Canlı kaynaklar ve deniz yaşamına verilen zararları,
Bozulan çevrenin yeniden oluşturulması,
Toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masrafları,
Geçim için kullanılan doğal ve canlı kaynaklarda meydana gelen
zararları,
Özel mallardaki zararları,
Şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararları,
Gelir kayıplarını, gelir ve kazanç kapasitelerine verilen zararları
Diğer kamu zararlarını tazmin etmekle müteselsilen sorumludur.
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Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu
Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan
deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu;
temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar,
üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda
meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin
Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve
Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigorta ettirene
terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder.
Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik
sonucu ortaya çıkan haller bu sigorta teminatı kapsamının dışındadır.
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Kapsama Giren Teminat Türleri
Ölüm Teminatı

Ölüm teminatı, olayın üçüncü şahısların derhal veya olay tarihinden itibaren bir sene
içinde ölümüne sebebiyet vermesi halinde, ölenin yardımından mahrum kalanların
destekten yoksun kalma tazminatını karşılar.
Sakatlık Teminatı
Olayın üçüncü şahısların derhal veya olay tarihinden itibaren iki sene zarfında geçici
veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet vermesi halinde, tıbbi tedavinin sona
ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını
karşılar.

Tedavi Giderleri Teminatı
Olay nedeniyle yaralanan veya herhangi bir fiziksel rahatsızlığa maruz kalan üçüncü
şahısların ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ya da fiziksel
rahatsızlıktan ötürü hastanede veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri
ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.
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Kapsama Giren Teminat Türleri
•

Maddi Hasar Teminatı

Olay nedeniyle, üçüncü şahısların malvarlığında doğrudan azalma meydana gelmesiyle
ortaya çıkan zararı karşılar. Üçüncü şahısların geçim amacıyla kullandığı doğal ve canlı
kaynaklarda meydana gelen zararlar bu teminat kapsamının dışındadır.
Temizleme Masrafları Teminatı
Temizleme masrafları teminatı, olay nedeniyle kirlenen uygulama alanlarının maruz
kaldığı kirliliğin temizlenmesi amacıyla sorumlu birimlerce yapılan veya yaptırılan
çalışmaların neden olduğu masrafları karşılar.
Atıkların Taşınması ve Bertarafı Teminatı
Atıkların taşınması ve bertarafı teminatı, olay sonucu kirlenen uygulama alanlarından
toplanan atık maddelerin taşınması ve bertarafı için yapılan masrafları karşılar.
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Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası

Tesisin Sigortaya Konu
Faaliyeti ile İlgili
Üretim, İşlem veya
Yük Elleçleme
Kapasitesi (*)
(Ton/Yıl)
0 - 749.000 Arası
750.000-2.499.000
Arası
2.500.000-4.999.000
Arası
5.000.000 Üzeri

Teminatlar (TL)
A-Maddi
B- Tedavi Giderleri C-Daimi Sakatlık ve Ölüm
Maddi zarar,
temizleme
masrafları,
Kişi Başına Olay Başına Kişi Başına Olay Başına
atıkların
taşınması ve
bertarafı.
500.000
150.000
750.000
150.000
750.000
1.000.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

2.000.000

150.000

3.000.000

150.000

3.000.000

4.000.000

150.000

6.000.000

150.000

6.000.000
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Olaya ilişkin Belgeler
•

Sigortacı tazminatı ödemek için, olayla ilgili olarak, talep sahibinden aşağıdaki
belgeleri ister:

1) Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında oluşturulan zarar tespit komisyonu raporu
veya zararların tamamının ya da bir kısmının tespitine ilişkin bilgilerin yer aldığı belge
2) Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen olay tespit tutanağı veya bilirkişi raporu
3) Başvuru ölüm nedeniyle yapılmışsa, ölüm raporu ve veraset ilamı ile ölenin mesleği ve
gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösteren belgeler
4) Olayın mahkemeye intikal etmiş olması halinde mahkeme kararı
5) Başvuru, yaralanma nedeniyle yapılmışsa ek olarak tedavi giderlerini gösteren
belgeleri; başvuru, geçici veya daimi sakatlanma nedeniyle yapılıyorsa, tam teşekküllü
hastaneden alınacak rapor
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Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası

•

Bu sigorta zorunlu sigorta ile birlikte aynı sorumluluğu teminat altına almışsa zorunlu
sigorta hadlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı hadlere kadar temin
eder.
Sigortanın Konusu:

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı,
• a) Toprağın,
b) Yeraltı sularının,
c) İç sular ve denizlerin,
ç) Havanın,
sözleşmenin kapsamına bağlı olarak birinde, birkaçında veya hepsinde ani ve
beklenmedik şekilde ortaya çıkan kirlenme ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle Çevre
Mevzuatı çerçevesinde sigorta ettirene yöneltilen ve sigorta ettirenin hukuken ödemek
zorunda kalacağı tazminat taleplerini bu genel şartlar çerçevesinde güvence altına alır.
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TEŞEKKÜRLER..
serpil.durak@csb.gov.tr

29

