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KAPAK SAYFASI 
MADDE YEDİ YILLIK RAPORU 

TARAF DEVLETİN ADI: TÜRKİYE 
RAPORLAMA PERİODU: 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 

 
A Formu: Ulusal Uygulama Tedbirleri 
 
X Değişiklik yapıldı 
� Değişiklik yapılmadı (son raporlama: yıl) 

E Formu: Teknik özellikler 
 
� Değişiklik yapıldı 
X Değişiklik yapılmadı (son raporlama: 2013) 
� Uygulanamaz 

B Formu: Stoklanmış Anti-personel 
Mayınlar 
� Değişiklik yapıldı 
X Değişiklik yapılmadı (son raporlama: 2013) 
� Uygulanamaz 

 
F Formu: Sözleşme Programlarının Statüsü 
 
� Değişiklik yapıldı 
X Değişiklik yapılmadı (son raporlama: 2013) 
� Uygulanamaz 

C Formu: Elde bulundurulan veya transfer 
edilen APM’ler  
 
X Değişiklik yapıldı 
� Değişiklik yapılmadı (son raporlama: yıl) 
� Uygulanamaz 

G Formu: Uyarıcı tedbirler 
 
� Değişiklik yapıldı 
X  Değişiklik yapılmadı (son raporlama: 2015) 
� Uygulanamaz 
 

D Formu: Mayınlı veya mayınlı olduğundan 
şüphelenilen araziler 
 
X Değişiklik yapıldı 
� Değişiklik yapılmadı (son raporlama: yıl) 
� Uygulanamaz 

H Formu: Mağdur Desteği ve diğer ilgili konular 
 
X Değişiklik yapıldı 
� Değişiklik yapılmadı (son raporlama: yıl) 
� Uygulanamaz 

Kapak sayfasının kullanılmasına ilişkin notlar: 
1. Kapak sayfası, yıllık raporlarda sunulan bazı formlardaki bilgilerin geçen yıllardaki raporlarla aynı olduğu zamanlarda, [Birinci ve İkinci] Taraf Devletler 

Toplantılarında uyarlanan detaylı formları teslim ederken onları tamamlayıcı/bütünleyici olarak sunulabilir. Yani, kapak sayfasını kullanırken, sadece yeni bilgi 
içeren formların teslim edilmesi gerekmektedir.  

2. Kapak sayfası, Birinci ve İkinci] Taraf Devletler Toplantılarında uyarlanan detaylı formları teslim ederken onların yedeği/ikamesi olarak sunulabilir, ancak bu 
durum sadece, yıllık raporlarda verilen bilgilerin hepsinin geçen yıllarda sunulan raporlardaki bilgilerle aynı olduğu durumlarda geçerlidir.  

3. Eğer kapak sayfasında, belirli bir forma ilişkin verilen bilgilerin geçen seneki formla karşılaştırıldığında değişmediğine dair bir ibare yer alıyorsa, bir önceki 
formun teslim tarihi açık bir şekilde belirtilmelidir. 
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ANTİ-PERSONEL MAYINLARIN KULLANIMININ, DEPOLANMASININ, ÜRETİMİNİN VE DEVREDİLMESİNİN  

YASAKLANMASI  VE BUNLARIN İMHASI İLE İLGİLİ SÖZLEŞME 

 

Madde 7 için Raporlama Formatları 
 

 
 
 

[TARAF] DEVLET:   TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TR)  
 
İLETİŞİM NOKTASI:   Dışişleri Bakanlığı 

Tel: + 90 312 292 1794 
        Faks: + 90 312 287 5660  
        E-posta: usgy-1@mfa.gov.tr  

 
(SADECE NETLEŞTİRME AMAÇLI) 
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FORM A: ULUSAL UYGULAMALAR 
 
Taraf Devlet: Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 dönemi için sunulan rapor.  
 
Süre Uzatma Talebinde verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için yapılan çalışmalar 
 
1. 2004 yılında Mayın Yasağı Anlaşması’na taraf devlet olan Türkiye, Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini 10 yıllık bir süre içinde 

yerine getirme taahhüdünde bulunmuştur.  
2. Stoklanmış antipersonel mayınların imhası işlemi 2011 yılında bitirilmiş ve böylece Sözleşme’nin 4. Maddesi kapsamında yer alan 

yükümlülük yerine getirilmiştir.  
3. Sözleşme’nin 5. Maddesi uyarınca mayın temizliğine ilişkin var olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mayın temizleme projeleri 

geliştirilmiştir. Ancak Türkiye ile yakından ilgili olan gelişmeler nedeniyle yeterli ilerleme kaydedilememiştir. 1 Mart 2014 son tarihi, hali 
hazırda 1 Mart 2022’ye kadar uzatılmıştır.  

4. Türkiye Milli Mayın Eylem Merkezi’nin (MAFAM) 2015 yılında kurulmasından bu yana, mayın temizleme operasyonları ve mayın eylemi 
etkinlikleri yoğunlaştırılmış ve mayın temizliğine ilişkin çıktılar önemli ölçüde arttırılmıştır.  

5. Yeni mayın temizleme şirketlerinin kurulması kararı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yeni mayın temizleme takımları, 
2018 yılının sonu itibariyle operasyonel olacaklardır.  
 
 
Milli Mayın Eylem Merkezi ile ilgili Yasal Düzenlemeler 

 
6. 15 Ağustos 2017 tarihinde kabul edilen 694 sayılı yasaya göre, Milli Mayın Eylem Merkezi (MAFAM), doğrudan Milli Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı’na bağlıdır. 
 
7. Toprakların serbest bırakılmasını da içeren Milli Mayın Eylem Standartları hazırlanmış ve Nisan 2017 tarihinde Türk Standartları 
Enstitütsü’ne gönderilmiştir. Milli Standartları Değerlendirme Heyeti’nin ilk toplantısı 2018 yılının ilk yarısında yapılacak ve ilgili kurumların 
katılımıyla yılda iki kez tekrar edilecektir.  
 
8. 2019-2021 yılları için ilk defa Milli Mayın Eylem Stratejik Planı taslak şeklinde kaleme alınmış ve 2018 yılı içinde bu taslağın kabul edilmesi 
ve Resmi Gazete’de yayınlanması beklenmektedir. Üç yıllık bu plan, milli kapasitenin geliştirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer 
alan mayınlı araziler ve mühimmatlar tarafından kirlenmiş bulunan arazilerin araştırılması ve temizlenmesi, mayın risk eğitiminin verilmesi 
ve mayın mağdurlarına destek sağlanmasını kapsamaktadır.  
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Milli Kapasitenin Geliştirilmesi 
 

9. Kapasite ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Cenevre Uluslararası İnsani 
Mayınsızlaştırma Merkezi (GICHD) tarafından yapılan araştırmaların bulgularla uyumlu bir biçimde ve UNDP’nin desteği ile, Türkiye kapasite 
geliştirme konusunda önemli bir ilerleme kaydetmiştir.  
 

10. MAFAM'da yapısal değişiklikler yaşanmış ve Merkez, ek personel takviyesi ile güçlendirilmiştir. Standart çalışma prosedürleri ve diğer 
kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi devam etmektedir.  
 

11. Mayın Eylemi için Bilgi Yönetimi Sistemi (MEBYS) kurulmuş ve 2018 yılında tam anlamıyla çalışmaya başlamıştır. MAFAM ve askeri 
mayınsızlaştırma takımlarından önemli sayıda personel eğitilmiştir. Askeri mayınsızlaştırma birliklerine ek olarak MEBYS, Doğu Sınırı Mayın 
Temizleme Projesi (EBMCP) İkinci Aşamasında da kullanılacaktır.  
 

12. MAFAM, sadece kendi personelinin değil, Türkiye’deki ilgili diğer kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi için birçok eğitim düzenlemiştir 
(insani mayın eylemine giriş, teknik olmayan tetkik, MEBYS eğitimleri gibi). UNDP ve GICHD gibi kurumlarla yakın işbirliği kurulmuştur.  
 

13. MAFAM personeli, 2017 yılında ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Mayın Eylemi Eğitimi’nde Kalite Yönetimi eğitimlerini 
GICHD’den almıştır. Askeri mayınsızlaştırma ekiplerinin kalite yönetimi konusundaki eğitimi, MAFAM personeli tarafından yapılacaktır.  
 

14. Askeri mayınsızlaştırma birlikte, 2017 yılında elle yapılan mayın temizleme işlemi konusunda akredite olmuşlardır. Ek olarak, mayın 
temizleme konusunda beş yeni şirketin kurulması Milli Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Bu yeni şirketlerin kullanacağı mayın 
temizleme teçhizatının da içinde olduğu teçhizat ihalesi hali hazırda devam etmekte ve 2018 yılı içinde sonuçlandırılacaktır. Bu ekiplerin 
üçünün 2018 yılı sonu itibariyle, geri kalanının ise 2019 yılı içinde operasyonel hale getirilmesi planlanmaktadır.  
 

Türkiye’nin Doğu Sınırlarıda Tetkik ve Mayın Temizleme Operasyonları 

15. EBMCP Projesi, AB, Türkiye ve BM tarafından desteklenmekte, UNDP tarafından yönetilmekte ve denetlenmektedir. Proje, Denel 
MECHEM and RPS Engineering Şirketleri ile yapılan ticari sözleşmeler üzerinden yürütülmektedir. Projenin İlk Aşaması, 3.296.240 m2’lik bir 
arazinin serbest bırakılmasıyla birlikte bitirilmiş ve 25.667 adet mayın imha edilmiştir (2016 ve 2017 yıllarında). 637.685 m2’lik temizlenen 
alan, 75.445 m2’lik azaltılan alan ve 2.583.110 m2’lik iptal edilen alan göstermektedir ki, etkin bir arazi temizleme faaliyeti yürütülmüştür.  

16. Projenin İkinci Aşaması Mayıs 2018 tarihinde başlayacak ve en az 1.2 milyon m2’lik bir arazinin serbest bırakılmasına ilişkin planlar 
bulunmaktadır. Arazilerin serbest bırakılmasına ilişkin aynı politika yürütülecektir.  
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17. Ek olarak, Jandarma Mayın Temizleme Birlikleri, Iğdır ve Doğubeyazıt bölgelerinde yaklaşık olarak 1 milyon m2’lik riski alan olduğundan 
şüphenenilen toplam büyüklüğe denk gelen 59.195 m2’lik alanın temizliğini gerçekleştirmiştir. Bu alan, 2018 yılında yapılacak teyitten sonra 
serbest bırakılacaktır. Kirlenmiş arazilerin 603.710 m2’lik bir kısmına denk gelen ek mayın tarlalarının temizliği ise gerçekleştirilecektir. Bu 
operasyonlar sırasında MEBYS kullanılmış ve kalite kontrolü temin edilmiştir.  

Suriye Sınırında Tetkik ve Mayın Temizleme Operasyonları 

18. 730 km’lik Suriye sınırı boyunca kurulacak olan Sınır Güvenliği Gözetim Sistemi’nin güvenli bir şekilde inşaasını gerçekleştirmek amacıyla 
2017 yılında buraya askeri mayın temizleme birlikleri de sevk edilmişidir.  

19. Dört mayın temizleme ekibi, Suriye sınırında bulunan Karkamış ve Elbeyli bölgelerinde mayın temizleme operasyonu gerçekleştirmiştir. 
Bu operasyonlar sırasında yaklaşık 250.000 m2’lik alan serbest bırakılmış (64 mayın bulunmuş/imha edilmiş) ve ilgili yetkililere gümrük 
bölgeleri olarak kullanılmak üzere verilmiştir.  

20. Teknik olmayan Tetkik, Hatay bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Riski olduğundan şüphe edildiği yönünde kayıt altına alınan bölgelerin on 
yıllardır tarım amaçlı kullanıldığı ve bu alanların mayınsız olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yaklaşık olarak 5 milyon m2’lik alan iptal 
edilmiştir. 

Sınır bölgeleri dışındaki yerlerde Tetkik ve Mayın Temizleme Operasyonları 

21. Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın kurulacağı Eskişehir ilinde daha önce askeri bölge olarak kullanılan (2.513.000 m2) alanda, teknik 
olmayan tetkik çalışmaları yapılmıştır. Bu alanın güvenli olduğu tespiti yapılmış ve ilgili makamlara devredilmiştir.  

22. Devam eden kapasite geliştirme çabaları ve duvar ve gümrük bölgesi inşaatı önceliği nedeniyle, tetkik çalışmaları sadece Suriye sınırı 
boyunca var olan mayın tarlalarında yapılmıştır. Sınır bölgeleri dışında var olan bölgelere ilişkin teknik olmayan tetkik çalışmalarının 2018 
yılında yapılması planlanmaktadır.  
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B Formu:  Stoklanmış Anti-Personel Mayınları 
 
Madde 7.1. b) Sahip olduğu ya da yetkisi veya denetimi altında bulunan depolanmış bütün anti-personel mayınlarının, türü, miktarı ve 

mümkünse depolanmış her anti-personel mayın türü için seri numarasını da içerecek biçimde sınıflandırılmış, toplam sayısı 
hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine rapor verecektir. 

 
 
[Taraf]     Raporlama Zamanı   
Devlet ___________________________      _________________________________ 

 
1. Stoklanmış anti-personel mayınların toplam sayısı 

Tür Miktar Seri Numarası (Mümkünse) Tamamlayıcı Bilgi 

 
İLGİLİ DEĞİL 

   

 
   

 
 

2. Son tarih geçtikten sonra, daha önce bilinmeyen anti-personel mayın stokları bulunmuştur (Nairobi Eylem Planı, Eylem no 15)  

Tür Miktar Seri Numarası (Mümkünse) Tamamlayıcı Bilgi 

 
İLGİLİ DEĞİL 
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C Formu:  Elde Bulundurulan veya Transfer Edilen APM’ler 
 
Madde 7.1. d) Mayın tespit, mayın temizleme veya mayın imha etme tekniklerinin geliştirilmesi ve bu tekniklerle eğitim vermek amacıyla 

bulundurulan veya devredilen, ya da imha edilmek üzere devredilen bütün anti-personel mayınların türleri, miktarları ve 
mümkünse seri numaraları ile bir Taraf Devlet tarafından anti-personel mayınları bulundurmak ya da devretmek üzere 
Madde 3 uyarınca yetkili kılınmış kurumlar hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine rapor verecektir. 

 
 
[Taraf]   TÜRKİYE CUMHURİYETİ   Raporlama Zamanı  1 Ocak 2017  31 Aralık 2017 
Devlet ___________________________      _________________________________ 
 
1a. Geliştirilmesi ve eğitim vermek amacıyla elde bulundurulan  (Madde 3, paragraf 1) 

Taraf Devlet tarafından 
yetkilendirilen kurum Tür Miktar 

Seri Numarası 
(Mümkünse) Tamamlayıcı Bilgi 

Silahlı Kuvvetler 
DM11 

2.424  
 

- 
1.267  

İmha edildi 

M14 
2.170  

 
- 

1.180  
İmha edildi 

Silahlı Kuvvetler M16 
1.756  

 
- 

3 imha edildi 

Silahlı Kuvvetler M2 
2.953  

 
- 
 

2.709  
İmha edildi 

TOTAL  
9.303  
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D Formu:  Mayınlı olan ve mayınlı olduğundan şüphelenilen arazilerin yeri 
 
Madde 7.1. c) İmkânlar ölçüsünde, her mayınlı alanda bulunan anti-personel mayınların türüne ve her tür anti-personel mayının sayısına ve ne 

zaman döşendiklerine ilişkin mümkün olduğunca ayrıntılı bilgileri içerecek şekilde, anti-personel mayın bulunan ya da bulunduğundan 
kuşkulanılan yetkisi veya denetimi altındaki bütün mayınlı alanların yerleri hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine rapor 
verecektir. 

[Taraf]   TÜRKİYE CUMHURİYETİ   Raporlama Zamanı  1 Ocak 2010  31 Aralık 2010 
Devlet ___________________________      _________________________________ 
 

1. Mayınlı olan ve mayınlı olduğundan şüphelenilen arazilerin yeri 
Yer Antipersonel 

mayın 
bulunduğu 
bilinen yer 
sayısı 

Antipersonel 
mayın 
barındırdığı 
bilinen alan 
(m2) 

Döşenme 
tarihi 

Mayın sayısı Antipersonel 
mayın 
olduğundan 
şüphenelilen 
yer sayısı 

Antipersonel 
mayın 
olduğundan 
şüphenelilen 
yer sayısı 
Antipersonel 
mayın 
olduğundan 
şüphenelilen 
yer sayısı 

Madde 5 
kapsamında 
ilgilenilmesi 
gereken 
toplam alan 

Ek bilgi 

Anti-
personel 

Anti-
tank 

   

Suriye Sınırı 
1.301  
 

139.040.431  
 

1955-1996  
 

413.117  194.649  84  Bilinmiyor   139.040.431  Karkamış/Elbeyli :  
35 AP, 29 A/T , 250.000 m2 
temizlendi,  
iptal (NTS) 5.000.000 m2  

Irak Sınırı 
596  
 

2.862.835  
 

1955-1996  
 

79.017  -  373  Bilinmiyor   2.862.835  

 

İran Sınırı 
455  
 

17.974.376  
 

1955-1996  
 

171.844  -  38  Bilinmiyor   17.974.376  EBMCP: 15667 A/P found, 
3.296.240 m2 serbest bırakıldı 
(122.764 temizlendi, 2016)  
Askeri mayın temizleme 
birimleri:10679 A/P bulundu, 
59.195 m2 temizlendi.  

Ermenistan 
Sınırı 

42  
 

1.097.077  
 

1955-1996  
 

20.275  -  -  -  1.097.077  
 

Sınırların 
Dışında Kalan 
yerler 

667  
 

3.107.849  
 

1955-1996  
 

34.410  -  206  Bilinmiyor   3.107.849   

TOPLAM 
3.061  
 

164.082.568  
 TOPLAM 

718.663  194.649  701  -  164.082.568   
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2. 2017 yılında yapılanlar 

 

Yer Raporlama 
dönemi 
başında 
Antipersonel 
mayın 
bulunduğu 
bilinen veya 
şüphelenilen 
yer sayısı 

Raporlama 
dönemi 
başında 
Antipersonel 
mayın 
barındırdığı  
bilinen veya 
şüphelenilen 
alan (m2) 

Raporlama 
döneminde 
temizlenen 
arazi (m2) 

Raporlama 
döneminde 
düşürülen 
arazi (m2 

Raporlama 
döneminde 
iptal edilen 
arazi (m2 

Raporlama 
döneminde 
Madde 5 
kapsamında 
ilgilenilen 
toplam alan 
(m2) 

Raporlama 
dönemi 
sonunda 
Madde 5 
kapsamında 
ilgilenilmesi 
gereken toplam 
alan sayısı 

Raporlama dönemi 
sonunda Madde 5 
kapsamında 
ilgilenilmesi gereken 
toplam alan (m2) 

    

Suriye 
Sınırı 

1.392  144.290.431  250.000  -  5.000.000  5.250.000  1.385  (139.040.431)  

Irak Sınırı 
969  2.862.835  -  -  -  -  969  2.862.835  

İran Sınırı 
505  21.207.047  574.116  75.445  2.583.110  3.232.671  493  17.974.376  

Ermenistan 
Sınırı 

42  1.097.077  -  -  -  -  42  1.097.077  
 

Sınırların 
Dışında 
Kalan 
yerler 

873  3.107.849  -  -  -  -  873  3.107.849  

TOPLAM 
3.781  172.565.239  824.116  75.445  7.583.110  8.482.671  3.762  164.082.568  
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D Formu (devam) 
 
Madde 7.1. f) Taraf Devlet İmha için kullanılacak yöntemler, imha alanlarının yerleri ve güvenlikle ve çevreyle ilgili izlenilecek 
uygulanabilir standartların ayrıntılarını içerecek şekilde, anti-personel mayınların imha edilmesine ilişkin madde 4 ve 5 uyarınca yürütülen 
programların durumu hakkında hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine rapor verecektir. 
 
 
3.a. stokların imhasına ilişkin programların statüsü (madde 4)  
Daha önceki döneme göre değişiklik yoktur 
 
3.b. mayınlı alanlardaki stokların imhasına ilişkin programların statüsü (madde 5)  
Daha önceki döneme göre değişiklik yoktur 
 
D Formu (devam) 
 
Madde 7.1. g) Bu Sözleşmenin söz konusu Taraf Devlet için yürürlüğe girmesinden sonra imha edilen tüm anti-personel mayınların, 

sırasıyla 4 üncü ve 5 inci maddeler uyarınca imha edilen her bir türdeki anti-personel mayının miktarının dökümünü içerecek 
şekilde, türleri ve miktarları, bunun yanısıra, mümkünse, 4 üncü madde uyarınca imha edilen her bir türdeki anti-personel 
mayının seri numaraları hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine rapor verecektir. 

 
 
 
[Taraf]   TÜRKİYE CUMHURİYETİ   Raporlama Zamanı  1 Ocak 2017  31 Aralık 2017 
Devlet ___________________________      _________________________________ 
 

1. Stoklanmış APM’lerin imhası (Madde 4) 

Tür Miktar 
Seri Numarası 
(Mümkünse) 

Tamamlayıcı Bilgi: 
 

Çeşitli 2.938.060  Uygulanamaz  

TOPLAM 2.938.060  
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2. Mayınlı arazilerdeki APM, ATM ve UXO’ların  İmhası (Madde 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

E Formu:  Üretilen/Sahip Olunan veya Elde Bulundurulan Her Bir Türün Teknik Özellikleri 
 
Madde 7.1. h) Bir Taraf Devlet tarafından üretilen ve o Taraf Devletin halen sahip olduğu veya tasarrufunda bulundurduğu herbir türdeki 

anti-personel mayının, makul olan hallerde söz konusu mayınların teşhisi ve temizlenmesini kolaylaştıracak kategorilerde bilgi 
verilecek şekilde- bu bilgi asgarî olarak, mayının boyutlarını, fünye cinsini, patlayıcı madde cinsini, metal madde cinsini, renkli 
fotoğraflarını ve mayın temizlemeyi kolaylaştıracak diğer bilgileri içerecektir- bilindiği ölçüde teknik özellikleri hakkında 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine rapor verecektir. 

 
[Taraf]   TÜRKİYE CUMHURİYETİ   Raporlama Zamanı  1 Ocak 2010  31 Aralık 2010 
Devlet ___________________________      _________________________________ 
 

1. Üretilen Her Bir Türün Teknik Özellikleri 
 

İlgili değil 
 

2.  Hali Hazırda Sahip Olunan veya Elde Bulundurulan Her Bir Türün Teknik Özellikleri 
 

 İlgili değil 

Yer 
Imha edilen patlayıcılar Tamamlayıcı Bilgi: 

 APM ATM UXO 

Suriye sınırı 
5.957  1.026  -  Karkamış/Elbeyli : 35 A/P, 29 A/T 

destroyed.  

Irak sınırı 566  -  -   

Iran sınırı 
40.721  -  -  EBMCP: 15.667 A/P destroyed.  

Military Demining Units: 10.679 A/P 
destroyed.  

Ermenistan sınırı 231  -  -   

Sınırların Dışında Kalan 
yerler 

14.033  -   

TOPLAM 61.508  1.026  -   
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F Formu:  APM üretim tesislerinin korunması veya görevden el çektirilmesi için var llan programların statüsü 
 
Madde 7.1. e) Herbir Taraf Devlet Anti-personel mayın üreten işletmelerinin başka amaçlı kullanım için dönüştürülmelerine ya da hizmet 
  dışı bırakılmalarına ilişkin programların durumu hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine rapor verecektir 
 
 
[Taraf]   TÜRKİYE CUMHURİYETİ   Raporlama Zamanı  1 Ocak 2010  31 Aralık 2010 
Devlet ___________________________      _________________________________ 
 
İLGİSİZ 
 
 
FORM G   UYARICI HÜKÜMLER  
 
Madde 7.1. i) Maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan bütün alanlarla ilgili olarak, halka derhal ve etkili bir uyarıda bulunulmasını sağlamak 

için alınan önlemler hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine rapor verecektir.  
 
 

1. Geçen yıla göre bir değişiklik olmamıştır. Geçen yılın raporunda belirtildiği üzere, 2017 yılında MRE etkinliklerine devam 
edilmiştir.  
 
 

H Formu:  Mağdur desteği ve ilgili diğer konular 
 
 Yorum: Taraf Devletler, bu formu, Madde 7’de var olan biçimsel raporlama gerekliliklerince kapsanmayan ve uyum ve 

uygulama ile ilgili olan konular da dâhil olmak üzere, ilgili diğer konular hakkında gönüllü rapor sunmak için de kullanabilirler. 
Taraf Devletler, bu formu Madde 6’ya göre yapılan etkinlikleri, özelde mayın kurbanlarına sağlanacak sağlık ve rehabilitasyon 
hizmeti ve onların sosyal ve ekonomik anlamda topluma yeniden kazandırılmaları konusunu, raporlamak için kullanmaları 
konusunda teşvik edilirler 

 
[Taraf]   TÜRKİYE CUMHURİYETİ   Raporlama Zamanı  1 Ocak 2010  31 Aralık 2010 
Devlet ___________________________      _________________________________ 
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1. Mayın mağduru verisi 

 
 

a) Bilginin sürdürülebilir akışını sağlamak amacıyla, ilgili bakanlıklar ve kurumlar arasında bir iletişim kanalı oluşturulmuştur. Genel 
Kurmay, Sağlık Bakanlığı, Ail eve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlık ve kurumlar, MAFAM'ı mayın mağdurlarının 
bireysel bilgileri (kimlik, yaş, cinsiyet, meslek vb.), iletişim bilgileri ve sağlık durumları hakkında bilgilendirecek ve üç aylık sürelerle 
değişim ve gelişmeleri raporlayacaklardır (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim). Ek olarak, Sağlık Bakanlığı, ‘Sağlık Yönetimi Sistemi’ 
kapsamında sivil mayın mağdurları için yeni bir modul açmıştır. Bunun amacı, mayın mağdurlarının daha kolay izlenmesi ve onlara 
desteğin daha kolay sağlanmasıdır.  
 

b) İçişleri Bakanlığı, kendi sorumluluk bölgelerinde ortaya çıkan mayın vakaları vuku bulduktan sonra bir ay içinde, bu vakaların bilgisini 
(tarih ve saat, yer, nasıl gerçekleştiği, yaralıların bilgisi vb.) polis ve jandarma kurumları üzerinden MAFAM'a iletecektir.  
 

c) Yasalar kapsamında mayın mağduru olarak değerlendirilen bireyler yemelinde çalışmalar yapılacak ve mayın mağdurlarının haklarını 
kullanmaları için ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanacaktır.  
 

d) Antipersonnel karamayınlarının patlaması sonucu ortaya çıkan kayıplar şöyledir (anti-terör operasyonları kapsamında IED’ler 
tarafından etkilenen güvenlik kuvvetleri personelinin sayısı dışarda tutulmuştur)  

 
 

Zayiat verisi Mayın mağduru Insani mayınsızlaştırma kazası Toplam  

Yaralı Ölü Yaralı Ölü 

Erkek 7  2  4 (ikisi askeri 
personel)  

0   

kadın 0  0  0  0   
23 

Erkek çocuk 7  2  -  -  

Kız çocuğu 0  1  -  -   
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2. Toplumsal içerme 
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Bedensel Engelliler Spor Federasyonu) ve Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Merkezi, 
mayın mağdurlarıyla ilgili etkinlikler yapmaktadır.   
 

3. Tıbbi Bakım 
 
Var olan yasal mevzuat çerçevesinde, destek almadan günlük aktivitelerini yapamayacak durumda olan mayın mağdurları, ilaç ve tıbbi 
ekipmana ücretsiz erişim konusunda destek almaktadır.  

 
4. İktisadi içerme 

Mayın mağdurlarına özel bir program bulunmamasına rağmen, var olan yasal mevzuat çerçevesinde, mayın mağdurları ve onların 
aileleri aylık maaş almakta, istihdam olanaklarına erişebilmekte, girişimcilik destekleri ve ücretsiz iş bulma ve durumlarına göre 
eğitim destekleri alabilmektedir. Ek olarak, mayın mağdurlarına özel olarak tasarlanmış paylaşımlı bir veritabanının geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar devam etmektedir.  
 

5. İşbirliği ve destek 
 

a. MAFAM kurulduğundan beri sadece diğer program, kurum ve askeri birimlerle kurumlar arası işbirliği yönünde programlar 
başlatmamıştır. Aynı zamanda  UNDP ve GICHD ile uluslararası düzeyde işbirlikleri de geliştirmiştir. MAFAM temsilcileri, 2017’de 
Anlaşma’nın ilgili uluslararası toplantılarına katılmış ve Afganistan Mayın Eylem Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirmiştir. 2018’de 
Hırvatistan, Azerbaycan ve Asya Mayın Eylemi Merkezleri’ne de ziyaretler gerçekleştirilecektir.  

b. Doğu Sınırı Mayın Temizleme Projesi, UNDP tarafından yürütülmekte ve AB, Türkiye ve BM tarafından finansal olarak 
desteklenmektedir. Bu projeye Türkiye’nin sunduğu katkı 10 milyon Avro civarındadır.  

c. MAFAM kapasite geliştirme çabaları, UNDP, GICHD ve diğer ulusal ortaklarla işbirliği içinde yürütülmektedir. MAFAM personeli, 
James Madison Üniversitesi ve GICHD tarafından verilen eğitimlere katılmışlardır.  

d. Türkiye, yeni mayın temizleme şirketlerinin kurulmasına dair ihale sürecine 13 milyon dolarlık bir kaynak yatırmıştır.  
e. Türkiye, dünya genelinde mayın mağdurlarına destek sağlamak amacıyla International Trust Fund’a 2014 yılından bu yana bağışta 

bulunmaktadır. Şimdiye kadar yapılan bağışlar 110.000 dolar civarındadır.  
f. Türkiye, Azerbaycan’da yürütülmekte olan ANAMA-NATO/NSPA Partnership for Peace Trust Fund Project "Jeyranchel Clearance 

Project" adındaki mayın/UXO temizleme projesinin ana yürütücü ülkesidir. Proje başlangıcından bu yana 200.000 dolar bağış 
yapılmıştır.  

 


