
YILLIK MADDE 7 RAPORU KAPAK SAYFASI[1] 

  
TARAF DEVLETİN ADI:  TÜRKİYE 
  

Form A:  Ulusal uygulama 
tedbirleri: 

değişti 

x değişmedi (son 
raporlama:  2008) 

Form F:  APM imha 
programı: 
x değişti 

değişmedi (son 
raporlama: yyyy) 

uygulanamaz 

Form B:  Stoklanmış anti-
personel mayınları: 

 x değişti 

değişmedi (son raporlama:  yyyy) 
uygulanamaz 

Form G:  İmha edilen APM: 

 x değişti 

değişmedi (son 

raporlama: yyyy) 
uygulanamaz 

Form C:  Mayınlı arazilerin konumu: 

 x değişti 
değişmedi (son raporlama: yyyy) 

uygulanamaz 

Form H:  Teknik Özellikler: 

 değişti 

x değişmedi (son 

raporlama:  2008) 
uygulanamaz 

Form D:  Elde bulundurulan ya da 
nakledilen APM’ler: 

 x değişti 

değişmedi (son raporlama:  yyyy) 
  

Form I:  İkaz tedbirleri: 

 değişti 

x değişmedi (son 

raporlama:  2007) 
uygulanamaz 

Form E:  Dönüştürme 
programlarının statüsü: 

 değişti 

x değişmedi (son raporlama:  2007) 
uygulanamaz 

Form J:  İlgili diğer konular: 
x değişti 

değişmedi (son 

raporlama:  yyyy) 
uygulanamaz 

  
 
  

 

  

1. Yıllık rapordaki formların bazılarında verilen bilgilerin geçmiş raporlardakiyle aynı olması 
halinde kapak sayfası [Birinci ve İkinci] Taraf Devletler toplantılarında benimsenen ayrıntılı 
formların tesliminde tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Başka bir deyişle kapak sayfası 
kullanımında sadece yeni bilgilerin yer aldığı formların iletilmesi gerekecektir. 
2. Yıllık raporda verilecek tüm bilgilerin geçmiş raporlardakiyle aynı olması halinde,  kapak 
sayfası [Birinci ve İkinci] Taraf Devletler toplantılarında benimsenen ayrıntılı formların 
yerine kullanılabilir.  
3. Kapak sayfasında, belirli bir formda sağlanacak bilginin geçmiş yıla göre değişmediğini 
gösteren bir işaret olması halinde, geçmiş formun teslim tarihi açıkça belirtilmelidir. 

 
 

  

http://www.mayinsizbirturkiye.org/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=content&Toolbar=Default#_ftn1


ANTİPERSONEL MAYINLARININ KULLANIMI, STOKLANMASI, ÜRETİMİ VE NAKLEDİLMESİNİN 
YASAKLANMASI VE İMHA İLE İLGİLİ KONVANSİYON 

 

Madde 7 rapor formatları 

  
TARAF DEVLET:                                      TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TR) 

  
İRTİBAT NOKTASI:                                  Ahmet Muhtar Gün 

  
Genel Başkan Vekili (OSCE, Silah Denetimi ve 
Silahsızlanma)  
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 
Telefon                :  + 90 312 292 1794 
Faks                    :  + 90 312 287 3731 

e_posta               :  mailto:gun@mfa.gov.tr.gun@mfa.gov.tr 
 
 

  

Form B           Stoklanmış antipersonel mayınları 

Madde 7. 1      "Her Taraf Devlet... aşağıdaki konuyla ilgili olarak Genel Sekreterliğe rapor verecektir: 
b) Taraf Devlet’in sahip olduğu ya da elinde bulundurduğu, veya yetki ya da 
kontrol alanında bulunan tüm stoklanmış antipersonel mayınlarının toplamı ile 
birlikte tip ve adedi ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve mümkünse stoklardaki 
antipersonel mayınların her tipine ait seri numarası.”  

[Taraf] Devlet:   TÜRKİYE CUMHURİYET(TR)  raporlama dönemi    01 OC 2008 - 31 ARA 2008 
 1. Stoklanmış antipersonel mayınların toplamı 

Tip Adet Seri #(mümkünse) Ek bilgiler 

DM-11 584.742     

M2 96.173     

M14 974.040     

M16 25.239     

ADAM1 22.788     

TOPLAM 1.702.982   

  
2. Son tarihler geçtikten sonra ortaya çıkarılan, öncesinde bilinmeyen antipersonel mayın 

stokları. (Nairobi Eylem Planı, Madde 15)  

Tip Adet Seri #(mümkünse) Ek bilgiler 

- -     

TOPLAM     

mailto:gun@mfa.gov.tr


1 ADAM roketlerinin toplam sayısı 633 [Her birinde 36 alt bomba bulunuyor; APL’lerin toplam 
miktarı22.788 (633 x 36)]. 

  

  8MSP’nin kararına uygun olarak, toplantının Final Raporu’nun 29. paragrafında yer aldığı üzere, 
belge APLC/MSP.8/2007/6. 

 
 

  

Form C           Mayınlı arazilerin konumu 

  
Madde 7.1       " Her Taraf Devlet... aşağıdaki konuyla ilgili olarak Genel Sekreterliğe rapor verecektir: 

c) Mümkün olduğu ölçüde, yetki ya da kontrol alanı içerisinde anti personel 
mayın bulunan ya da bulunduğundan şüphelenilen tüm mayınlı arazilerin 
konumu ile birlikte her mayınlı arazideki her bir anti personel mayının tipi ve 
miktarı ve ne zaman döşendikleri hakkında mümkün olduğunca detaylı 
bilgi." 

  

[Taraf] Devlet:   TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TR) raporlama dönemi  

01 OCA 2008-31 ARA 2008 
 
 

  
 
 

1. Mayın bulunan araziler 

Konum Tip Adet Döşenme 
tarihi 

Ek Bilgiler 

          

TOPLAM 981.7781     

  
  

2. Mayın bulunduğundan şüphelenilen araziler* 

Konum Tip Adet Döşenme 
tarihi 

Ek Bilgiler 

          

        

  

  

  Gerekirse her mayınlı arazi için ayrı bir tablo hazırlanabilir 

  
1  Şu an itibarıyla 817.312 adet döşenmiş APM bulunmaktadır. Mayınların toplam 
sayısı, 164.466 anti-tank mayını ile birlikte 981.778’dir. 



Form D           Elde bulundurulan ya da nakledilen APM’ler 

Madde 7.1       " Her Taraf Devlet... aşağıdaki konuyla ilgili olarak Genel Sekreterliğe rapor 
verecektir: 

d) Madde 3’e uygun olarak mayın tespiti, mayın temizliği ya da mayın 
imha tekniklerinin geliştirilmesi ve bu alanlarda eğitim amacıyla elde 
bulundurulan veya nakledilen, veya imha etmek amacıyla nakledilen 
tüm antipersonel mayınlarının tipi, adedi ve mümkünse seri 
numaralarının yanı sıra antipersonel mayın bulundurması ya da 
nakletmesi için bir Taraf Devlet tarafından yetkilendirilen kuruluşlar" 

   

[Taraf] Devlet:   TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TR) raporlama dönemi  01 OCA 2008 - 31 ARA 2008 
 
 

1a. Mecburi: (Madde 3, paragraf 1) geliştirme ve eğitim amaçlı bulundurulan antipersonel mayınlar 

Taraf Devlet 
tarafından 
yetkilendirilen kuruluş 

Tip Adet Seri #(mümkünse) Ek bilgiler 

  

  

  
Silahlı Kuvvetler 

DM11 3897     

M2 5815     

M14 3697     

M16 1716     

TOPLAM ------------------ 15.1251   

  
1b. İsteğe bağlı bilgiler (Nairobi Eylem Planı, Madde 54) 

Hedefler Faaliyet / Proje Ek bilgiler 
(Mümkün olduğu durum ve zamanlarda 
program ya da faaliyetlerin tanımı, amaçları 
ve işleyişi, mayın tipleri, zaman aralığı…) 

    “Mayın tespiti, mayın temizliği ya da mayın imha 
tekniklerinin geliştirilmesi ve bunlarla ilgili 
eğitim amaçlı mayın bulundurulmasını 
gerektiren planlarla ilgili bilgiler ve elde 
bulundurulan mayınların fiili kullanımı ve bu tür 
kullanımın sonuçları hakkında rapor” 

  
NOT: Her Taraf Devlet mümkün olduğu durum ve zamanlarda planlar ve gelecekteki faaliyetlerle 
ilgili bilgi sağlamak zorundadır ve herhangi bir zamanda bu bilgiler üzerinde değişiklik yapma 
hakkına sahiptir.   

  
1  25 APM eğitim ve araştırma amaçlı kullanıldı 

 
 

  

 

 

 

 



Form D (devamı) 
  

Hedefler Faaliyet / Proje Ek bilgiler 

Eğitim: 
- Mühendis Birlikleri Temel Kurs (322 personel). 
- Mayın ve Bubi Tuzağı Kursu (867 personel). 
- Mayın ve IED Kursu (603 personel). 
- Mayın ve EOD Kursu, PfP Merkezi (21 ülkeden 42 personel) 
Araştırma: 
- Mayına dayanıklı botlar için modifikasyon projesi. 

  

  
2. Mecburi: (Madde 3, paragraf 1)geliştirme ve eğitim amaçlı nakledilen mayınlar 

Taraf Devlet 
tarafından 
yetkilendirilen kuruluş 

Tip Adet Seri #(mümkünse) Ek bilgiler 

  
örn. –‘den nakledildi, -
‘e nakledildi 

          

TOPLAM --------------------
----- 

    

  

 3.    Mecburi: İmha amaçlı nakledilen mayınlar (Madde 3, paragraf 2) 

Taraf Devlet 
tarafından 
yetkilendirilen kuruluş 

Tip Adet Seri #(mümkünse) Ek bilgiler 

  
örn. –‘den nakledildi, -
‘e nakledildi 

          

        

TOPLAM --------------------
----- 

    

 
 

  

Form F            APM imha programlarının durumu 

  
Madde 7.1       "Her Taraf Devlet... aşağıdaki konuyla ilgili olarak Genel Sekreterliğe rapor verecektir: 

f) Madde 4 ve 5’e uygun olarak antipersonel mayınların imha edilmesiyle 
ilgili programların durumu; imha sırasında kullanılacak yöntemler, tüm 
imha alanlarının konumu ve gözetilmesi gereken uygulanabilir güvenlik ve 
çevre standartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler." 

 



[Taraf] Devlet:   TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TR)   raporlama dönemi   01 OCA 2008- 31 ARA 2008  

  
1.  Stoklanmış APM imha programlarının durumu (Madde 4) 

Programların durumunun tanıımı:   
  

Ayrıntılar: İmha alanlarının konumu 

Türk Silahlı Kuvvetleri Mühimmat İmha Tesisi Yahşihan/ 
KIRIKKALE’de bulunmaktadır. 

Yöntemler 

- AASP ve DOD 41 45 26 M’ye ve AB çevre norm ve standartlarına 
uygun olarak NAMSA sertifikalı 

  
- Çevre Kanunu No. 2872 (Resmi Gazete: 11.08.1983, No: 18132). 
Kanun, 26 Nisan 2006’da başka bir kanun ile (Kanun NO. 5491) 
değiştirildi. 

  
- Hava Kirliliği Denetimi Hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı 
Yönetmeliği (Resmi Gazete: 22.07.2006, No.26236) 

  

  

  

  
Uygulanabilir güvenlik 
standartları 
Uygulanabilir 
çevre standartları 

 
 

   
2.    Mayınlı arazilerdeki APM’ler için imha programlarının durumu (Madde 5) 

Programların durumunun tanıımı:   
  

Ayrıntılar: İmha alanlarının konumu 

- Türkiye Genelkurmaylığı’na bağlı Uzman Mayın Temizliği Birimi 
mayın temizliği faaliyetlerini sürdürmekte olup alanda açık hava 
imha yöntemini kullanmaktadır. Suriye sınırında 510 km. 
uzunluğundaki mayın alanı, ilgili Hükümet kararına uygun olarak 
Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) idaresinde 
temizlenecektir. 

  
- Türkiye ve Suriye sınırındaki arazi boyunca mayın temizliği ve ihale 
kolaylıkları hakkındaki kanun tasarısı hazırlanmış ve Meclis’e 
sunulmuştur. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nca kabul 
edilmesinin ardından mevzuat Haziran 2008’de Yasama Meclisi’ne 
iletilmiştir. 

Yöntemler 

  Uygulanabilir güvenlik 
standartları 

  Uygulanabilir 
çevre standartları 

 
 

 



 Form G           Yürürlüğe girmesinin ardından imha edilen APM’ler 

  
Madde 7.1       " Her Taraf Devlet... aşağıdaki konuyla ilgili olarak Genel Sekreterliğe rapor verecektir: 

g) Bu konvansiyonun söz konusu Taraf Devlet için yürürlüğe 
girmesinin ardından imha edilen tüm antipersonel mayınların tip ve 
adetleri; Madde 4 ve 5’e uygun olarak, imha edilen antipersonel 
mayınların her tipi için ayrıntılı adet bilgisiyle birlikte mümkünse 
Madde 4’e uygun olarak imha edilmesi durumunda her tipteki 
antipersonel mayının seri numarası" 

  

  Taraf Devlet:    TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TR) raporlama dönemi   01 OCA 200- 31 ARA 2008 

 
 

1.  Stoklanmış APM’lerin imhası (Madde 4) 

Tip Adet Seri #(mümkünse) Ek bilgiler 

  
Çeşitli 

  
913.788 

  TAF Mühimmat İmha Tesisi 
tarafından ve açık havada infilak 
yöntemiyle imha edilmiştir. 

        

TOPLAM 913.788   

  
2.  Mayınlı arazilerdeki APM’lerin imhası (Madde 5) 

Tip Adet Ek bilgiler 

Çeşitli 999 Alanda infilak. 

      

TOPLAM 999   

 
 

 Form G (devamı) 

  
3. Son tarihler geçtikten sonra ortaya çıkarılan ve imha edilen, önceden bilinmeyen antipersonel mayın 
stokları (Nairobi Eylem 

Planı, Madde #15) 

Tip Adet Seri #(mümkünse) Ek bilgiler 

- -     

        

TOPLAM     

   



  8MSP kararına uygun olarak, Toplantı’nın Final Raporu’nun 29. paragrafında yer aldığı üzere, 
belge APLC/MSP.8/2007/6. 

 
 

 Form J            İlgili diğer konular 

  
Açıklama: Taraf Devletler, tercih etmeleri halinde, bu formu Madde 7’de yer alan resmi 
raporlama gereksinimlerinin kapsamadığı riayet ve uygulama ile ilgili diğer konular 
hakkında rapor vermek için kullanabilir. Taraf Devletler’in bu formu Madde 6’ya göre 
girişilen faaliyetler ve özellikle de mayın mağdurlarının bakım ve rehabilitasyonu, sosyal 
ve ekonomik yeniden entegrasyonu için sağlanan destek konusunda rapor vermeleri 
desteklenmektedir. 

  

  

[Taraf] Devlet:   TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TR)     raporlama dönemi                       01 OCA 2008 -
  31 ARA 2008 

-  Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi’ne bağlı Protez Merkezi, 2001 yılından beri, ücretsiz olarak, protez 
takmak ve sakatları eğitmek üzere kendi kendini idame ettiren bir merkez olarak faaliyet 
göstermektedir. 2008 yılında Merkez’de protez takılan sivil kara mayını kurbanlarının (sakatlarının) 
sayısı 8’dir. 

  
- Mayın kurbanı siviller askeri hastanelerin yanı sıra çeşitli devlet ve üniversite hastanelerinde de 
tedavi edilmektedir. Sivillerin rehabilitasyon tedavisine nasıl başvuracaklarıyla ilgili prosedürler, 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım 
Merkezi’nin İnternet sitesinde açıklanmaktadır. 

  

- PKK/Kongra Gel Terörist Örgüt Tarafından Döşenen APM’lerin Patlaması Sonucu Yaşanan Vakalar 

  

ÖLÜ YARALI TOPLA
M 

3
7 

1
2
1 

1
5
8 

  
- PKK/Kongra Gel Terörist Örgüt Tarafından Döşenen APM’lerin Patlaması Sonucu Yaşanan Vakalar 

  
Tamamlanan rehabilitasyon                                       - 

Devam eden rehabilitasyon                                     121 

TOPLAM                                                                 121 
  

- Askeri Personele Sağlanan Destek 
  

TAZMİNAT MAAŞ İ
Ş 

TOPL
AM 

1
5
2 

1
5 

4
8 

2
1
5 

 


