
YILLIK MADDE 7 RAPORUNUN KAPAĞI (1) 

TARAF DEVLETİN ADI: TÜRKİYE 

RAPOR DÖNEMİ: 1 OCAK 2007 – 31 ARALIK 2007 

Form A: Ulusal Uygulama Önlemleri 

 x değişti 

 değişmedi (son raporlama: yyyy) 

Form F: APM’lerin yokedilmesi 

programı: 

 x değişti 

 değişmedi (son raporlama: yyyy)  

 uygulama yok 

Form B: Depolanmış anti-personel 

mayınlar 

 x değişti 

 değişmedi (son raporlama: yyyy)  

 uygulama yok 

Form G: Yokedilen APM’ler: 

 x değişti 

 değişmedi (son raporlama: yyyy)  

 uygulama yok 

Form C: Mayınlı alanların yerleri 

 x değişti 

 değişmedi (son raporlama: 2007) 

 uygulama yok 

Form H: Teknik özellikler: 

 x değişti 

 değişmedi (son raporlama: yyyy) 

 uygulama yok 

Form D: Elde tutulan ya da transfer 

edilen APM’ler: 

 değişti  

x değişmedi (son raporlama: 2007)  

 uygulama yok 

Form I: Uyarı önlemleri:    

  değişti 

x değişmedi (son raporlama: 2007)   

 uygulama yok 

Form E: Değişim programlarının 

durumu: 

  değişti  

x değişmedi (son raporlama: 2007)   

 uygulama yok 

Form J: İlgili diğer konular: 

 x değişti 

 değişmedi (son raporlama: yyyy)  

 uygulama yok 

(1) Kapağın kullanımı hakkında notlar: 

1. Kapak, Birinci ve İkinci Taraf Devletler toplantısında kabul edilen ayrıntılı formların 
sunuşunda tamamlayıcı unsur olarak kullanılabilir, zira bir yıllık raporda verilen bilgilerin 
bazıları geçmişteki raporlarla aynı olabilir. Böylece, yeni bir rapor sunulduğunda, sadece 
yapılan değişiklikler verilebilir.  
2. Kapak, Birinci ve İkinci Taraf Devletler toplantısında benimsenen ayrıntılı formların 
sunulması sırasında, bütün bilgilerin geçen sene ile aynı olması surumunda, rapor yerine 

kullanılabilir.  
3. Eğer kapak sayfasında, belirli bir formla ilgili olarak verilen bilginin değişmediğine dair 
bir işaret varsa, önceki formun veriliş tarihi açık bir şekilde belirtilmelidir. 



ANTIPERSONEL MAYINLARININ KULLANIMININ, DEPOLANMASININ, 

ÜRETIMININ VE NAKLININ YASAKLANMASI VE İMHASI ANLAŞMASI 

 

Madde 7 Rapor Formları 

 

TARAF DEVLET  Türkiye Cumhuriyeti 

   

İLETİŞİM ADRESİ Mr. Ahmet Muhtar Gün 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 

Silahların Kontrolü ve 

Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı 

Telefon:  + 90 312 292 1794 

Faks     :  + 90 312 287 3731 

e-mail       :   ahmet.gun@mfa.gov.tr 

 

  

Form A:            Ulusal Uygulama Tedbirleri 

 

Madde  7.1            " Sözleşmeye Taraf olan Her Devlet BM Genel-Sektreterliğine 

a) Madde 9'da bahsedilen ulusal Uygulama tedbirleri konusunda rapor sunacaktır." 

 

Hatırlatma: Madde9 uyarınca, "her bir taraf devlet, sınırları dahilinde bu anlaşma ile 

yasaklanmış faaliyetlerde  bulunan kişi, kurum ya da kuruluşları engellemek ve yok 

etmek için cezai yaptırımlara başvurmak da dahil olmak üzere gerekli bütün yasal, idari 

ve diğer tedbirleri alacaktır." 

  

Devlet 

(Taraf) 

TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ 

(TR) 

Rapor 

Dönemi 

1 Ocak 2007 den 31 Aralık 

2007’ye 

kadar 

  

1. Türkiye 1988'de APM'lerin kullanımını 

durdurdu ve mayın temizliğine başladı. 

 

2. Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Gereçlerini 

Elden Çıkarma Tesisi 8 Kasım 2007’de 

faaliyete geçti. Tesisin inşası, Türkiye ile 

NATO Bakım ve İkmal Teşkilatı (NAMSA) 

arasında 2005'te imzalanan anlaşmaya 

göre yapıldı. 

Ek bilgi (yani iliştirilmiş yasa metni ve 

uygulamaya girdiği tarih) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ahmet.gun@mfa.gov.tr


Form B:            Stoklanmış antipersonel mayınları 

Madde 7. 1       " Her bir taraf devlet Genel-Sekreterliğe rapor verecektir… 

b) "Mülkiyetinde bulunan veya tasarrufunda olan, kendi yetki veya denetimi altındaki 

bütün stoklanmış anti-personel mayınların tipi, sayısı ve mümkünse stoklanmış her anti-

personel mayın tipi için seri numarası da dahil olmak üzere, toplam sayısı hakkında Genel 

Sekretere 

rapor verecektir." 

 

 

Devlet (Taraf): TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TC)     Rapor edilen dönem 01 Ocak 2007 ile 31 

Aralık 2007 tarihleri arasında 

Tip(1)    Adet     Seri No # 

(mümkünse)     

Ek Bilgi 

DM-11   1.407.952     

M2       133.826     

M14 1.010.258     

M16       41.946     

ADAM (2) 22.788     

TOPLAM (3) 2.616.770     

   

2. Önceden bilinmeyen ve son imha tarihi geçtikten sonra varlığı fark edilen stoklanmış 

anti-personel mayınlar (Eylem #15 - Nairobi Eylem Planı)∗ 

 Tip  Adet  Seri No (mümkünse)  Ek bilgi 

 -  -  -  - 

 TOTAL  -     

(1)M18 APM’ler teknik özelliklerinden dolayı 2007 raporu listesinden çıkarılmışlardır. 
(2) Toplam ADAM sayısı 633'tür; her birinin 36 adet ikincil savaş gereci vardır, böylelike toplam 

ADAM rakamı 22,788'e (633X36) çıkar. 
(3) 2007 yılında 250.048 adet mayın imha edildi. 

∗8. Taraf Devletler Toplantısında alınan kararlara uygun olarak, toplantının Nihai Raporunun 29. 

paragrafında belirtildiği gibi, belge APLC/MSP.8/2007/6 

 

Form C:            Mayınlı bölgelerin yeri 

Madde 7.1            "Sözleşmeye Taraf olan her Devlet; 

c) Mümkün olduğu ölçüde, her mayınlı bölgede bulunan anti-personel mayınların tipine ve 

her tip anti-personel mayının sayısına ve ne zaman döşendiklerine ilişkin mümkün 

olduğunca ayrıntılı bilgi içerecek şekilde, anti-personel mayın bulunan ya da 

bulunduğundan şüphe edilen, yetkisi veya denetimi altındaki bütün mayınlı alanların 

yerleri hakkında Genel Sekretere rapor verecektir." 

 

[Taraf] Devlet: TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TC)        Rapor edilen dönem (tarihleri arasında) 

   01 Ocak 2007    ile     31 Aralık 2007 

1.      Mayin bulunan bölgeler* 

Yer     Tip     Adet Yerleştirilme 

tarihi     

Ek bilgi 

  TOPLAM  982.777 (1) 
  

 



2.      Mayın bulunduğundan şühe edilen yerler * 

Yer     Tip     Adet Yerleştirilme 

tarihi     

Ek bilgi 

  TOPLAM …….. 
  

 

* Gerekli olduğu takdirde her mayınlı bölge için ayrı bir tablo sunulabilir. 

(1) Halihazırda 818,280 adet döşeli APM vardır. Toplam rakam (982.777), 164,497 adet 

araç imha mayınını da ihtiva eder. 

  

 

Form D:            Elde Bulundurulan veya Transfer Edilen Anti-Personel Mayınlar 

Madde  7.1            "Sözleşmeye Taraf olan her Devlet; 

d) 3. Madde uyarınca Taraf Devletin yetki verdiği kurumlar da dahil olmak üzere, mayın 

tespiti, mayın temizliği veya mayın temizlik tekniklerinin eğitimi ve geliştirilmesi amacıyla 

elde tutulan veya imha amacıyla transfer edilen bütün anti-personel mayınların tipleri, 

miktarları ve mümkünse seri numaraları hakkında Genel Sekretere rapor verecektir." 

 

[Taraf] Devlet: TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TC)        Rapor edilen dönem (tarihleriarasında) 

      01 Ocak 2007   Ile     31 Aralık 2007 

 

1a. Mecburi:: Eğitim ve teknik geliştirme amacıyla elde tutulanlar (Madde 3, parag.1) 
Taraf Devletin 
yetkilendirdiği 

kurum     

Tip     Adet     Seri no 
(mümkünse)     

  

Ek bilgi 

SİLAHLI 
KUVVETLER       

DM-11, M2 
Series, M14, M16 
Series       

15.150             Mayın 
tespit, temizleme 
ve imha teknikleri 
eğitiminin 

geliştirilmesi için 

kullanılmıştır. 

 

1b. Gönüllü Bilgi  (faaliyet no:54 Nairobi Faaliyet Planı) 

Hedefler        Faaliyet/proje   Ek bilgi 

(Program veya faaliyetlerin 

tarifi, hedefleri ve 

gelişimleri, mayın 

çeşitleri, eğer uygunsa 

zaman çizelgesi,….) 

                

    "mayın tespitinin, mayın 

temizliğinin veya mayın 

imha teknilerinin 

gelişmesi ve bunun için 

verilecek eğitim için gerekli 

olan mayınların 

saklanması planları 

hakkında bilgi ve saklanan 

mayınların gerçek 

kullanımı ve böylesi 

kullanımları nsonuçları 

hakkında rapor" 



  

2. Mecburi: Eğitim ve teknik geliştirme amacıyla transfer edilenler (Madde 3, parag.1) 

Taraf Devletin 

Yetki Verdiği 

Kurum       

Tip     Adet Seri no (eğer 

mümkünse) 

Ek bilgi: 

örn. Nereden 

veya nereye 

transfer edildiği 

          

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

- 

  
  

 

3.   Mecburi: İmha amacıyla transfer edilenler (Madde 3, parag.2) 

Taraf Devletin 

Yetki Verdiği 

Kurum       

Tip     Adet Seri no (eğer 

mümkünse) 

Ek bilgi: 

örn. Nereden 

veya nereye 

transfer edildiği 

          

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

 

 

Form E: Anti-Personel Mayın Üretim Tesislerinin Dönüştürülmesi ve Kapatılması 

Programlarının Durumu 

 

Madde 7.1            "Sözleşmeye Taraf olan her Devlet; 

e) Anti-personel mayın üretimi tesislerinin başka bir amaçla kullanım için dönüştürülmesi 

veya kapatılmasına ilişkin programların durumu hakkında Genel Sekretere rapor 

verecektir." 

 

Devlet [Taraf]: TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TC)        Rapor edilen dönem (tarihleri arasında) 

      01  Ocak 2007   ile     31 Aralık 2007 

"dönüştürme" veya 

"kapatma" olduğunu 

belirtin   

Durum ("sürmekte" veya 

"tamamlandı" şeklinde 

belirtin) 

Ek Bilgi 

  

ANTİ-PERSONEL MAYIN ÜRETİM TESİSİ YOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Form F: Anti-Personel Mayınların Yokedilmesi Programlarının Durumu 

 

Madde 7.1            "Sözleşmeye Taraf olan her Devlet; 

e) Anti-personel mayınların Madde 4 ve Madde 5’e göre yokedilmesi ile ilgili programlar 

konusunda, yoketme yöntemleri, yoketme alanların konumu, ve uygulama ve çevre 

güvenliği dahil olmak üzere Genel Sekretere rapor verecektir." 

 

Devlet [Taraf]: TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TC)        Rapor edilen dönem (tarihleri arasında) 

      01  Ocak 2007   ile     31 Aralık 2007 

1- Stoklardaki anti-personel mayınların yokedilmesi ile ilgili programların durumu (Madde 

4) 

Uygulanan programlarının durumunun tanımı:   

Yoketme alanlarının konumu: Detaylar: 

Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Gereçleri Yok Etme 
Tesisi Yahşihan/Kırıkkale’de bulunmaktadır. 

Yöntemler 

-          AASP ve DOD 41 45 26 M ve AB çevre kanunları 

ve standartlarına uygun olarak NAMSA tarafından 
sertifikalandırılmıştır 

-          Çevre hakkında 2872 no’lu kanun (Resmi 
Gazete: 11.08.1983, No: 18132) Bu yasa, 26 Nisan 
2006’da başka bir yasa ile değiştirildi (5491 No’lu 

yasa). 

-          Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, Hava Kirliliğinin 
Kontrolü ile ilgili Düzenlemesi (Resmi Gazete: 
22.07.2006, No: 26236) 

Uygulanabilir güvenlik standartları 

Uygulanabilir çevre standartları 

 

2- Mayınlı alanlardaki anti-personel mayınların yok edilmesi ile ilgili programların 

durumu (Madde 5) 

Uygulanan programlarının durumunun tanımı:   

Yoketme alanlarının konumu: Detaylar: 

-          Genel Kurmay Başkanlığı Uzman Mayın 
Temizleme Birliği, açık havada yerinde yok 
etme yöntemini kullanarak mayın temizleme 
faaliyetlerine devam ediyor. Suriye sınırındaki 
150 km’lik mayınlı bölge Maliye Bakanlığı’nın 
yönetimi (Milli Emlak Müdürlüğü) altında, ilgili 

Hükümet Kararına uygun olarak temizlenecek. 

-          Türkiye ve Suriye arasındaki sınır boyunca 
döşeli mayınların temizlenmesi için kanun 
tasarısı hazırlandı ve meclise sunuldu. İlk 

toplantı meclisin ilgili komisyonunda 10 Nisan 
2008’de yapıldı. 

Yöntemler 

  Uygulanabilir güvenlik standartları 

  Uygulanabilir çevre standartları 

  

 



Form G:            Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmha Edilen Anti-

Personel Mayınlar 

 

Madde  7.1            "Sözleşmeye Taraf olan her Devlet; 

g) Bu Sözleşmenin ilgili Taraf Devlet için yürürlüğe girmesinden sonra 4. ve 5. Madde 

uyarınca imha edilen bütün anti-personel mayınların tipi ve miktarı, imha edilen her tip 

mayının sayısı ve mümkün olduğu takdirde Madde 4 uyarınca imha edilen her tip anti-

personel mayının seri numarası dahil olmak üzere Genel Sekretere rapor verecektir." 

 

[Taraf] Devlet: TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TC)        Rapor edilen dönem (tarihleri arasında) 

      01 Ocak  2007   ile     31 Aralık 2007 

  

1- Stoklardaki anti personel mayınların yok edilmesi (Madde 4) 

Tip Seri No # 

(mümkünse) 

    Adet         Ek Bilgi 

MISC.   250.048             Türk Silahlı 

Kuvvetleri Savaş 

Gereçleri Yoketme 

Tesisi tarafından 

açık havada 

patlatma yöntemiyle 

yok edildi 

TOPLAM   250.048             

  

2. Mayınlı Bölgelerde Anti-personel Mayınların İmhası (Madde 5) 

Tip     Adet     Ek Bilgi 

ÇEŞİTLİ 389 Sahada Patlatma Metodu 

TOPLAM 389   

  

3. Önceden bilinmeyen ve son imha tarihi geçtikten sonra varlığı fark edilen stoklanmış 

anti-personel mayınlar (Eylem #15 - Nairobi Eylem Planı)∗ 

Tip Miktar Kısım (eğer 

mümkünse) 

Ek bilgi 

- -     

        

TOPLAM       

∗8. Taraf Devletler Toplantısında alınan kararlara uygun olarak, toplantının Nihai 

Raporunun 29. paragrafında belirtildiği gibi, belge APLC/MSP.8/2007/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Form H: Üretilen/Sahip Olunan veya Devletin Tasarrufunda Bulunan Her Tip 

Mayının Teknik Özellikleri 

 

Madde 7.1            "Sözleşmeye Taraf olan her Devlet; 

h) Ürettiği, halihazırda sahip olduğu veya elde bulunduğu her tip anti-personel mayına 

ilişkin olarak, mayınların tespiti ve temizlenmesini kolaylaştıracak nitelikte, kendisinden 

makul olarak beklenebilecek her bilgiyi vererek, ki bu bilgi asgari olarak mayının 

boyutlarını, fünye türünü, patlayıcı muhtevasını, metalik muhtevasını, renkli fotoğraflarını 

veya mayın temizliğini kolaylaştıracak diğer enformasyonu içerecektir, her tip anti-

personel mayının teknik özellikleri hakkında Genel Sekretere rapor verecektir." 

 

[Taraf] Devlet: TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TC)        Rapor edilen dönem (tarihleri arasında) 

      01 Ocak 2007    ile     31 Aralık  2007 

 

1.  Üretilmiş her Tip Anti-Personel Mayının Teknik Özellikleri 

Tip     

Ebatlar 

Fünye   Patlayıcı 

Muhteva   

 Tip/Gram 

  

Metalik 

Muhteva 

Ekte 

Renkli 

Fotoğraf 

    

Mayın 

temizliğini 

kolaylaştıracak 

Ek Bilgi 

YOK   YOK   YOK   YOK   YOK   YOK   YOK   

  

2. Taraf Devletin mülkiyet veya tasarrufunda bulunan her tip Anti-personel Mayının 

Teknik Özellikleri 

Tip     Ebatlar Fünye   Patlayıcı 

içerik     

Tip/gramaj  

  

Metalik 

İçerik   

Ekte 

Renkli 

Fotoğraf   

      

Mayın 

Temizliğini 

Kolaylaştıracak 

Ek Bilgi. 

DM11  37x82mm DM3 

Patlayıcı   

TNT/122     EVET    Az 

M14     

40x56mm 

M46 

Patlayıcı   

TETRIL/29 

      

EVET    Az 

M16 199x103mm M605 

(black 

powder) 

TNT/521     EVET     

M16A1 199x103mm M605 

(black 

powder)   

  

TNT/513     EVET     

M16A2   199x103mm M605 

(black 

powder) 

TNT/590     EVET     

M2       244x104mm  M6A1 

(black 

powder)   

  

TNT/154     EVET     

 

 

  

  

             

          

  

  

  



Form I: Halkı Uyarmak için Alınacak Tedbirler 

 

Madde  7.1 "Sözleşmeye Taraf olan her Devlet; 

i) 5. Maddenin 2. fıkrasında tanımlanan bütün alanlarla ilgili olarak halkın derhal ve etkili 

olarak uyarılmasını sağlamak için alınan önlemler hakkında BM Genel Sekreterine rapor 

verecektir." 

 

Uyarı: Madde 5/paragraf 2'ye gore: "Taraf devletlerden herbiri, anti-personel mayın 

bulunduğu bilinen veya döşenmiş olduğundan şüphe edilen, yetkisi yada denetimi 

altındaki bütün alanları belirlemek için elinden gelen her türlü çabayı gösterecek ve bu 

alanlarda bulunan bütün anti-personel mayınlar imha edilinceye kadar sivillerin etkili bir 

biçimde bu alanların dışında tutulmalarını temin etmek için yetkisi ya da denetimi altında 

bulunan mayınlı alanlardaki bütün anti-personel mayınların en kısa zamanda, çevreleri 

işaretli, gözetim altında ve çitler ya da başka yöntemlerle korunuyor olmalarını 

sağlayacaktır. İşaretleme, en azından, Aşırı Derecede Yaralayıcı ve Ayrım Gözetmeyen 

Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması ya da 

Kısıtlanması Sözleşmesinin, Mayınların, Bubi Tuzaklarının ve Diğer Aletlerin 

Kullanımlarının 

Yasaklanması veya Kısıtlanmasına İlişkin Ek Protokolünün 3 Mayıs 1996 tarihinde 

değiştirilen şeklinde belirlenen standartlarda olmalıdır". 

 

[Taraf] Devlet: TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TC)        Rapor edilen dönem (tarihleri arasında) 

      01 Ocak  2007    ile    31 Aralık 2007 

  

Açıklama 

-         Mayınlı alanlara uluslar arası standartlara uygun olarak işaretlenmiştir. 

-         Mayınlı alanların civarında yaşayan yerel halklar, aynı zamanda “muhtar” (bir köyün 

veya bir ile ait bir mahallenin seçilmiş yetkilisi) denilen yetkililer aracılığıyla bir kez daha 

mayınların varlığı konusunda uyarılmışlardır ve mayın bilincinin yükseltilmesi için diğer 

çabalar da sarf edilmektedir. 

  

 Form J:   İlgili Diğer Hususlar 

  

Açıklama:  Taraf Devletler bu formu, 7. Madde’de zorunlu olarak rapor edilmesi 

öngörülen hususlar dışında kalan ve Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin hususlar da dahil 

olmak üzere, ilgili olabilecek diğer herhangi bir hususu rapor etmek için de kullanabilirler. 

Taraf Devletlerin bu formu 6. Madde’ye ilişkin olarak ve özellikle mayın mağdurlarının 

bakım ve rehabilitasyonu, sosyal ve ekonomik entegrasyonu ile ilgili olarak yürütülen 

faaliyetleri rapor etmek için kullanmaları teşvik edilir. 

  

  

Taraf 

devlet: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

(TC) 

Rapor edilen dönem 

(verili tarihler 

arasında) 

01 Ocak  

2007 

ile 31 Aralık 

2007 

  

 

Açıklama / Diğer raporlara referans 

 

 

 

-          2000 yılında, bir uzvu kesilenler için özel bir prostetik bakım programı, bir sivil 

toplum kuruluşu olan ve merkezi Virginia, Norfolk’da bulunan Barış İçin Fizikçiler 

örgütünün de yardımıyla uygulanmaya başladı. Barış İçin Fizikçiler, Diyarbakır’da bulunan 

Dicle Üniversitesi’nde, gönüllü fizikçilerin ve protezistlerin, uzvunu kaybetmiş kişileri 

ücretsiz olarak tedavi ve rehabilite ettiği bir protez merkezi kurdu. 



Bu Prostetik Merkezi, 2001 yılından beri, uzuvlarını kaybetmiş kişilerin tedavisinde ve 

rehabilitasyonunda kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu merkezde tedavi görenlerin sayısı 

yıllara göre şöyle: 

 

2000      20 

2001      22 

2002        3 

2003        5 

2004        5 

 2005        5 

 2006      16 

 2007      19 

  

-          Aralarında mayın kurbanlarının da bulunduğu siviller bir dizi devlet ve üniversite 

hastanesinin yanı sıra askeri hastanelerde de tedavi eildiler. Sivillerin tedavi olmak üzere 

nasıl başvuru yapacağına ilişkin bilgiler Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) ve Türk 

Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’nin web sitesinde yer almaktadır. 

  

PKK/KONGRAGEL terörist örgütlenme tarafından yerleştirilen mayın patlamalarının neden 

olduğu vakalar. 

  

ÖLÜ YARALI TOPLAM 

53 204 257 

  

  

Tamamlanan rehabilitasyon 66 

Halan devam eden rehab. 138 

toplam 204 

  

Asketi APM vakalarında verilen destek 

  

  

  

TAZMİNAT MAAŞ İŞ TOPLAM 

127 43 37 207 


