
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ’NİN LİBYA SULARINDAN GEÇECEK GEMİLER İLE LİMANLARINI 

KULLANACAK TÜRK KONTROLLÜ GEMİLER İÇİN GÜVENLİK TAVSİYELERİ 

 

GENEL DURUM: 

Şubat 2011’de halk hareketlerinin yarattığı etkiyle Libya’da başlayan istikrarsızlık hala devam 

etmektedir. Bu istikrarsızlık içerisinde Türkiye Libya’da BM tarafından kabul edilen Ulusal Mutabakat 

Hükümetine (UMH) destek vermektedir. UMH Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen 

General Hafter ile mücadele etmektedir1.  

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmet el 

Mismari, son haftalarda Trablus’daki 

çatışmalarda Libya topraklarının 

kanuna aykırı şekilde Türk saldırılarına 

maruz kaldığını iddia ederek Libya’dan 

Türkiye’ye kalkacak ticari amaçlı 

uçuşları engelleyeceklerini, 

Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen 

uçakların "düşman" olarak 

görüleceğini ve aynı durumun Libya 

limanlarına yanaşmak isteyen Türk 

gemileri için de geçerli olduğunu 

söyledi2. 

LİBYA’DA LİMANLARIN DURUMU3: 

Açık Limanlar: Farwah, Bouri, Melittah, Zawia, Tripoli, Al Khoms, Misurata, Es Sider, Ras Lanuf, Marsa 

El Brega, Zuetina, Benghazi, Tobruk and Marsa El Hariga 

Kapalı Limanlar: Sirte and Derna 

Türk kontrollü gemiler için güvenli olabileceği değerlendirilen limanlar Tripoli, Al Khoms ve Misurata 

Limanlarıdır. Libya’daki karışıklık liman güvenliğini de etkilediğinden diğer limanlar için güvenlik 

durumu belirsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak ülkenin doğudaki limanlarının hala risk içerdiği göz 

ardı edilmemelidir. Güvenli limanlar dâhil hiçbir limanda anti terörist eylemlere karşı güvenlik olmadığı 

dikkatlerden kaçırılmamalıdır. 

TÜRK KONTROLLÜ GEMİLERE GÜVENLİK TAVSİYELERİ 

1. Libya sahillerinde güvenlik açısından NAVAREA III 0225/2016 sayılı uyarı yürürlüktedir. Buna göre 

Libya sahil şeridi ile 34 00K enlemi arasındaki sahaya giriş yapacak gemiler 72 saat öncesinden aşağıda 

belirtilen bilgileri gösterilen iletişim adresine iletmek durumundadır. Buna göre gemilere emniyetli 

rotalar verilebilecektir4.  

2. Eğer bir Libya Limanına yaklaşıyorsanız en az 72 saat veya mümkün olan en kısa sürede yerel 

acentenizle irtibata geçerek varış limanınızı, yaklaşırken genel olarak hangi rotayı kullanarak limana 

                                                           
1 Fotoğraf NTV’nin yaptığı yayından alınmıştır. 
2 https://tr.euronews.com/2019/06/29/libyadan-turkiyeye-tehdit-turk-gemileri-ve-ucaklari-hedef-turk-
vatandaslari-tutuklanacak 
3 http://www.gard.no/web/content/libya-port-situation  
4 http://www.armada.mde.es/ihm/Aplicaciones/Navareas/Index_Navareas_xml_en.html#divVisorNavarea  

https://tr.euronews.com/2019/06/29/libyadan-turkiyeye-tehdit-turk-gemileri-ve-ucaklari-hedef-turk-vatandaslari-tutuklanacak
https://tr.euronews.com/2019/06/29/libyadan-turkiyeye-tehdit-turk-gemileri-ve-ucaklari-hedef-turk-vatandaslari-tutuklanacak
http://www.gard.no/web/content/libya-port-situation
http://www.armada.mde.es/ihm/Aplicaciones/Navareas/Index_Navareas_xml_en.html#divVisorNavarea


yaklaşacağınızı, alacağınız ve/veya boşaltacağınız yükünüzü bildiriniz ve ayrıca yerel denizcilik 

otoriteleriyle irtibata geçmelerini isteyerek gemi bilgilerinizin iletilmesini isteyiniz ve varacağınız 

limanın emniyetli olup olmadığını öğreniniz. Yukarıda kapalı olduğu belirtilen limanların açığından 

geçilmemesi tavsiye olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Transit geçişlerinizde mümkün olduğunca 34 00K enlemi kuzeyinden geçmeye gayret ediniz. Eğer bu 

enlemin altından geçecekseniz yine de karasularına girmemeye özen gösteriniz. Bu enlemin altında 

gözcülüğü artırın, şüpheli yaklaşan hava ve deniz vasıtalarına karşı dikkatli olun, tedbir almak için yeterli 

süreyi kazanın. 

4. Libya Limanlarında bulunulduğu süre içerisinde Gemi Güvenlik Planına göre güvenlik seviyesini 2’ye 

çıkarın. Gemiye giriş noktalarının güvenli hale gelmesi için personel görevlendirin veya şirket ve ülke 

uygulamanıza göre bir güvenlik personeli görevlendirmesi yapın. Hem kara hem de deniz tarafının gözle 

kontrol altında tutulmasını sağlayın. Alınan tüm tedbirleri gemi jurnaline kaydedin. 

5. Liman güvenlik durumu hakkında bilgi alamadığınız takdirde öğrenmek için Türk Armatörler Birliği 

ile uygun bir süre öncesinde iletişime geçerseniz sizin adınıza bizler öğrenip size güvenlik durumu 

hakkında bilgi verebileceğiz. Yine güvenlikle ilgili karşılaştığınız bir olay olursa doğrudan bizimle 

iletişime geçebilirsiniz. 
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