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Anti-personel mayınların 
yasaklanması: Cenevre 
Çağrısı Taahhüt Senedinin 
esasları



Hiçbir koşulda mağdur aktivasyonlu anti personel mayın kullanmayın1 



Anti personel mayın yapmayın ve imal etmeyin



             Müttefiklerinizle bile olsa kesinlikle mayın alış-verişi, 
                 ticareti ve değiş-tokuşu yapmayın



Anti personel mayın stoklamayın 
ve elinizde bulundurmayın 

Anti personel mayınlar  
imha edilmelidir



        Bölgenizde hiç kimsenin anti-personel      mayın kullanmaması ya da bölgelerinizden  
                 anti-personel mayın geçirmemesi      için elinizden gelen her şeyi yapın



Mayınlı olduğunu bildiğiniz ya da     inandığınız bütün bölgeleri işaretleyin,     
                                      kaydedin ve     üstünüze haber verin



Başta çocuklar olmak üzere sivilleri     ve toplulukları anti-personel mayınların    
       tehlikeleri ve mayınlı bölgelere     yaklaşmamaları konusunda uyarın



8 Mayın temizliğine etkin     biçimde katılın



Mayın kurbanlarının saygıyı ve ilgiyi     hak ettiklerini aklınızdan çıkarmayın ve    
                 onlara elinizden geldiğince     yardımcı olun



İster sivil isterse de savaşan taraf      olsun temas kurduğunuz herkese istisnasız 
        anti personel mayın yasağını     açıklayın ve yararlarını anlatın



Bu kararları     uygulamaya koyun



İhlaller uluslararası standartlara     uygun olarak cezalandırılmalıdır



Bu kararlara uyulup uyulmadığının     takibinde Cenevre Çağrısı ile işbirliği yapın



The Deed of Commitment

The Deeds of Commitments are formal documents signed by armed 
non-State actors which undertake to respect specific international 
humanitarian norms. To date, Geneva Call has developed three 
such documents:

• The Deed of Commitment for Adherence to a Total Ban  
on Anti-Personnel Mines and for Cooperation in Mine Action

• The Deed of Commitment for the Protection of Children  
from the Effects of Armed Conflict 

• The Deed of Commitment for the Prohibition of Sexual Violence  
in Situations of Armed Conflict and towards the Elimination  
of Gender Discrimination 

Geneva Call supports and monitors the implementation of the 
Deeds of Commitment by signatory armed non-State actors.

Anti-personel mayınların yasaklanması

Anti-personel mayınlara getirilen yasak, kişinin varlığıyla,  
yaklaşmasıyla ya da temas etmesiyle etkinleşerek patlayan,  
kurban aktivasyonlu kara mayınlarının ve durdurma mekanizmalı  
ya da mekanizmasız, fabrika yapımı ya da el yapımı aynı etkiye 
sahip diğer kurban aktivasyonlu patlayıcı cihazların ve anti araç 
mayınlarının istisnasız yasaklanması olarak anlaşılmalıdır.

Geneva Call

Geneva Call is a neutral and impartial non-governmental organization 
that engages in dialogue with armed non-State actors to promote 
their adherence to, and respect, for international humanitarian 
norms.

Geneva Call focuses its action on the protection of civilians in armed 
conflict, and in particular:

• The protection of children in armed conflict

• The prohibition of sexual violence and the elimination  
of gender discrimination

• The ban of anti-personnel mines


