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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Denizcilik 

DAL Güverte ĠĢletme 

MODÜLÜN ADI Gemi Kaptanı Ġçin Genel Deniz Mevzuatı 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/16 

MODÜLÜN AMACI 
Birey/öğrenciye gemi kaptanı için gereken denizcilik 

mevzuatı hakkında bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Bayrak çekme hakkını kullanabileceksiniz. 

2. Gemiyi denize hazırlayabileceksiniz. 

3. Gemiyi yola hazırlayabileceksiniz. 

4. Gemi ve yük emniyetini sağlayabileceksiniz. 

5. MüĢterek avarya uygulamaları yapabileceksiniz. 

6. Kaza hâlinde belge ve delil toplayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Deniz mevzuatı çerçevesinde belirtilmiĢ 
kuralların, denizde karĢılaĢılan olaylara uygulanması ile 
yeni fikirlerin üretilebilmesi veya bu kurallar ve olaylar 
üzerinde tartıĢılabilmesini sağlayan bir sınıf ortamı ve 
tartıĢma tekniğine uygun oturma düzeni.  
Donanım: Deniz hukuku sorunsalları üzerine belirlenmiĢ 

kanunlar veya yönetmelikler, gemiye ait hukuksal belgeler 

(Gemi Rüsum Belgesi, Denize ElveriĢlilik Belgesi, Gemi 

Yola ElveriĢlilik Belgesi vb.) ve kaza rapor örnekleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Değerli Öğrenci, 

 

Hukuk kuralları, her sektörde olduğu gibi denizcilik sektöründe de mevcuttur. Bu 

kurallar, bir bütün hâlinde Deniz Hukuku’nu teĢkil eder. 

 

Deniz Hukuku içerisinde yer alan kurallar, denizcilik kapsamında yapılan bütün 

iĢlemler üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Bu kurallar, aynı zamanda dünya üzerinde 

anlam karmaĢasına sebebiyet vermemek açısından her yerde aynı Ģekilde anlaĢılması gerekir. 

Tüm ülkelerde aynı anlama gelen bu kurallar uygulamada birliktelik sağlar. Denizciliğin 

uluslararası hukuk kuralları, denizcilik iĢlemleri esnasında yaĢanılan özel durumlarda yapılan 

sözleĢmelere, oluĢturulan konvansiyonlara ve mevzuatlara da dayanak sağlamaktadır. Bu 

anlaĢmalar, konvansiyonlar ve mevzuatlar, meydana gelen tüm kazalarda, alacak-verecek 

davalarında, sorumluluğun belirlenmesi noktasında vb. çeĢitlendirilebilecek konulara 

karmaĢıklığa mahal vermeden açıklık getirir. 

 

Bu modül içerisinde önemine değinilen konularda, hukuksal olarak bir fikir sahibi 

olabilecek ve kısmen de olsa bu durumları ilgilendiren kurallar hakkında analiz 

yapabileceksiniz. Ġlaveten, geminin denize ve yola elveriĢli olması gerekliliğinden 

kaynaklanan hukuksal sorumluluklar, gemi güvenliği, gemi çatıĢma durumları, kaza raporu 

hazırlanması gibi hukuksal gereklilik isteyen konularda da bilgi sahibi olacaksınız. 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bayrak çekme hakkını kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Deniz Ticaret Kanunu’nda yer alan gemi kaptanı ile ilgili maddeleri inceleyiniz. 

 Kabotaj Hakkı Kanunu’nun Türk vatandaĢlarına sağladığı imkânları, diğer 

ülkelerin ilgili kanunlarının kendi vatandaĢlarına sağladığı imkânlarla 

karĢılaĢtırınız. 

 Uluslararası düzeyde yabancı ülke deniz kanunlarında belirtilen “gemi” 

tanımlarını araĢtırınız. 

 Gemi ağırlık ve hacim ölçülerinin bilinmesi veya ölçme iĢleminin yapılması neden 

önemlidir? AraĢtırınız. 

 Bulunduğunuz bölgeye en yakın liman baĢkanlığına giderek gemi sicil kaydı 

biriminden gemi sicili hakkında bilgi toplayınız. 

 Türk Bayrağı çekme hakkını kazanmıĢ bir gemiye sağlanan avantajları araĢtırınız.  

 Topladığınız bilgileri ve evrakları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız ve ders 

öğretmenine konu hakkında varsa sorularınızı sorunuz. 

 

1. KAPTAN, GEMĠ VE KABOTAJ HAKKI 
 

Bu konuda deniz hukuku kapsamında ele alınan kaptan, gemi ve kabotaj hakkı ile 

ilgili tanımlar ele alınacaktır. Ayrıca konular içindeki tanımlamaların bu alanda temel teĢkil 

edeceği unutulmamalıdır. 

 

1.1. Kaptan 
 

Deniz Hukuku’nun donatandan sonra en önemli Ģahsı kaptandır. Seferde geminin tek 

hâkimi odur.  

 

Kaptan, donatan veya temsilcisi tarafından tayin olunur. Kaptan olabilmek için 

denizde belirli bir süre hizmet gördükten sonra bir ehliyet sınavı süreci geçirerek yetkili 

makamlardan yeterlilik belgesi alınmalıdır. Gemi adamlarına iliĢkin yönetmelik yapılacak 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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seferin çeĢit ve önemine göre kaptanlığı sınırlı kaptan, kaptan ve uzak yol kaptanlığı olmak 

üzere üç sınıfa ayrılmıĢ ve her biri için denizde hizmet süresi ile sınav ve yeterlilik Ģartlarını 

tespit etmiĢtir. Türk bayraklı gemilerde çalıĢan kaptanların Türk vatandaĢı olmaları Ģarttır.  

 

1.1.1. Kaptanın Tanımı ve Kaptanın Hukuki Durumu 
 

Deniz ticaret hukuku çerçevesinde bahsi geçen kaptan tanımı, geminin sevk ve 

idaresiyle görevli ve belirli bir ehliyete sahip olan kiĢidir. 

 

Kaptan yaptığı iĢin teknik yapısı gereği gemi ve yükün yönetimi yanında, yolcu ve 

gemi adamlarının can güvenliğini koruma sorumluluğunu da yüklenmiĢ kiĢidir. Ticaret 

filosunun devlet açısındaki konumu, can ve mal güvencesi, açık denizlerde ve yabancı 

limanlarda uygulanacak hukuk kuralları, kaptana kamu hukukundan doğan görevleri 

yüklerken ona bazı yetkilerin de tanınmasını zorunlu kılmıĢtır. 

 

1.1.2. Kaptanın Görev ve Yetkileri 
 

Kaptanın kamu ve özel hukuk çerçevesinde tanımlanmıĢ görev ve yetkileri 

bulunmaktadır. 

 

1.1.2.1. Kaptanın Kamu Hukuku Kapsamındaki Görev ve Yetkileri 

 

Kaptanın Kamu Hukuku’nda belirtilen görev ve sorumlulukları Ģunlardır; 

 

 Kaptanın gemideki insanlar ve yük üzerindeki “Emir Yetkisi” 

 

Kaptanın emrine aykırı olarak kimse gemiye giremez. Donatan, gemi müdürü ve kamu 

hizmeti yapan görevliler dıĢında kiĢilerin gemiye girmelerini yasaklamak kaptanın 

yetkisindedir. 

 

Kaptanın bilgi ve izni olmaksızın gemiye yük konulamaz ya da çıkarılamaz. Yük diğer 

yükler için tehlike oluĢturması durumlarında ise yükü denize atmaya veya imha etmeye 

yetkilidir. 

 

 Kaptanın gemideki Ģahıslar üzerinde “Disiplin Yetkisi” 

 

Gemi adamı, verilen iĢi hizmet sözleĢmesi veya çalıĢma saatleri dıĢında olsa da 

yapmaya mecburdur. Belirtilen Ģekilde tutum göstermeyen gemi adamı, yetkili yargı 

organınca cezalandırılır. 

 

 Kaptanın gemide “KovuĢturma Yapma Yetkisi” 

 

Açık denizlerde, yabancı karasularda ya da limanlarda bulunduğu sıralarda, gemi 

adamı yada gemideki kiĢilerden birinin suç iĢlemesi hâlinde kaptan, suç delillerini tam ve 

doğru olarak tespit etmek, toplamak, kaybolmalarını önlemek, kiĢilerin üzerlerini ve 

eĢyalarını aramak gibi olayı aydınlatıcı tespitleri yapmak zorundadır. 
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Suçlunun delilleri toplamasına engel olmak, delilleri yok etme ya da kaçma 

olasılığının varlığında gerekirse tutuklama yapabilir. Kaptan, kovuĢturma yetkisini tamamen 

veya kısmen gemi zabitleri ya da güvendiği diğer kimselere verebilir. 

 

 Kaptanın özlük iĢlerindeki fonksiyonu 

 

Gemide doğum olduğunda iki tanık varlığıyla bir belge düzenler. Ölüm hâlinde yine 

iki tanık varlığıyla düzenleyeceği belgeyi, dıĢ sularda Türk konsolosluğuna, karasularımızda 

ilgili nüfus memurluğuna verir. Ölen Ģahsın eĢyaları kaptan tarafından korunur. Kaptan ölüm 

ve doğum olaylarını güverte jurnaline not düĢer.  

 

 Jurnal tutma 

 

Kaptan jurnalin tutulmasını sağlar ve tutulmasına refakat eder. 

 

1.1.2.2. Kaptanın Özel Hukuk Kapsamındaki Görev ve Sorumlulukları 

 

Kaptan, geminin sevk ve yönetiminde, donatanın yetkili temsilcisi olarak deniz taĢıma 

sözleĢmelerini hukuken ve fiilen yerine getirir. Ayrıca donatanla gemi adamları arasındaki 

iliĢkiyi kurup devamlılığını sağlar. 

 

1.1.3. Kaptanın Sorumluluğu 
 

Kaptan bütün yaptığı iĢlerde tedbirli bir kaptan gibi hareket etmeye mecburdur aksi 

takdirde kusurlu hareketinden doğan zararlardan sorumludur. 

 

Kanun, “tedbirli bir kaptan gibi” sözü ile kaptanın bütün görevlerini yaparken 

göstermekle yükümlü olduğu dikkat ve özenin derecesini objektif bir ölçü ile belirlemiĢtir. 

Tedbirli kaptan bilgisi, yetenek ve tecrübesi normal olan görevine bağlı kaptandır. 

 

Kaptan bu özeni, türü ne olursa olsun bütün görevlerinde göstermek zorundadır.  

 

Kaptan sorumluluğu çok ağır ve serttir. Kaptanın sorumluluk vasıfları Ģunlardır; 

 

 Kaptan, donatandan sonra değil, birinci derecede ve doğrudan doğruya 

sorumludur. 

 Sorumluluğu sınırsızdır; sevk ve idare kusurlarından da sorumludur. Hâlbuki 

donatan, gemi adamlarının teknik kusurlarından dolayı yükle ilgili Ģahıslara karĢı 

sorumlu değildir. Brüksel ve 1976 Londra Konvansiyonlarında kaptanın da sınırlı 

(Ģahsi) sorumluluğu öngörülmüĢtür. 

 Donatanın talimatı üzerine hareket etmiĢ olması kaptanı bu sorumluluktan 

kurtarmaz. Ancak donatana karĢı sorumlu olmaz ve zarar gören kimseye tazminat 

ödemek zorunda kalan donatan artık kaptanı sorumlu tutamaz. 
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1.2. Gemi 
 

Gemi kavramı, Deniz Ticareti Hukuku’nun temel kavramlarından biridir. Kara 

Ticareti Hukuku’nda mal ve tacir kavramları gibi deniz ticaretinde de gemi ve donatan 

kavramları bu disiplinlerin ağırlık merkezini teĢkil etmektedir.  

 

1.2.1. Gemi Tanımı ve Gemi Sayılması Ġçin Temel ġartlar 
 

Tahsis edildiği amaca uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi olanağına 

sahip bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne gemi sayılır. 

 

Bu Ģartlar üç tane olmak üzere Ģunlardır; 

 

 Tekne özellikleri taĢıması zorunluluğu vardır. Tekne kavramı kısaca, içi oyuk, 

hacimli Ģey anlamına gelir. Geminin bir tekne Ģeklinde olması gerekir. Sallar suda 

yüzmesine rağmen boĢlukları olmadığı için (tekne özelliklerine sahip olmadığı 

için) gemi sayılmaz. 

 

 Tekne denizlerde (altında veya üstünde) hareket edebilmeli ve pek küçük 

olmamalıdır. Teknenin kendi kendine hareket edebilmesi Ģartı olmayıp çekilme 

suretiyle de hareket etmesi yeterlidir. Bu sebeple mavnalar da gemidir. Teknenin 

ne kadar büyüklükte olacağı denizcilik tekniğine göre tespit edilir. Mesela 

sandallar gemi sayılmaz. 

 

 Teknenin gemi olabilmesi için denizde hareket kabiliyetine bağlı bir amaca tahsis 

edilmiĢ olması gerekir. Köprü dubaları, yüzebilen sabit otel gemileri denizde 

serbestçe hareket etme imkânı kabiliyetine gerek göstermedikleri için gemi 

sayılmazlar. Ancak yüzer vinçler, gemi olarak kabul edilirler. 

 

1.2.2. Gemi ÇeĢitleri 
 

Gemiler hizmet ettiği ana amaçlar doğrultusunda üç çeĢittir; 

 

 SavaĢ Gemileri 

 Ticaret Gemileri 

 Yatlar (Spor Tekneleri) 

 

1.2.2.1. Ticaret Gemileri 

 

Denizde kazanç elde etmek için tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç için kullanılan 

her gemi, kim tarafından, kimin nam veya hesabına kullanılırsa kullanılsın ticaret gemisi 

sayılır. Ticaret gemileri çeĢitleri dört adettir. Bunlar; yolcu gemileri, yük gemileri, yardımcı 

tekneler ve balıkçı tekneleridir. 

 

 Yolcu gemileri 

On ikiden fazla yolcu taĢıyan her ticaret gemisine yolcu gemisi denir. 
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 Yük gemileri 

KarıĢık yük gemileri, özel yük gemileri ve yardımcı yük gemileri olarak üç tipte 

incelenir. 

 

 Yardımcı tekneler 

Yardımcı tekneler; maçunalar, kablo gemileri, römorkörler, buzkıranlar, kurtarma 

gemileri, dalgıç tekneleri, fener gemileri, yüzer vinçler, tarak gemileri ve yüzer havuzlar 

olmak üzere on baĢlık altında incelenir. 

 

 Balıkçı tekneleri 

Balıkçı tekneleri; ana balıkçı tekneleri, balık avlama tekneleri, balık taĢıyıcı tekneler 

ve balık iĢleme tekneleri olarak dört baĢlıkta incelenir. 

 

1.2.3. Gemi Adı 
 

Geminin kimliğini belirleyen unsurların baĢında gemi adı gelir. Sicile kayıtlı her 

geminin bir adı olmalıdır. Bu ad geminin bordalarının her iki baĢ omuzluk kısımlarında ve 

kıç tarafında, silinmeyecek ve okunaklı bir Ģekilde belirtilmiĢ olmalıdır. Yazının boyutu 

geminin sicil nizamnamesinde belirtilmiĢ olmalıdır (ġekil 1.1 ve 1.2).Yasada sicile kayıtlı 

olmayan gemiler için gemi adı koyma zorunluluğu vardır. 

 

Geminin adı sicile kaydedilir ve gemi tasdiknamesinde belirtilir. Gemi sahibi gemisine 

istediği adı verebilir. Diğer sicile kayıtlı gemilerle karıĢıklığa neden olmayacak, ahlaka ve 

adaba aykırı olmayan isimler seçilir. 

 

Gemi adının değiĢikliği ancak bakanlık izniyle olur. 

 

ġekil 1.1: Gemi baĢ omuzlarındaki gemi isimleri 

1.2.4. Bağlama Limanı 
 

Deniz Ticaret Kanunu’nun 819. Maddesi’nde bağlama limanı; “Gemiye ait seferlerin 

idare olunduğu limandır.” Ģeklinde tanımlanır. Kanuna göre zorunludur. Bağlama limanı 

geminin kıç tarafına (kıç aynaya) gemi sicil nizamnamesindeki kurallara uygun olarak 

yazılır. (ġekil 1.2) 
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ġekil 1.2: Gemi kıç aynasındaki gemi ve bağlama limanı isimleri 

1.2.5. Gemi Ölçüsü veya Tonajı 
 

Geminin hüviyetini belirleyen unsurlardan biri de büyüklüğüdür. Geminin büyüklüğü 

hem özel hem Kamu Hukuku bakımından önem taĢır. 

 

Özel Hukuk bakımından; geminin yük veya yolcu taĢıma kabiliyeti dolayısıyla bunlar 

için alınacak ücret geminin büyüklüğüne göre değiĢir. 

 

Kamu Hukuku bakımından; gemilerden liman, fener, kanal masrafları gibi çeĢitli vergi 

ve harçların alınmasında, gemide bulunması gereken teçhizat ve gemi adamlarının sayısını 

belirlemede ölçü, geminin büyüklüğüdür. 

 

Gemilerin ölçülmesi titizlik gerektiren teknik bir iĢtir. Her ülkenin ulusal 

mevzuatlarında bu ölçme iĢlemi ile ilgili hususlar belirtilmiĢtir. Ülkemizde, ölçme iĢlemi 

“Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Tüzüğü” ile belirlenen kurallara göre 

yapılmaktadır. Gemilerin dünyadaki bütün ülkelerde ölçü bakımından aynı Ģekilde 

anlaĢılabilmesi için ölçü yöntemlerinin uluslararası alanda birleĢtirilmesi gerekir.  

 

Ülkemizde yürürlükte bulunan “Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Tüzüğü”, 

“Morsoom Sistemi” diye anılan Ġngiliz ölçme sistemini kabul etmiĢtir. Bu sisteme göre 

gemilerin hacimleri ölçülmektedir. 

 

Geminin ölçülmesi sonucunda “Ölçü Belgesi” denen belge düzenlenir ve ölçüm 

sonucu ayrıca gemi siciline tescil olunur. 

 

1.2.6. Gemi Sicili 
 

Gemilerin kaydedildiği bir kütüktür. BaĢlangıçta gemi sicili gemilerin bayrağını, bir 

baĢka deyiĢle hangi ülkenin gemisi olduğunu ve sahiplerinin kim olduğunu belirlemek, o 

ülkeye ait gemilerin kaydını tutmak ve bu kayıtların açık bir Ģekilde herkes tarafından 

öğrenebilmesi için kullanılır. Zamanla mülkiyet, ipotek, intifa gibi özel hukuk iliĢkilerini 

düzenleme fonksiyonu da kazanmıĢtır. 

 

1.2.6.1. Geminin Tescili 

 

Gemi sicili, gemilerin kaydının tutulduğu bir kütük olmasına rağmen her gemi buraya 

tescil edilemez. 
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 Sicile Tescili Mümkün Olmayan Gemiler 

Gemi sicil nizamnamesine göre donanmaya ait harp gemileri ve yardımcı 

gemilerle, sadece bir amaç hizmetine tahsis edilmiĢ olan devlet veya diğer kamu 

tüzel kiĢiliklerine ait gemiler sicile tescil olamazlar. 

 

 Sicile Tescili Mümkün Olan Gemiler 

Sicile tescili zorunlu olan gemiler ve sicile tescili isteğe bağlı olan gemiler 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

 Sicile tescili zorunlu olan gemiler:18 GRT’den büyük bütün ticaret 

gemilerinin sicile tescili zorunludur. 

 

 Sicile tescili isteğe bağlı olan gemiler:18 GRT’den küçük ticaret 

gemileri ile tonajı ne olursa olsun tescili mümkün olan ve ticari olmayan 

gemilerin sicile tescili isteğe bağlıdır. 

 

1.2.6.2. Gemi Sicilinin Kapsamı 

 

Gemi sicili içerisinde Ģu bilgilere yer verilmiĢtir: 

 

 Geminin adı, bağlama limanı, tanınma iĢareti 

 Geminin sahibi veya sahipleri, sicil numarası 

 Geminin yapımında kullanılan ana malzeme, inĢa yılı 

 Resmi ölçme sonuçları ve makine gücü 

 Geminin hangi yolla kazanıldığı  

 Türk Bayrağı çekme hakkına sebep olan nedenler 

 Donatma iĢtirakinde varsa, gemi müdürü 

 Gemi üzerinde tanınan ipotek, intifa hakları ve kimler lehine olduğu 

 

1.2.7. Geminin Bandırası (Tabiiyeti) 
 

Tabiiyet bir geminin bir devletle olan bağı gibidir ve kiĢinin vatandaĢlığına benzer. 

Gemi birçok tabiiyete sahip olabilir. Gemi tabiiyetsizde kalabilir. 

 

1.2.8. Gemi Tasdiknamesi 
 

Gemi sicile kaydedildikten sonra sicil memuru, gemi siciline yazılı konuları içeren bir 

belge düzenler. Gemi sicilinin kopyası olan bu belgeye “Gemi Tasdiknamesi” denir. Gemi, 

Türk Bayrağı çekme hakkını bu resmi belge ile ispat eder. Gemi tasdiknamesinin gemide 

bulunması gerekir. Bu sertifika “Ship Register Certificate” olarak da bilinir (ġekil 1.3). 

 

1.2.9. Bayrak ġahadetnamesi 
 

Türkiye dıĢındaki bir gemi, Türk Bayrağını çekme hakkını kazandığında gemi siciline 

kaydettirip gemi tasdiknamesi alması gerekir. Gemi tasdiknamesi, Türk gemi sicil 
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memurluklarınca verildiğine göre Türkiye dıĢında bulunan ve Türk Bayrağını çekme hakkını 

elde eden bir geminin bu Ģekilde hareket etme olanağı yoktur. 

 

Yasamız baĢvuru üzerine geminin bulunduğu yerdeki Türk konsolosluğu tarafından 

geminin bayrak çekme hakkını belirleyen bir belgenin verilebileceğini ve bunun gemi 

tasdiknamesi yerine geçeceğini kabul eder. 

 

Yetkili kuruluĢça gemiye Türk Bayrağı çekileceğini belirleyen bu belgeye “Bayrak 

ġahadetnamesi”  denir. (ġekil 1.4). Düzenlendiği andan itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. 

Yolculuk, zorlayıcı nedenlerden dolayı uzarsa bu süre de uzatılır. Geminin anılan süreye 

kadar Türk gemi sicil dairesine baĢvuru ile kendisini gemi siciline kaydettirip Gemi 

Tasdiknamesi alması gereklidir. 

 

18 GRT’den küçük gemiler, gem, tasdiknamesi ve Bayrak ġahadetnamesi olmaksızın 

Türk Bayrağı çekebilir.  

 

Gemi tasdiknamesi ve bayrak Ģahadetnamesi geminin sicildeki kaydının bir örneğini 

teĢkil edip geminin bayrak çekme hakkının bulunduğunu ispatlar. 

 

ġekil 1.3: Gemi Tasdiknamesi (Certificate of Registry) 
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ġekil 1.4: Bayrak ġahadetnamesi 

1.3. Kabotaj Hakkı 
 

Lozan anlaĢmasının bir ulus olarak ülkemize sağladığı yararlardan biri de kabotaj 

hakkıdır. Önceleri karasularımızda, yabancı uluslara ait gemiler serbest bir Ģekilde deniz 

ticaretine iliĢkin faaliyetleri yapabiliyorlardı. Bu hak kendilerine bir imtiyaz olarak 

verilmiĢti. Bu imtiyazlar, Lozan SözleĢmesi ve daha sonra düzenlenen Kabotaj Yasası ile 

tamamen kaldırılmıĢtır. 

 

1.3.1. Kabotaj Hakkı Tanımı 
 

Bir devletin kendi karasularında deniz ticaretini yapabilme hakkının kendi 

vatandaĢlarına ve kendi bayrağını taĢıyan gemilere özgü bir hak olarak tanınmasına “Kabotaj 

Hakkı” denir. Bu hakkın nedenleri arasında ulusal güvence, ülke ekonomisi ve ulusal 

özgürlük sayılabilir. 

 

1.3.2. Kabotaj Hakkı Kanunu Kapsamı 
 

Türkiye karasularında; limanda yada limanlar arasında mal ve yolcu taĢımak, çekme 

(cer), kılavuzluk ve ne Ģekilde olursa olsun her türlü liman hizmetlerini ancak Türk 

Bayrağını taĢıyan gemiler yapabilir. 

Yabancı gemiler, yolcu ve yük taĢımayı, cer ve kılavuzluk iĢlemini sadece Türk 

limanlarından yabancı limanlara yada yabancı limanlardan Türk limanlarına doğru 

yapabilirler. 

 

Kabotaj Kanunu 2.Maddesi; “Nehir ve göller, Marmara Bölgesiyle boğazlarda, bütün 

karasularıyla, kara sularına dâhil bulunan körfez, liman, koy vb. yerler vapur, römorkör, 
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istimbot, mavna, salapurya, sandal, kayık, her türlü makine, yelken, kürekle hareket eden 

bütün deniz araçları, tarak, prizma, maçuna, algarina, Ģat ve her çeĢit nakliye ve su dubaları, 

limbo tahlisiye vasıtaları ve benzerleri ile Ģamandıra gibi duran ve yüzen araç bulundurmak, 

sefer ve nakliye yapmak suretiyle ticaret hakkı Türk vatandaĢlarınındır.” der. 

 

Kabotaj Kanunu’nun 3.Maddesinde ise karasuları içerisinde Türk vatandaĢlarının 

tekelinde olan ve yabancıların yapmasına izin verilmeyen iĢler belirtilmiĢtir. Bunlar; 

 

 Deniz mahsulleri olarak; balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan, sedef ve 

benzerlerinin avlanması, kum, çakıl ve benzerlerinin çıkarılması Türk vatandaĢları 

tekelindedir. 

 Kazazede gemiler konusunda ise, deniz altında ve üstündeki gemilerin çıkarılması 

ile ilgili operasyonlar Türk vatandaĢlarının tekelindedir. 

 Sadece Türk vatandaĢlarının yapabilecekleri meslekler; dalgıçlık, arayıcılık, deniz 

bakkallığı, kaptanlık, gemi mühendisliği, kâtiplik, tayfalık, amelelik ve benzeri 

iĢlerin icrası, iskele, rıhtım hamallığı ve her türlü deniz esnaflığıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Okulunuza veya evinize yakın bir limana gidiniz, limanda bulunan bir geminin 

yetkilisinden izin alarak Tescil evraklarını kontrol ediniz, kontrol edeceğiniz bu evraklardaki 

gemi tescili sırasında geminin hangi bilgilerine dayanarak sicile kaydedildiğini ve gemideki 

personelin milliyetini göz önüne alarak ülkemizde yürürlükte bulunan Kabotaj Hakkı 

Kanunu ile iliĢkilendiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ziyarette bulunacağınız liman 

otoritesinden ve ziyaret etmeyi 

planladığınız geminin kaptanından 

ziyaretiniz ile ilgili gerekli izinleri alınız.  

 

 Gemiye girmeden önce gemi adının, 

geminin baĢ omuzluklarında ve kıç tarafta 

silinmeyecek Ģekilde markalanıp 

markalanmadığını kontrol ediniz. 

 

 Geminin kıç tarafında tescil edildiği 

limanın, bağlama limanının isminin gemi 

isminin hemen altında silinmeyecek 

Ģekilde markalanıp markalanmadığını 

kontrol ediniz. 

 

 Gemiye giriĢ yapmadan önce geminin 

kıçında dalgalanan bayrağın Türk Bayrağı 

olup olmadığına dikkat ediniz(Gemi 

Bandırası). 

 

 Gemiye giriĢ yaptıktan sonra gemi 

evraklarından sorumlu kaptandan veya 

kaptanın belirlemiĢ olduğu zabitten “Gemi 

Tasdiknamesi”, “Ölçme Belgesi” ve varsa 

“Bayrak ġahadetnamesi” ni isteyiniz. 

 

 Gemi Ölçme Belgesi üzerinde gros 

tonilato, net tonilato, detveyt ton, yüklü 

deplasman ve deplasman değerleri eksiksiz 

bir Ģekilde yazılmıĢ mı? Kontrol ediniz. 

 

 Ölçme Belgesi üzerindeki özellikle gros 

tonilato değerini göz önünde bulundurarak 

ölçme iĢlemini yapan yetkili kuruluĢu 

tespit ediniz. 

 

 Ziyaret etmek istediğiniz geminin 

bandırasını önceden belirlemeniz 

tavsiye edilir. 

 

 Gemideki tüm evraklar kaptan 

sorumluluğundadır ve muhafazasını 

kaptan sağlamakla mükelleftir. Bazı 

durumlarda bu evrakların muhafazasını 

kaptan 3.Kaptan’a devir edebilir. Ancak 

kaptanın bu sorumluluktan kurtulacağı 

anlamı taĢımaz. 

 

 Gemi kıç tarafında yazılan bağlama 

limanı isminin, gemi adının altına 

yazıldığına dikkat ediniz. 

 

 Ön çalıĢma olarak gros  tonaj 

değerlerine göre gemilerin ölçüm 

iĢlemlerinden sorumlu yetkili 

kuruluĢları unutmayınız. 

 

 Ziyaret ettiğiniz gemi Türk 

bandırasında değil de baĢka bir 

bandırada ise ülkemizde uygulanan 

bayrak devleti kuralları ile ziyaret 

ettiğiniz geminin bayrağına bağlı olarak 

tabi olduğu bayrak devleti kurallarını 

karĢılaĢtırmanız aradaki farklılıkları 

anlamanız açısından yararlı olabilir. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Gemi Tasdiknamesinin üzerindeki gemi 

adı ve gemiye ait diğer bilgileri tespit 

ediniz. 

 

 Gemide kayıt belgeleri arasında ilaveten 

Bayrak ġahadetnamesi belgesi var mı? 

Tespit ediniz. 

 

 Bayrak Ģahadetnamesi üzerindeki bilgileri 

inceleyiniz. 

 

 Bayrak ġahadetnamesi ile Gemi 

Tasdiknamesinin aynı amaçla kullanılıp 

kullanılmadığını kontrol ediniz. 

 

 Gemide çalıĢan personelin milliyetlerini 

öğreniniz. 

 

 Gemi Türk bandırasına sahipse gemideki 

tüm çalıĢanların Türk tebaasından olması 

gerektiğini kavramalısınız. 

 

 

 

  



 

15 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

önermeler doğru ise “D”, yanlıĢ ise “Y” yazınız. 

 

1. (   ) KovuĢturma yetkisi, kaptanın Kamu Hukuku kapsamındaki yetkilerindendir. 

 

2. (   ) Kaptanın sefer baĢlamadan önceki görevleri, kaptanın kamu hukuku kapsamındaki 

görevlerindendir. 

 

3. (   ) KarıĢık yük gemisi, yük gemileri sınıfına girer. 

 

4. (   )Kabotaj Kanunu kapsamında, deniz mahsulleri avlanmasını sadece Türk 

vatandaĢları yapar. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarları bölümündeki cevap anahtarlarıyla 

karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Öğrenme 

Faaliyeti-2” ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Gemiyi denize hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bir geminin deniz Ģartlarına uygunluk durumlarını araĢtırınız. 

 Gemilerin deniz Ģartlarına uygunluğuna yönelik denetimlerinin denetleme 

sürelerinin deniz kazalarına etkilerini araĢtırınız. 

 Ġnternet ortamından veya kaynaklardan elde ettiğiniz boĢ bir Denize ElveriĢlilik 

Sertifikası örneğini sınıfa getirerek belgenin üzerinde olması gereken bilgilerin 

yeterli olup olmadığını arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 Denize ElveriĢlilik denetlerinde görülen ihmallerden dolayı meydana gelen 

kazalarda devletlerin rollerini araĢtırınız. 

 

2. DENĠZE ELVERĠġLĠLĠK 
 

Yük taĢıyacak olan gemi ilgilisi, gemiyi denize, yola ve yüke elveriĢli olmasını 

sağlamakla yükümlüdür. Sefere çıkması istenen her geminin yapacağı yolculuğu selametle 

bitirebilmesi için gereken teknik vasıflara sahip olarak denize elveriĢli olması gerekir. 

 

2.1. Denize ElveriĢli Gemi Tanımı 
 

Bir geminin tekne, makine, kazan ve genel donanım gibi esas kısımları yapacağı 

seferin normal deniz tehlikelerine karĢı koyabilecek durumda ise bu gemiye denize elveriĢli 

gemi denir. 

 

2.2. Kaptanın Gemiyi Denize ElveriĢli Tutma Sorumluluğu 
 

Gemi kaptanı gemisini her an denize elveriĢli durumda bulunmasını sağlamak 

zorundadır. Gemiye uygulanan periyodik denetlerle, tekne, genel donanım, makine, kazan 

gibi kısımlar, deniz tehlikelerine karĢı uygunluğu denetlenir. 

 

Denize ElveriĢlilik Belgesi olmayan veya iptal edilen yada süresi bitmiĢ olan geminin 

yola çıkmasına izin verilmez. Böyle bir gemiyi iĢleten, donatan ve kaptan üç aydan bir yıla 

kadar hapis ile cezalandırılır ve donatandan ayrıca ağır para cezası alınır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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2.3. Geminin Parçaları 
 

Gemi, birçok parçadan oluĢmuĢ bir bütündür. Bir geminin seyrüsefer kabiliyetini 

kazanabilmesi için tekneye daha birçok Ģeyin eklenmesi gerekir. Fakat bunlar gerek iktisadi 

gerekse hukuki bakımdan aynı nitelikte değildir. 

 

Geminin denizde sefer yapabilmesi için teknesine birçok parça eklenmektedir. Bu 

parçalar iki çeĢit olarak incelenir. Bunlar; geminin ayrılmaz parçaları ve geminin teferruatları 

Ģeklindedir. 

 

2.3.1. Geminin Ayrılmaz Parçaları 
 

Tekneye eklenen parçaların bir kısmı, geminin bütünleyici parçası niteliğindedir. 

Bunlar, denizcilik örfüne göre geminin esas unsurunu teĢkil eden ve gemi telef veya tahrip 

edilmedikçe gemiden ayrılması mümkün olmayan parçalardır. Bu parçalara örnek olarak; 

kazan, pervane, dümen vb. parçalar verilebilir. 

 

2.3.2. Geminin Teferruatları 
 

Tekneye eklenen parçaların diğer kısmı da, geminin teferruatları niteliğindedir. Bu 

parçalar, denizcilik örfüne ve gemi sahibinin isteği doğrultusunda geminin iĢletilmesi, 

korunması veya gemiden daha iyi yararlanılabilmesi için kalıcı olarak tahsis edilen ve gemi 

ile birleĢen parçalardır. Bu parçalara örnek olarak; zincir, deniz haritaları, filikalar, seyir 

cihazları vb. parçalar verilebilir. 

 

2.4. Kontrol Unsurları 
 

Devlet, birçok insanın canını ve malının emniyet edildiği gemilerin mevzuat 

hükümlerine göre denize elveriĢli olup olmadıklarını sürekli olarak kontrol etmekle 

yükümlüdür. 

 

Denizde can ve mal koruma kanununa göre ticaret gemilerinin tahsis edildikleri iĢlere 

ve yapacakları seferlere göre gemiler; tekne, makine, genel donanım, can kurtarma teçhizatı, 

yangından korunma ve yangın söndürme durumu, yük ve yolcu taĢıma kapasiteleri ile diğer 

seyir emniyeti konuları bakımından idare tarafından ticaret gemilerinin teknik durumları 

hakkında tüzük hükümlerine uygun bir Ģekilde ve belirli aralıklarla denetlenir.  

 

Bu denetleme sonucunda, ticaret gemilerinin teknik durumları hakkında tüzük 

hükümlerine uygun olduğu anlaĢılan ticaret gemilerine “Denize ElveriĢlilik Belgesi” verilir.  

 

2.5. Sertifikalandırılma 
 

Denize ElveriĢlilik Belgesi verilmeden önce gemi bir denetleme süreci geçirir. Bu 

sürece denize elveriĢlilik deneti denir. Denize elveriĢlilik deneti, teknik bir hizmettir. 
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Yapılan bu denete istinaden verilen “Denize ElveriĢlilik Belgesi (Certificate of 

Seaworthiness)” talep üzerine yapılacak baĢlangıç sörveyi ile bu sörveye esas olan kara 

sörvey tarihinden itibaren aksi belgede belirtilmedikçe beĢ yıl süreli olarak düzenlenir ve 

belge yenilenene kadar her sene yıllık sörveye tabii tutulur. Belgenin geçerlilik süresi 

içerisinde niteliklerini kaybetmiĢ olduklarından Ģüphe edilen gemiler aynı süre içerisinde 

tekrar denetlenebilir. Denize elveriĢlilik belgesinin gemide bulundurulması zorunludur.(ġekil 

2.1, 2.2 ve 2.3). 

 

ġekil 2.1: Denize ElveriĢlilik Belgesi Sayfa-1- (Gemi hakkında bilgiler) 
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ġekil 2.2: Denize ElveriĢlilik Belgesi Sayfa-2- (Gemi hakkında bilgiler) 
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ġekil 2.3: Denize ElveriĢlilik Belgesi Sayfa-3- (Yıllık yapılan sörveylerin kaydı) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Ziyarette bulunduğunuz bir geminin denize elveriĢlilik deneti sürecini inceleyiniz ve 

bu denet sonunda aynı gemi için düzenlenmiĢ “Denize ElveriĢlilik Belgesi” üzerindeki 

bilgileri inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Geminin bir önceki Denize ElveriĢlilik 

Belgesinin süresi bitmeden üç ay önce 

denize elveriĢlilik deneti talep edip 

etmediğini tespit ediniz. 

 Geminin üç ay zaman periyodu içerisinde 

yapacağı sefer süreleri, denize elveriĢlilik 

denetinin yapılacağı limana zamanında 

varılacak Ģekilde planlanmıĢ mı? Kontrol 

ediniz. 

 Üç ay sonunda belirtilen limana 

varıldıktan sonra gemiye baĢlangıç 

sörveyi uygulanmıĢ mı? Tespit ediniz. 

 Gemi baĢlangıç sörveyini baĢarılı Ģekilde 

geçebilmiĢ mi? Kontrol ediniz. 

 BaĢlangıç sörveyinde yapılan deniz 

sörveylerinde herhangi bir aksaklık var 

mı? Kontrol ediniz. 

 BaĢlangıç sörveyinde aksaklık veya 

aksaklıklar bulunuyorsa bu aksaklıkların 

giderilmesi için herhangi bir Ģey yapılmıĢ 

mı? Tespit ediniz. 

 Geminin talep ettiği beĢ yıl için istenen 

Denize ElveriĢlilik Belgesini -uygulanan 

deniz ve kara sörveyleri sonucunda- 

almaya hak kazanıp kazanmadığını tespit 

ediniz. 

 Onaylı Denize ElveriĢlilik Belgesi 

üzerindeki bilgiler, belge üzerine doğru 

bir biçimde iĢlenmiĢ midir? Kontrol 

ediniz. 

 Denize elveriĢlilik belgesi alındıktan 

sonra yıllık sörveyın yapıldığına dair onay 

belge üzerine iĢlenmiĢ midir? Tespit 

ediniz. 

 Belgenin yıllık sualtı sörveyleri, yolcu 

gemisi ise her sene veya kuru yük gemisi 

ise iki senede bir yapılmasına dikkat 

ediliyor mu? 

 Ziyaret edeceğiniz gemiyi mümkünse 

daha önceden belirleyip gemiye 

ziyaretinizi buna göre planlayınız. 

 Bu belgenin ilk düzenlenmesi esnasında 

iĢleyiĢi görmek maksadıyla çevrenizde 

bulunan liman baĢkanlığı kuruluĢlarını 

ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kazan, pervane, dümen gibi parçalar geminin ayrılmaz parçalarıdır. 

 

2. (   ) Zincir, deniz haritaları, filikalar, seyir cihazları gibi parçalar geminin ayrılmaz 

parçalarıdır. 

 

3. (   ) Herhangi bir nedenle tüzüğe uygun durumunu seferin devamı sırasında kaybetmiĢ 

olan ticaret gemisi hiçbir iĢlem yapmaksızın denetleneceği en yakın limana gitmek 

zorunda değildir. 
 

4. (   ) Yolcu gemilerinin su altı sörveyleri her sene yapılır. 

 

5. (   ) Denize elveriĢlilik belgesinin yıllık yapılan sörveyleri dâhil geçerlilik süresi bir 

yıldır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarları bölümündeki cevap anahtarlarıyla 

karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Öğrenme 

Faaliyeti-3” e geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Gemiyi yola hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gemi üzerinde hak talep etme hakkına sahip kiĢi veya kiĢiler arasındaki iliĢkileri 

araĢtırınız. 

 Gemide bulundurulması gereken baĢlıca belgelere ve sertifikalara ilave olarak 

geminin taĢıdığı yüke veya çalıĢtığı sefer bölgesine uygun Ģekilde bulundurması 

gereken belgeleri araĢtırınız. 

 Gemi adamları iaĢe ve ibatesi hakkında yayınlanan mevzuatları inceleyiniz. 

 Dünyada sefer bölgeleri sınırlarını farklı tanımlayan ülkeleri araĢtırınız. 

 

3. BELGELER, HAK SAHĠPLERĠ, DONATIM VE ĠAġE 
 

Gemide bulundurulma zorunluluğu olan belgeler, geminin yüklü olduğu veya yüklü 

olmadığı durumlarda gemi ve yük üzerindeki hak sahibi olan kiĢilerin sorumluluğu, bir 

geminin gemi adamları ile donatılması zorunluluğu ve çalıĢtırılan bu gemi adamlarının 

yeme, içme ve barınma ihtiyaçları gibi konular modülün bu öğrenme faaliyetinde ele 

alınacaktır.    

 

3.1. Gemide Bulundurulması Mecburi Belgeler 
 

Gemide bulundurulması ve düzenlenmesi zorunlu olan bu evraklar; gemilerin liman 

giriĢ ve çıkıĢlarında geminin bulunduğu ülkedeki gümrük memurları, sağlık memurları, 

acente yetkilileri gibi kiĢilerce talep edilebilir. 

 

3.1.1. Tanımı 
 

Geminin yaptığı seferi esnasında bulunduğu limanda giriĢ ve çıkıĢ operasyonlarına 

yardımcı olan, geminin seferi esnasında kondisyonu hakkında belirlenmiĢ standartlar 

doğrultusunca bilgi veren ve geminin hukuksal durumunu ortaya koyan belgelerdir. 

 

3.1.2. ÇeĢitleri 
 

Bu belgeleri genel anlamda geminin seferine iliĢkin ve gemiye ait belgeler baĢlıkları 

altında incelememiz mümkündür. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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3.1.2.1. Geminin Seferine ĠliĢkin Belgeler 

 

Bu belgeler; Gümrük ÇıkıĢ Belgesi, Personel Listesi, Yolcu Listesi, Personel Deklare 

Listesi, DemirbaĢ Listesi, Gümrük GiriĢ Belgeleri, Gümrük Ġzin Belgesi, Polis Ġzin Belgesi 

ve Beyan Mektubu gibi belgelerdir. 

 

 Gümrük ÇıkıĢ Belgesi 

 

Geminin giriĢte olan kumanya ve deklare listesi, limanda aldığı kumanyaya ait 

belgeler ve yüklediği yük için düzenlenen manifestolar gösterilerek alınır. 

 

 Personel Listesi 

 

Gemide bulunan tüm personeli belirtilen listedir. 

 

 Yolcu Listesi 

 

Gemide bulunan tüm yolcular, milliyetlerini ve pasaport numaralarını kapsayan 

listedir. 

 

 Personel Deklare Listesi 

 

Personelin kamarasında muhafaza ettiği Ģahsi eĢyaların bir listesidir. 

 

 DemirbaĢ Listesi 

 

Geminin demirbaĢından bulunan tüm donanım ve eĢyaları gösteren ve gümrük idaresi 

tarafından onaylanmıĢ listedir. 

 

 Gümrük GiriĢ Belgeleri 

 

Geminin giriĢ yaptığı zaman düzenlenen ve kontrolün sonunda tutulmuĢ olan 

tutanağın gemiye verilmiĢ kopyalarıdır. Geminin kalkıĢı için gemiye gelen gümrük ve polis 

kontrolörlerine verilir. 

 

 Gümrük Ġzin Belgesi (Bill of Custom Permission) 

 

Bir geminin girdiği limandaki muamelelerini tamamlaması veya bu limandan iĢlerini 

bitirmiĢ olarak hareket etmesi için ilgili ülkenin gümrük makamının kontrollerinden sonra 

alınan belgedir. 

 

 Polis Ġzin Belgesi (Bill of Immigration Permission) 

 

YurtdıĢına çıkacak olan bir geminin personeli ve yolcusu için izin belgesi almak 

gerekir. Bir adet personel ve yolcu listesi hazırlanarak, liman cüzdanları ve pasaportlar iliĢik 

olarak liman polisine verilir. 
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 Beyan Mektubu 

 

Gemi Muhafaza Kısım Amirliğine yazılarak giriĢ veya çıkıĢ kontrolü isteminin 

belirten yazıdır. 

 

3.1.2.2. Gemiye Ait Belgeler 

 

Gemiye ait olup aynı zamanda gemilerin bulundurması gereken evraklar “Borda 

Evrakı” olarak bilinirler. Borda evrakları içerisinde aynı zamanda geminin seferine iliĢkin 

evraklar da mevcuttur. Bu evraklar, hem borda evrakı hem de gemilerin seferlerine ait 

evraklardan sayılır. Bu evraklar; Yola ElveriĢlilik Belgesi, Sağlık Patenti ve Gemi Adamı 

Yeterlik Belgesi vb. 

 

 Gemi Tasdiknamesi veya Bayrak ġahadetnamesi (Ship Register Certificate) 

 

Bu belge, bayrak devletinin idari otoritesi tarafından verilir. Gemi ile ilgili teknik ve 

sicil bilgilerinin gemi kütüğüne kaydedildiğini gösterir belgedir. Bu belge üzerinde geminin 

adı, tonajı, çağrı iĢareti, resmi numarası, teknik detaylar, makinesine ait teknik bilgiler, 

armatörün adı, soyadı ve adresi ve geçerlilik süresi gibi bilgiler bulunur(ġekil 3.1). 

 

Bayrak ġahadetnamesi ise yabancı limandaki Türk konsolosluklarından alınan Gemi 

Tasdiknamesi yerine düzenlenen belge olup ilk Türk limanında gemi tasdiknamesi olarak 

tasdik edilir ve ilaveten gemiye, gemi tasdiknamesi olarak ulaĢtırılır. 

 

 Ölçme Sertifikası (Measurement Certificate) 

 

Gemi Sörvey Kurulu uzmanlarınca yapılan kontroller sonucu, düzenlenen Ölçü 

Belgesi’nde, geminin ağırlık ve hacim tonajları tespit edilir. Geminin taĢıyabileceği yük 

miktarı, kendi ağırlığı veya gemiden alınacak harçlar ve vergiler ölçü sertifikasındaki tonaj 

değerlerine göre yapılır. 

 

 Denize ElveriĢlilik Sertifikası (Seaworthiness Certificate) 

 

Gemi Sörvey Kurulu uzmanlarınca yapılan kontroller sonucunda Denize ElveriĢlilik 

Belgesi verilir. Bu belge geminin yapacağı seferde tekne, makine, kazan, filikalar, yangın 

sistemleri ve malzemeleri yılda bir kez kontrol edilir. Gemi Karinesinin kontrolü yolcu 

gemileri için yılda bir kez, yük gemileri için iki yılda bir yapılır. Denize ElveriĢlilik Belgesi 

olmayan veya süresi biten yada denetlemeler sonucunda belgesini yenileyemeyen ticaret 

gemisi ticari iĢlem yapamaz. Bir baĢka deyiĢle gemiye yük alınmasına veya yolcu alınmasına 

müsaade edilmez. Belgenin geçerlilik süresi beĢ yıldır. Gemi her sene gerçekleĢtiren ara 

sörveylere tabi tutulduğundan belgenin geçerlilik süresi bir sene olarak da kabul edilebilir. 
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ġekil 3.1: Gemi Tasdiknamesi 

 ĠnĢa Emniyet Sertifikası (Safety Construction Certificate) 

 

Yük Gemisi ĠnĢa Emniyet Sertifikası, SOLAS 1974 kurallarında belirtilen gereklere 

uygun olarak;gemi yapısı, makinesi ve ekipmanları kondisyonlarının uygunluğu; yangın 

söndürme cihazları ve yangın kontrol planları gibi durumları sörveye tabi tutularak 500 

groston ve üzeri gemilere verilecektir. Belgenin geçerlilik süresi beĢ yıldır. Gemi her sene 

yıllık sörveylere tabi tutulur (ġekil 3.2). 

 

 Teçhizat Emniyet Sertifikası (Safety Equipment Certificate) 

 

Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Sertifikası, SOLAS 1974 kurallarında belirtilen 

gereklere uygun olarak; yangın emniyet sistemleri ve teçhizatları, yangın kontrol planları, 

can filikalarının can kurtarma cihazları ve ekipmanları, can salları ve kurtarma botları, halat 

fırlatma aparatı, telsiz ekipman montajları, seyir cihazları, pilot katılım-ayrılım 

operasyonlarında kullanılan donanım ve ekipmanlar, seyir haritaları, seyir fenerleri, gündüz 

görünür iĢaretler, ses iĢaretleri, tehlike iĢaretleri gibi teçhizatların uygunluğu kontrol edilir. 

500 groston ve üzeri yük gemilerine yapılan kontrollerden sonra verilir. Belgenin geçerlilik 

süresi beĢ yıldır. Gemi her sene yıllık sörveylere tabi tutulur. 
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ġekil 3.2: ĠnĢa Emniyet Sertifikası 

 Telsiz Emniyet Sertifikası (Safety Radio Certificate) 

 

Telsiz Emniyet Belgesi, 300 groston ve üzerindeki telsiz cihazları ile donatılmıĢ yük 

gemilerine, 1974 SOLAS kuralları gereklerine uygun, can kurtarma araçlarındaki cihazlar da 

dâhil, yapılacak sörveyden sonra verilir. Yük Gemisi Telsiz Emniyet Belgesi için Teçhizat 

Kayıt Formu (Form R) daima iliĢikte bulundurulacaktır. Belgenin geçerlilik süresi beĢ yıldır. 

Gemi her sene yıllık sörveylere tabi tutulur (ġekil 3.3). 

 

 Gemi Sağlık Kontrolü ve Muafiyet Sertifikası (Ship Sanitation Control and 

Exemption Certificate) 

 

Geminin hijyen koĢullarının ve gemide barınılmasını sağlayacak tüm sağlık 

koĢullarının uygunluğunu belirten belgedir. Bu belgenin geçerlilik süresi altı aydır. Sağlık 

otoriteleri tarafından düzenlenerek gemilere verilir. 

 

 Uluslararası Yükleme Hattı Sertifikası (International Load Line Certificate) 

 

Bu doküman ulusal otoriteler tarafından ve muhtelif uluslararası emniyet 

konvansiyonların kurallarına bağlı olarak tertip edilir. Belge üzerinde, geminin bağlama 

limanı, grostonilatosu, adı, resmi numarası ve yükleme hattı detayları belirtilir. Belgenin 

geçerlilik süresi beĢ yıldır (ġekil 3.4). 
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ġekil 3.3: Telsiz Emniyet Sertifikası 

 

ġekil 3.4: Uluslararası Yükleme Hattı Sertifikası 



 

29 

 Uluslararası Tonaj Sertifikası (International Tonnage Certificate) 

 

Gemilerin emniyetli ve güvenilir olarak su üzerinde yüzebilme yeteneğini 

kaybetmeden, ne kadar yük taĢıyabileceği veya yüklenmesi amaçlanan yükten en fazla ne 

kadar alabileceğini belirten sertifikadır. Bu belgeler gemilere süresiz verilir(ġekil 3.5). 

 

ġekil 3.5: Uluslararası Tonaj Sertifikası 

 Geçici Sertifika (Interim Certificate) 

 

Denize ElveriĢlilik veya Klas Belgesi’ni kaybeden bir gemiye onarım limanına kadar 

verilen geçici belgedir. Örnek olarak sefer sırasında çarpıĢan bir gemiye gelen ilgili sörvey 

yapacak kiĢi gerekli bütün teknik durumları kontrol ederek geminin sonraki limana kadar 

seyrinde bir engel görmüyorsa veya bir onarım limanına gitmesinde bir sakınca 

bulunmuyorsa geçici belge düzenlenir. 

 Role Cetveli (Muster List) 

 

Gemide yaĢanan acil (emergency) durumlarda (yangın, su alma, gemiyi terk, gibi) 

personel ve yolcuların görevlerinin belirleyen toplu listeye denir. Bu listelerde gemideki 

bütün herkesin olağanüstü durumlarda ne yapacakları ve bulunacakları yerler yazılmıĢtır. 

Ġlaveten, acil durumlara müdahaleyi çabuklaĢtırmak ve daha düzenli bir hâle getirebilmek 

için tüm gemi personeline röle kartı denilen küçük kartlar düzenlenir. Bu kartlar toplu röle 

cetvellerinde belirtilen personele özel olarak hazırlanmıĢ görev kartlarıdır. 
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 Güverte ve Makine Jurnali (Deckand Engine Log Book) 

 

Bir gemide güverte ve makinede olan tüm olayları detayları ile beraber belirtmek için 

tutulan kayıt defteridir. Küçük tekneler hariç, tüm gemilerde Jurnal tutma zorunluluğu 

bulunur. Güverte Jurnali’nde tutulan kayıtlar, güverte zabitlerinin sorumlu olduğu iĢler 

hakkındaki kayıtlar bulunur. Makine Jurnali’nde ise makine zabitlerinin sorumlu olduğu iĢler 

hakkında kayıtlar bulunur (ġekil 3.6). 

 

ġekil 3.6: Güverte ve Makine Jurnali 

 Uluslararası Denizde ÇatıĢmayı Önleme Tüzüğü (International Regulations 

for Preventing Collisions at Sea - COLREG) 

 

Köprü üstündeki kütüphanede bulunan bir kurallar kitabıdır. Ġçeriğinde gemi trafiği 

esnasında; gemilerin birbirlerine karĢı olan sorumlulukları, vermeleri gereken uyarıcı 

iĢaretler, genel olarak uyulması gereken deniz trafiğini düzenlemek için kurallar, ses ve ıĢık 

uyarıcı iĢaretlerinin verildiği donanımların teknik detayların bulunduğu gemi kaptanları ve 

köprü üstünde vardiya tutan tüm seyir zabitleri için çok önem teĢkil eder. Seyir biliminin baĢ 

ucu kitaplarındandır (ġekil 3.7). 

 

ġekil 3.7: Denizde ÇatıĢmayı Önleme Tüzüğü 
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 Gemi Adamı Yeterlik Belgeleri 

 

Denizde Can ve Mal Koruma Kanunu’na göre çıkarılan gemi adamları yönetmeliği 

gereğince sefere çıkacak her gemide yeter sayı ve ehliyette gemi adamı bulunması gereklidir. 

Gemi adamlarının yeterliliği, Yeterlilik Belgesi ve gemi cüzdanı ile ispatlanır (ġekil 3.8). 

 
ġekil 3.8: Gemi Adamı Cüzdanı 

 
ġekil 3.9: Yola ElveriĢlilik Belgesi 
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 Yola ElveriĢlilik Belgesi (Certificate of Seagoing) 

 

Geminin denize elveriĢli olduğu saptadıktan sonra yapacağı yolculuğu emniyetle 

tamamlaması; yakıt, su, kumanya ile personel yeterliliği olarak oluĢturulan bir gemiye 

verilen liman idaresi tarafından düzenlenmiĢ bir belgedir. Bu belge alınmadan limandan 

ayrılan bir gemi ceza öder. Bazı durumlarda gemi haczi ve kaptanın tutuklanması da olabilir. 

Bu belge, gemiye tek sefer için liman baĢkanlıkları tarafından verilir. Liman 

baĢkanlıklarından alınan ve geminin idari ve teknik olarak seferine baĢlamasına bir engel 

olmadığını belirten bir evraktır (ġekil 3.9). 

 

 Sağlık Patentesi (Bill of Health) 

 

Her gemi hareket ettiği limandan gemide bulaĢıcı hastalık bulunmadığını gösteren bir 

sağlık patentesi almakla yükümlüdür. Yetkili makam Sahil Sıhhiye TeĢkilatı’dır. Sağlık 

patentesi geminin hareketinden önce kırk sekiz saat içerisinde verilmelidir.  

 

 Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (International Ship Security 

Certificate – ISPS) 

 

ISPS Kodu kapsamında gemilerin yerine getirmeleri gereken kurallara uyduğunu veya 

uygun olduğunu belirten sertifikadır. Belgenin süresi beĢ yıldır (ġekil 3.10). 

 

 BaĢlangıç Denge Bukleti (Initial Stability Booklet) 

 

Büyüklüğüne bakılmaksızın her yolcu gemisi ve boyu 24 m veya daha büyük her yük 

gemisi inĢası tamamlandıktan sonra meyil deneyi yapılacak ve denge elemanları 

belirlenecektir. Geminin çeĢitli yükleme Ģartları altında, kaptana çabuk ve basit iĢlemlerle 

hassas bir rehber niteliğinde olabilecek bir denge kitapçığı sağlanacaktır. Denge Kitapçığı, 

Dökme Yük TaĢıyan Gemiler Kitapçığında istenen bilgileri de içerecektir. 

 

 Gemi Adamları Asgari Emniyet Sertifikası (Minimum Safe Manning 

Certificate) 

 

SOLAS SözleĢmenin uygulandığı her gemi idarenin uygun gördüğü minimum güvenli 

personel donatma belgesi veya idarenin vereceği minimum güvenli gemi adamı ile 

donatıldığına dair eĢdeğer bir belge sağlanacaktır (ġekil 3.11). 
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ġekil 3.10: Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası 

 

ġekil 3.11: Gemi Adamları Asgari Emniyet Sertifikası 
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 Seyir Fenerleri Pozisyon Belgesi 

 

Seyir fenerlerinin gemi üzerinden teknik açıdan belirlenen kurallar çerçevesinde 

montajlarının yapıldığını gösteren belgedir. 

 

 Gemi Düdükleri Belgesi 

 

Gemi düdüklerinin yeterli kondisyonda çalıĢtığını belirten belgelerdir. 

 

 Seyir Fenerlerinin Renk ve GörünüĢ Mesafesi Belgesi 

 

Seyir fenerlerinin renk ve görünme mesafelerinin teknik olarak uygun olduğunu 

belirten belgelerdir. 

 

 Gemi Yangın Söndürme Sistemi Belgesi 

 

Gemi yangın söndürme sistemlerinin kifayetli bir biçimde çalıĢabildiğini belirten 

belgedir. 

 

 Geminin Kampana ve Gong Belgesi 

 

Gemi kampanası ve gongunun yeterli bir ses iĢareti verebildiğini ve fiziksel 

durumlarının sağlam olduğunu belirten belgedir. 

 

 Tıbbi Malzeme ve Teçhizat Belgesi 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nce belirtilen kurallar çerçevesinde gemide yeterli tıbbi 

malzeme ve acil sağlık durumlarına müdahale ekipmanlarının yeterli bir Ģekilde gemide 

bulundurulduğunu belirten belgedir. 

 

 Tanker Sahiplerinin Petrol ile Kirlenmeden Doğan Sorumlulukla Ġlgili 

AnlaĢmaları Belgesi (Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Oil 

Pollution – TOVALOP) 

 

Denizleri petrolle kirletme sorumluluğuna karĢı tanker sahiplerinin gönüllü olarak 

yaptığı yardımlaĢma anlaĢmasıdır. 

 

 Petrol ile Kirlenmeden Doğan Hukuki Sorumluluk AnlaĢması Belgesi 

(International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage – CLC) 

 

2000 tondan fazla akaryakıt taĢıyan her gemiye sigorta veya yürürlükte olan diğer bir 

finansal güvence ile doğruluğu kabul edilen bir belge verilecektir. CLC SözleĢmesi gerekleri 

ile beraber tamamlandıktan sonra geminin tescil edildiği ülkesinin yetki verdiği bir otorite 

tarafından belge verilecektir. 

 

 Uluslararası Yağ-Yakıt Kirliliğini Önleme Sertifikası (International Oil 

Pollution and Prevention Certificate – IOPP) 
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150 groston ve üzeri her akaryakıt tankerine ve MARPOL 73/78'e taraf olmayan diğer 

ülkelerin kontrolü altındaki Liman veya açık deniz kurallarına göre sefer yapan her 400 gross 

ton ve üstü diğer gemilere MARPOL 73/78 Ek-1’e göre yapılacak incelemeden sonra bir 

Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme Belgesi verilecektir. Belgenin geçerliliği beĢ yıldır. 

 

 Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası (International Air Pollution 

Certificate – IAPP)  

 

400 GRT ve daha büyük tonajda uluslararası sefer yapan tüm gemileri, sabit ve yüzer 

sondaj üniteleri ile diğer platformları kapsayan bu MARPOL 73/78 Ek-VI ile gemi yakıtının 

kükürt ve sülfür oranı sınırlandırılmıĢ, gemi bacalarının SOx emisyonunu sınırlandırmaya 

imkân veren sistemler ile donatılması zorunlu hâle getirilmiĢ, 1 Ocak 2000 ve daha sonra 

inĢa edilen gemilere takılmıĢ olan 130 kW ve üstü güce sahip olan tüm yeni gemi dizel 

motorlarının NOx emisyonu bakımından gerekliliklere uygun olması Ģartı getirilmiĢtir. Ek 

kapsamınd abu gereklere uygun olan gemilere Uluslararası Hava Kirliliğini Sertifikası 

verilecektir. Bu sertifikanın geçerliliği beĢ yıldır. 

 

 Uluslararası Pis Su Kirliliğini Önlenme Sertifikası (International Sewage 

Pollution Prevention Certificate – ISPP) 

 

MARPOL 73/78 Ek-IV, pis su (foseptik suyu) kaynaklı kirliliğinin önlenmesi için 

kuralları içerir. Pis su; gemi tuvaletlerinden, hasta bölümlerinden ve hayvan taĢınan 

bölümlerden gelen atıkları içerir. Gemiden denize pis su boĢaltılması bu bölümde 

yasaklanmıĢ veya kıyıdan en az 12 mil açıkta basılması gibi belli kurallara bağlanmıĢtır. Pis 

su kirliliğinin önlenmesi için özel deniz alanları tanımlanır. Gemilerin kurallara uyumunun 

bir göstergesi olarak da Uluslararası Pis Su Kirliliğini Önleme Sertifikası verilecektir. Bu 

sertifikanın geçerliliği beĢ yıldır. 

 

 ISM Kodu Uygunluk Dokümanı (Document of Compliance – DOC)   

 

ISM Kod gereklerine uygun her gemiye uygunluk dokümanı verilecektir. Dokümanın 

bir kopyası gemide muhafaza edilecektir. Ġlaveten ISM Kodu kapsamında Ģirketler de 

değerlendirilmekte ve Ģirketlere bu belge verilmektedir. ġirket için düzenlenen ISM Kodu 

uygunluk dokümanın bir nüshası da gemi ISM sörveylerince talep edilmesinden dolayı 

gemide bulundurulması yararlı olacaktır. Belgenin süresi beĢ yıldır. 

 

 Sürekli Kayıt Özeti (Continuous Synopsis Record – CSR)  

 

Geminin tarihçesine yönelik kayıtların gemide bulunmasını sağlamak amaçlı tutulan 

bir belgedir. 

 

 Emniyetli Yönetim Sertifikası (Safety Management Certificate – SMC)  

 

Her gemiye idarenin kabul ettiği bir organizasyon tarafından Emniyetli Yönetim 

Belgesi verilir. Ġdare veya idarenin kabul ettiği organizasyon, Emniyetli Yönetim Belgesi 

vermeden önce ġirketin ve gemisinin onaylı Emniyetli yönetim sistemine uygun olduğunu 

doğrulayacaktır. Belgenin geçerlilik süresi beĢ yıldır (ġekil 3.12). 
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ġekil 3.12: Emniyetli Yönetim Sertifikası 

 Deniz ÇalıĢanları Sertifikası (Maritime Labour Certificate – MLC) 

 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü, uluslararası ticarette 500 GRT üzerindeki tüm gemilerin 

çalıĢma ve yaĢam koĢulları belgelemek amacı ile Deniz ĠĢ SözleĢmesi’ni benimsemiĢtir.  

 

 Yağ Kayıt Defteri (Oil Record Book) 

 

Yağ Kayıt Defteri 150 groston ve üzeri her petrol tankeri ve 400 groston ve üzeri tüm 

gemilere bir Yağ Kayıt Defteri, Kısım I (Makina Dairesi ĠĢlemleri) sağlanacaktır. 150 

groston ve üzeri tüm akaryakıt tankerlerine bir Yağ Kayıt Defteri, Kısım II (Yük/balast 

iĢlemleri) sağlanacaktır. 
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 Gemi Akaryakıt Kirliliği Acil Planı (Ship Oil Pollution Emergency Plan – 

SOPEP) 

 

Gemi Akaryakıt Kirliliği Acil Planı, 150 groston ve üzeri her akaryakıt tankeri ve 400 

groston ve üzeri diğer gemiler, idare tarafından onaylanmıĢ Akaryakıt Kirliliği Acil Planı 

bulunduracaktır. Limana varmadan önce gemiye gönderilen “SOPEP Contact List” geminin 

belirli bölgelerinde alabandaya asılacaktır. 

 

 Çöp Yönetim Planı (Garbage Management Plan) 

 

Atık Yönetim Planı 400 groston ve üzeri her gemi ile 15 kiĢi ve üzeri personel taĢıyan 

her gemi bir Atık Yönetim Planı bulunduracaktır. 

 

 Çöp Kayıt Defteri (Garbage Record Book) 

 

400 gross ton ve üzeri her gemi ve 15 kiĢi ve üzerini taĢımak için belge almıĢ her gemi 

ve sözleĢmeye taraf olmayan ülkelerin yönetimi altındaki Liman veya açık deniz 

terminallerine sefer yapan gemiler ve sabit veya yüzer deniz yatağında kâr amaçlı çalıĢmalar 

yapan platformlar atık kayıt defteri tutacaklardır. 

 

 Cargo Securing Manual 

 

Kargo Emniyet Kitabı Kargo birimlerinin, konteynerler dâhil, yüklenmesi,  

istiflenmesi ve emniyete alınması, idare tarafından onaylanmıĢ Kargo Emniyet Kitabı’na 

göre yapılacaktır. Kargo Emniyet Kitabı’nın, katı ve sıvı dökme yük harici yük taĢıyan tüm 

gemiler için organizasyon tarafından yazılan standarda, veya en az organizasyon tarafından 

geliĢtirilen standartlarına eĢ değerde olması gerekir. 

 

3.2. Gemi ve Yük Üzerindeki Hak Sahipleri 
 

Gemi ve yük üzerinde hukuken hak talebinde bulunabilecek kiĢilerdir. Bu kiĢiler 

aĢağıda verilmiĢtir. 

 

3.2.1. Gemi Sahibi 
 

Gemi üzerindeki tüm yasal hakları elinde bulunduran kiĢidir. 

 

3.2.2. Donatan 
 

Gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine denir. 

 

3.2.3. Donatma ĠĢtiraki 
 

Birden çok kiĢinin müĢterek mülkiyet Ģeklinde malik oldukları bir gemiyi, aralarında 

yapmıĢ oldukları bir sözleĢme gereğince tümünün adına ve hesabına deniz ticaretinde 

kullanma durumudur. 
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3.2.4. Gemi ĠĢletme Müteahhidi 
 

Kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat kendisi veya 

kaptan marifetiyle kullanan kimseye denir. Üçüncü Ģahıslarla münasebetlerinde donatan 

sayılır. 

 

3.2.5. TaĢıyan 
 

Navlun SözleĢmesi gereği bir ücret karĢılığında deniz yolu ile eĢya taĢıma iĢini 

üstlenen kiĢidir. Bu kiĢi donatan olabileceği gibi donatanın dıĢında gemiyi Zamanlık 

Kiralama (time charter) SözleĢmesi ile kiralamıĢ bir kiĢide olabilir.  

 

3.2.6. TaĢıtan 

 

Navlun SözleĢmesi’nde taĢıyanın karĢı tarafını oluĢturan kimsedir. TaĢıtanın yükün 

maliki olması gerekmez. 

 

3.2.7. Yükleten 
 

TaĢınacak malı gemiye getiren veya taĢıyana teslim eden kimsedir. Yükleten ve taĢıtan 

sıfatları aynı kiĢide toplanmıĢ olabilir. Bir baĢka Ģekilde ifade edilmek istenirse yükleten ve 

taĢıtan aynı kiĢi olabilir. 

 

3.2.8. Gönderilen 
 

Varma limanında yükü teslim almaya yetkili kiĢidir. 

 

3.2.9. Broker (Simsar) 
 

Gemisini kiralamak isteyen kimseler ile gemi kiralamak isteyen kiĢileri veya yükünü 

taĢımak isteyen yük temsilcileriyle yüklerin taĢınmasına uygun gemi sahiplerini bir araya 

getiren ve bu iĢlerden belirli bir komisyon elde eden kimsedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AraĢtırma yapmak istediğiniz bir gemiye ziyaret gerçekleĢtirerek gemi kalkıĢ 

öncesinde bulunması gereken evrakların ve sertifikaların kontrollerini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gemiye Yola ElveriĢlilik Belgesi verilmiĢ 

midir? 

 

 Geminin denize ElveriĢlilik Belgesi 

geçerli durumda mıdır? 

 

 Bu belge verilmesine rağmen üzerinde 

ilave notlar düĢülmüĢ müdür? 

 

 Gemiye yeni personel katılmıĢ mıdır? 

 

 Yeni katılan personel varsa yeni 

personelden Liman Cüzdanı, Sağlık 

Belgesi ve diğer yeterlik evrakları alınmıĢ 

mıdır? 

 

 Eğer gemiye yeni personel katılımı söz 

konusu ise kalkıĢ evraklarından personel 

listesine katılan personel belgeleri 

iĢlenmiĢ midir? 

 

 Yeni katılan personel varsa Role 

Cetvelinde gerekli değiĢiklikler yapılmıĢ 

mıdır? 

  

 Gümrük ÇıkıĢ ve Ġzin belgeleri alınmıĢ 

mıdır? 

 

 Polis ÇıkıĢ Ġzin belgesi alınmıĢ mıdır? 

 

 Ġlgili sağlık otoritesinden Sağlık Patentesi 

alınmıĢ mıdır? 

 

 Güverte ve makine jurnalinde gemi 

kalkıĢına kadar tüm olaylar ve yapılan 

operasyonların kaydı mevcut mudur? 

 Ziyaret edeceğiniz gemiyi mümkünse 

daha önceden belirleyip gemiye 

ziyaretinizi buna göre planlayınız. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Yola ElveriĢlilik Belgesi, ilgili Liman BaĢkanlığı tarafından verilir. 

 
2. (   ) ISPS Kodu kapsamında gemilerin yerine getirmeleri gereken kurallara uyduğunu 

veya uygun olduğunu belirten sertifika ISPS’tir. 
 

3. (   ) Emniyetli Yönetim Sertifikası, ISM Kodu kapsamında düzenlenen bir  
sertifikadır. 

 
4. (    ) IAPP, IOPP, ISPP kirlilik önleme ile ilgili sertifikalardır. 

 
5. (   ) Sağlık Patentesi’nin geçerlilik süresi beĢ yıldır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarları bölümündeki cevap anahtarlarıyla 

karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Öğrenme 

Faaliyeti-4” e geçiniz. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Gemi ve yük emniyetini sağlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 GeçmiĢte yaĢanan gemilerin maruz kaldığı terörist saldırı raporlarını inceleyiniz. 

 Gemilerin devletlerin karasularından geçiĢ yaparken almaları gereken önlemleri 

araĢtırınız. 

 Liman tesislerine ve gemilere tehdit unsuru oluĢturan etmenleri araĢtırınız. 

 Kaptanın devleti temsil ederken bulunduğu hukuki konumu araĢtırınız. 

 

4. TEMSĠL, DĠSĠPLĠN VE ISPS 
 

4.1. Kaptanın TaĢınan ile Ġlgili Olanları Temsil Etmesi 
 

Kaptan taĢınan ile ilgili olanları da temsil eder. Kaptan, yük ve yolcu ile ilgili olanların 

menfaatini korumak için bağlama limanı veya dıĢında gerekli yetkilere sahiptir. Bu yetkiler 

aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir: 

 

 Yükü veya yolcuyu tamamen veya kısmen boĢaltma yetkisi 

 Yükü sigorta ettirme yetkisi 

 Yükü satma yetkisi 

 Yükü muhafaza etme yetkisi 

 Deniz ödüncü alma yetkisi 

 Adli ve idari makamlara veya fertlere karĢı her türlü taleplerde bulunma yetkisi 

 Ġlgili davaları açma yetkisi 

 

4.2. Kaptanın Devlet Temsilciliği 
 

Kaptan, açık deniz ve yabancı limanlarda gemisinin taĢıdığı bayrağın devletini temsil 

eder. Bu temsilcilik sorumluluğu kaptana bazı yetkiler ve görevler yükler. Bunlar onun 

“Kamu Hukuku”na iliĢkin kanuni yetki ve görevleridir. 

 

4.2.1. Kaptanın Devlet Temsilciliği Kapsamında Yetkileri 
 

Kaptanın devlet temsilciliği kapsamında, emir yetkisi, disiplin yetkisi ve soruĢturma 

yapma yetkisi gibi yetkileri bulunur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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4.2.1.1. Emir Yetkisi 

 

Gemi kaptanı yasalar ve uygulamalar tarafından kendisine sağlanan yetkiler 

kapsamında sorumluluklarını yerine getirebilmesi amacıyla altında bulunan gemi adamlarına 

geminin kumanda edilebilmesi maksadıyla emirler verebilir. Kaptanlık görevi ile ilgili olarak 

verdiği emirlere uyulması zorunludur. Gemi adamları kaptanın emirlerine uymak zorundadır. 

 

4.2.1.2. Disiplin Yetkisi 

 

Kaptan, gemi adamlarının ve gemide bulunan diğer Ģahısların disiplin amiridir. Bu 

amirlik yetkisine dayanarak bir takım disiplin kararlarına hükmedebilir. Bu kararlardan 

bazıları aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 Kaptan güvenliğin ve düzenin bozulmamasına yönelik her türlü önlemi önceden 

alır. 

 Gemi adamları ve gemide bulunan öteki kiĢiler üzerinde zor kullanabilir. 

 Görevini yapmaktan kaçınan kiĢiyi çalıĢmaya zorlayabilir. 

 

4.2.1.3. SoruĢturma Yapma Yetkisi 

 

Gemi Türk limanı dıĢındayken gemide bir suç iĢlenirse, kaptan bu suçla ilgili delilleri 

toplamaya, delillerin kaybolmaması için gerekli önlemleri almaya, kiĢiler üzerinde arama 

yapmaya yetkilidir. Kaptan gemide suç iĢlenmesi hâlinde ceza tahkikatı yapmakla görevlidir. 
 

4.2.2. Görevleri 
 

Kaptanın devlet temsilciliği kapsamında, Ģahsi sicil ve nüfus memurluğu, yedieminlik,  

muhafaza ve jurnal tutma görevleri bulunur. 

 

4.2.2.1. Kaptanın ġahsi Sicil ve Nüfus Memurluğu Görevi 

 

Kaptan gemideki doğum ve ölüm olaylarını gemi jurnaline kaydeder ve çocuğun ana 

veya babasına iki Ģahıs huzurunda bir Ģahadetname verir; ölüm hâlinde de iki kiĢinin 

Ģahadetiyle düzenleyeceği bir belgeyi yetkili mercilere teslim eder. 
 

4.2.2.2. Kaptanın Yedieminlik ve Muhafaza Görevi 

 

Kaptan, gemide ölen bir personelin veya yolcunun eĢyalarını muhafaza etmekle 

görevlidir. 

 

4.2.3. Kaptanın Jurnal Tutma Görevi 
 

Kaptan gemi jurnalinin tutulmasına nezaret eder. Seferin belli baĢlı olayları jurnale 

gecikmeden yazılır. 
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Kaptanın kamu hukukuna iliĢkin bayrak devletini temsil etmenin dıĢında özel hukuk 

kapsamında donatanı, taĢıyanı, yük ve yük ilgililerini de temsil eder. Temsil aslının 

bulunmadığı yer için geçerlidir. 

 

4.3. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu 

(International Ship and Port Facility Security Code – ISPS Code) 
 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organisation - IMO)’nün 2002 

yılının Aralık ayı içerisinde yaptığı Diplomatik Konferansta deniz güvenliği ile ilgili 

“Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu – International Ship and Port Facility 

Security Code (ISPS Code)” kabul edilmiĢ olup ISPS Kod 01 Temmuz 2004 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir. Kod gereği gemilere ve liman tesislerine güvenlikle ilgili zorunlu 

uygulamalar getirilmiĢtir. IMO kararına göre Kod gereği olan sertifikayı almayan gemiler ve 

liman tesisleri “güvenli olmayan” gemi ve liman tesisi olarak ilan edilerek ticari faaliyetleri 

kısıtlanabilecek veya önemli aksamalarla karĢılaĢabileceklerdir.  

 

4.3.1. ISPS Kod’un Amaçları 
 

 Güvenlik tehditlerini tespit etmek ve uluslararası ticaretle iĢtigal eden gemileri ve 

liman tesislerini etkileyen güvenlik eylemlerine karĢı önleyici tedbirler almak 

amacıyla devletler, hükümet kuruluĢları, yerel makamlar, denizcilik ve liman 

iĢleticileri arasında iĢbirliğini kapsayan uluslararası bir yapı tesis etmek; bu 

kuruluĢların görev ve sorumluluklarını belirlemektir. 

 Güvenlikle ilgili bilgilerin erken ve etkin bir Ģekilde toplanmasını ve bilgi 

alıĢveriĢini temin etmektir. 

 DeğiĢen güvenlik seviyelerine hazırlıklı olarak hareket edebilmek için yeterli ve 

düzgün plan ve prosedürlere sahip olabilmektir. 

 Denizlerde güvenliği tesis etmek üzere uygun ve yeterli tedbirlerin alınabilmesi 

için gerekli ortamı sağlamaktır.  

 Güvenlik tehditleriyle ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek ve taraf devletlerle 

bu tür bilgileri değiĢ tokuĢ etmektir. 

 Gemiler ve liman tesisleri arasında haberleĢmeye yönelik iĢbirliğini sağlamaktır. 

 Gemilere, liman tesislerine ve bunlara ait yasak bölgelere izinsiz giriĢlerin 

önlenmesini sağlamaktır. 

 Ġzinsiz olarak; silahların, yangına yol açacak malzemelerin ya da patlayıcıların 

gemilere ve liman tesislerine sokulmasının önlenmesini sağlamaktır. 

 Güvenlik tehditleri ya da güvenlik eylemlerine karĢılık verebilmek için tehlikeyi 

bildirici vasıtalar / araçlar temin edilmesini sağlamaktır. 

 Gemi ve liman tesisi güvenlik planlarının hazırlanmasının temin edilmesi ve 

güvenlik planları ve prosedürlerine aĢinalık sağlamak için eğitim, talim ve 

tatbikatların temin edilmesini sağlamaktır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bir limandan ve bu limana bağlı bulunan bir gemiden gerekli izinleri alarak ziyarette 

bulunacağınız geminin temel ISPS Kod gereklerini yerine getirdiğine dair gözlemlerde 

bulununuz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Öncelikle gemi lumbarağzı giriĢinde ISPS 

Kod kapsamında önlemler alınıyor mu? 

Kontrol ediniz. 

 Gemide, gemi güvenlik zabiti mevcut 

mudur? Tespit ediniz. 

 Gemi güvenlik zabitinin görevinin, 

gemide kime tanımlandığını tespit ediniz. 

 Gemide gemi güvenlik zabitinin Ģirket 

tarafından görevlendirildiğine dair evrak 

mevcut mu? Kontrol ediniz. 

 Bu gemi güvenlik zabiti ISPS Kod 

kapsamında alınması gereken eğitimleri 

aldığına dair gemi güvenlik zabiti 

sertifikasına sahip midir? Kontrol ediniz. 

 Gemide uluslararası gemi güvenlik 

sertifikası mevcut mudur? 

 ISPS Kod kapsamında gemi güvenlik 

planı bulunuyor mu? Tespit ediniz. 

 Bu gemi güvenlik planı üzerinde onay 

otoritesinin onayı bulunuyor mu? Tespit 

ediniz. 

 Gemide uygulanan güvenlik seviyesi 

bulunduğu limanda uygulanan güvenlik 

seviyesi ile uyumlu mu? Kontrol ediniz. 

 Gemide güvenlikle ilgili bir durum 

oluĢtuğunda irtibata geçilecek liman 

tesisinin güvenlik zabitinin isminin bilinip 

bilinmediğini tespit ediniz. 

 Gemi güvenlik zabitinin, liman tesisi 

güvenlik zabiti ile her an iletiĢime 

geçilebileceği bir irtibat numarası var 

mıdır? Kontrol ediniz. 

 

 Ziyaret edeceğiniz gemiyi mümkünse 

daha önceden belirleyip, gemiye 

ziyaretinizi buna göre planlayınız. 

 Gemiye giriĢinizde lumbarağzında ISPS 

sehpası, metal dedektörü, ziyaretçi 

defteri, personel gemiden giriĢ-çıkıĢ 

defteri, ziyaretçiler için ISPS ziyaretçi 

kartları, bir adet gemiciler içerisinden 

belirlenmiĢ lumbarağzı vardiyacısı, 

lumbarağzında vardiyada bulunan 

görevli gemicide her an gemi güvenlik 

zabiti ile iletiĢim kurabileceği el telsizi 

ve bu görevli vardiyacı üzerinde ISPS 

yeleği bulunduğuna dikkat ediniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kaptan, gemide ölen bir personelin veya yolcunun eĢyalarını muhafaza etmekten 

sorumlu tutulamaz. 

 

2. ( ) Kaptan, yük ve yolcu ile ilgili olanların menfaatini korumak için gerektiğinde yükü 

satma yetkisine sahiptir 

 

3. (  ) Kaptanın Ģahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi, kaptanın devlet temsilciliği 

kapsamında yetkileri arasındadır 

 

4. (  ) ISPS sertifikasını alamayan gemi “Güvenli olmayan emi” olarak adlandırılır. 

 

5. (  )ISPS kodun genel amacı gemilerin seferleri boyunca uğrayabilecekleri kaza 

risklerini en aza indirmek 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarları bölümündeki cevap anahtarlarıyla 

karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Öğrenme 

Faaliyeti-5” e geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 

MüĢterek avarya uygulamaları yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Kaptana deniz protestosu yazdıran nedenleri araĢtırınız. 

 Ülkemizde oluĢacak avarya durumları sırasında dayanak kabul edilen yazılı 

kaynakları inceleyiniz. 

 Hususi avarya durumlarına ait gerçek olayları araĢtırınız ve bu durumlar hakkında 

tutulmuĢ kayıt evraklarını sınıfa getirerek arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 MüĢterek avarya durumlarına ait gerçek olayları araĢtırınız ve bu durumlar 

hakkında tutulmuĢ kayıt evraklarını sınıfa getirerek arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

5. AVARYA 
 

“Avarya” denizcilikte, zarar veya yapılan olağanüstü masraf anlamına gelmektedir.  

 

Avarya denizcilikte; müĢterek ve hususi avarya olmak üzere iki konuda çok 

kullanılmaktadır. Hususi avarya, kısaca müĢterek avarya niteliğinde olmayan gemi veya 

yükten sadece birine gelen zarar olarak geçmekle beraber müĢterek avarya, gemi ve yükü 

birlikte ilgilendirmektedir. Avarya ile ilgili hükümler York-Antwerp Kurallarına 

dayandırılmaktadır. 

 

5.1. MüĢterek Avarya 
 

MüĢterek bir deniz yolculuğuna atılmıĢ olan gemiyi ve yükü tehdit eden bir tehlikeden 

onları korumak maksadıyla ve makul bir hareket tarzı teĢkil edecek Ģekilde bilerek fevkalade 

bir masrafa katlanılması hâlinde, müĢterek avarya hareketi mevcut sayılır ve bunun neticesi 

olan zarar veya masraflar müĢterek avaryadır. 

 

5.1.1. MüĢterek Avaryanın Unsurları 
 

MüĢterek avaryanın oluĢması için bazı unsurların oluĢması gerekmektedir. Bu 

unsurlar; 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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5.1.1.1. Gemi ve Yükün MüĢterek Bir Deniz Seferine AtılmıĢ Olması Durumu 

 

Geminin tamamen veya kısmen yüklü bulunması durumlarında gemi ve yük arasında 

bir kader birliği söz konudur. Bu kader birliği yükün taĢınmak üzere yüklendiği andan 

boĢaltmanın tamamlanması anına kadar devam eder. Kural olarak geçici bir süre için de olsa 

yükün gemiden ayrılmasıyla müĢterek deniz seferi sona ermiĢ olur. 

 

5.1.1.2. Gemi ve Yükün MüĢterek Bir Tehlike ile KarĢılaĢmıĢ Olması Durumu 

 

Gemi ve yükü tehdit eden müĢterek bir tehlike mevcut olmalıdır. MüĢterek tehlike, 

gemi ve yükün kaybı veya hasara uğramasına sebep olarak önemli bir olaydır. Tehlikenin, 

deniz tehlikesi olması gerekmez. Yangın ve infilak tehlikesinde de müĢterek tehlike unsuru 

gerçekleĢmiĢ sayılır.  

 

Tehlikenin taraflardan birinin kusuru ile meydana gelmesi; müĢterek avaryanın 

gerçekleĢmesine engel teĢkil etmez. Ancak kusurlu olan taraf müĢterek avarya 

paylaĢmasından kredi zararı için bir tazminat alamayacağı gibi diğer ilgililerin uğradıkları 

zararları ödemekle yükümlü olur. 

 

5.1.1.3. MüĢterek Tehlikeden Gemi ve Yükü Korumak Maksadıyla Bir Fedakârlık veya 

Fevkalade Bir Masraf YapılmıĢ Olması Durumu 

 

Fedakârlık kararının hem gemiyi hem de yükü korumak maksadıyla verilmesi gerekir. 

BaĢlangıçta sadece bunlardan birinin kurtulması maksadıyla veya baĢka bir amaçla hareket 

edilmiĢse müĢterek avarya yoktur. Yüklerin atılması fevkalade fedakârlığa, kurtarma-yardım 

ücreti fevkalade masrafa örnek teĢkil eder. 

 

5.1.1.4. Fedakârlığın Bilinerek ve Ġstenerek Yapılması Durumu 

 

Bilinerek yapılmıĢ bir fedakârlık bulunmadıkça müĢterek avaryadan bahsedilemez. 

Fedakârlık kararı normal olarak kaptan tarafından verilir. 

 

5.1.1.5. Fedakârlık Hareketinin Makul Olması Durumu 

 

Fedakârlık kararının makul bir hareket tarzı teĢkil etmesi gerekir. Kaptanın hiçbir 

olumlu sonuç vermesi söz konusu olmayan bir tedbire baĢvurması hâlinde makul hareket 

tarzı mevcut değildir. Bu nedenle uğranılan zararlar müĢterek avaryaya dâhil değildir. Makul 

hareketin ölçüsü normal bir kaptanın o Ģartlar altındaki hareket tarzıdır. 

 

5.1.1.6. Faydalı Netice Durumu 

 

Gemi veya yük tamamen veya kısmen kurtulmuĢ olmalıdır aksi hâlde müĢterek avarya 

paylaĢımı yapılamaz. Faydalı netice, yapılan fedakârlıktan değil, baĢka bir olaydan da 

meydana gelmiĢ olabilir. 

  



 

48 

5.1.2. BaĢlıca MüĢterek Avarya ÇeĢitleri 
 

5.1.2.1. Denize Yük Atılması 

 

Geminin ve yükün tehlikede olması hâlinde bu müĢterek tehlikeden olanları korumak 

için geminin hafifletilmesi zorunluysa yükün veya geminin bazı kısımlarının denize atılması 

gerekebilir. Denize yük atmanın müĢterek avarya sayılması için atılan yükün ticari kurallara 

uygun olarak taĢınması Ģarttır. 

 

Denize mal atmak ve mal atarken meydana gelen zararlar, müĢterek avarya kapsamına 

girer. Örneğin; ambar kapaklarının açılması sırasında suların ambara girmesinden kaynaklı 

oluĢan zararlar. 

 

5.1.2.2. Geminin Hafifletilmesi 

 

Karaya oturmuĢ bir geminin kurtarılması söz konusu olup, böyle bir durumda gemi ve 

yükü müĢterek tehlikeden kurtarmak amacıyla geminin hafifletilmesi için limbo (gemide 

bulunan yükün, yakıtın veya kumanyanın baĢka bir deniz vasıtasına aktarılması) yapılması 

müĢterek avarya kapsamında sayılır. Bu yüzden doğan masraf ve zararların müĢterek avarya 

içerisinde kurtulan değerler arasında paylaĢtırılması gerekmektedir. 

 

5.1.2.3. Geminin Karaya Oturtulması (Beaching) 

 

Geminin batma ve alıkonulma tehlikesinden korunması için bilerek ve isteyerek 

karaya oturtulması hâlinde karaya oturtma, yeniden yüzdürme zararları ve masrafları 

müĢterek avarya olarak kabul edilir. Bu tedbir alınmadan gemi sahile veya kayalara 

bindirecek olursa sadece yüzdürme masrafları müĢterek avarya olarak kabul edilir. 

 

5.1.2.4. Geminin Yüzdürülmesi 

 

Herhangi bir sebeple karaya oturmuĢ bir geminin yeniden yüzdürülebilmesi için 

uğranılan zararlar ve masraflar müĢterek avarya sayılır. 

 

5.1.2.5. Gemide Çıkan Yangının Söndürülmesi 

 

Gemide çıkan, gemi ve yük için müĢterek tehlike teĢkil eden bir yangının 

söndürülmesi için gemide ve yükte veya bunlardan birinde su ile veya belirli yerleri açarak 

batırma da dâhil olmak üzere baĢka Ģekillerde meydana getirilen zararlarda müĢterek avarya 

hali olarak kabul edilir. 

 

5.1.2.6. Yakıt Yerine Yük, Gemi EĢyası ve Kumanya Yakılması 

 

Tehlike karĢısında müĢterek selamet uğruna zorunlu yakıt olarak yakılan yük, gemi 

eĢyası ve kumanya da bazı hâllerde müĢterek avarya olarak kabul edilir. Ancak bunun için 

geminin önceden tam ve bol yakıt alarak donatılmıĢ bulunması Ģartı vardır. 
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5.1.2.7. Barınma 

 

Barınma limanı ve yeri; geminin uğrama limanları dıĢında ve normal rotası üzerinde 

olmayan bir liman veya barınmaya uygun baĢka bir yerdir.  

 

Gemi bir limandan ayrıldıktan sonra müĢterek tehlikeden doğan zorunlu sebeplerle 

aynı yere dönerse döndüğü liman da barınma limanı sayılabilir. Önemli olan o limana giriĢin 

programda olmayıp sonradan ortaya çıkan bir müĢterek tehlike nedeni ile yapılmıĢ olmasıdır. 

 

Yükleme yeri veya limanına ikinci dönüĢte gereken tamiratı buralarda yaptırmak 

mümkün olmadığı takdirde baĢka bir barınma limanına girmesi ve bu hareketlerin müĢterek 

selamet bakımından zaruri bir tedbir mahiyetini arz etmesi hâlinde madde de sayılan zarar ve 

masraflar müĢterek avarya olarak kabul edilir.  

 

 Barınma müĢterek avaryası kapsamındaki masraflar; 

 Barınma veya yükleme limanına giriĢ çıkıĢ masrafları,  

 Gemi hasarlarının tamiri için zorunlu olmak Ģartıyla yükün elden 

geçirilmesi, boĢaltılması masrafları,  

 Depo ücreti ve tekrar yükleme masrafları, 

 Uzayan yolculuk nedeniyle kaptana diğer gemi adamlarına verilecek 

ücretler. 

5.1.2.8. Geçici Onarım Masrafları 

 

Gemi bir yükleme, durma veya barınma limanında yükün ve geminin müĢterek 

selameti uğruna veya müĢterek avarya sayılabilecek bir fedakârlık neticesinde doğan 

hasarlardan dolayı geçici olarak tamir edilirse bu tamirin masrafları müĢterek avarya olarak 

kabul edilir. 

 

5.1.2.9. BoĢaltma Sırasında Yüke Gelen Zarar 

 

Yük, yakıt ve kumanyanın sadece elden geçirme, boĢaltma, depolama, yeniden 

yükleme istif iĢlemleri sırasında uğrayacakları hasar ve kayıplar, ancak bu iĢlemlere iliĢkin 

masraflar müĢterek avaryadan sayıldığında müĢterek avarya olarak kabul edilmektedir. 

 

5.1.2.10. Geminin Savunulması 

 

Geminin düĢman veya deniz haydutlarına karĢı savunulmasında, gemiye ve yüke 

verilen hasar, sarf edilen cephane ve ayrıca bu savunma sırasında gemi adamlarından biri 

öldüğü veya yaralandığı zaman tedavi ve cenaze masrafları ve mevzuat gereği verilmesi 

gereken tazminat ve ödüller de müĢterek avarya kapsamındadır. 

 

5.1.2.11. Geminin Kurtarılması 

 

DüĢman veya deniz haydutlarının eline geçen gemi için fidye verilerek geminin ve 

yükün kurtarılması hâlinde, rehinelerin ve geminin kurtarılma masrafları ile birlikte verilen 

fidye müĢterek avarya sayılır. 
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5.1.2.12. Para Tedariki 

 

MüĢterek avarya masraflarını kapatmak için yapılan harcamalar faiz ya da deniz 

kredisi yoluyla temin edilen paralar için ödenen ek giderler müĢterek avarya sayılır. 

 

5.1.3. MüĢterek Avaryada Zarar ve Masrafların PaylaĢımı ve Dispeç 
 

MüĢterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar; kurtarılan 

gemi, yük ve navlun arasında değerleri oranında paylaĢtırılır. Bu paylaĢma ve hesaplaĢmayı 

gösteren belge veya rapora dispeç denir. 

 

5.1.4. MüĢterek Avarya Kapsamında Kabul Edilmeyen Hasarlar 
 

 Ticari kurallara uygun Ģekilde taĢınmayan mallar 

 TaĢıyanın acentesinin ya da temsilcisinin haberi olmaksızın ya da yükleme 

esnasında bilerek yanlıĢ beyanla yükletilmiĢ yükler 

 Yükleme esnasında gerçek değerlerinden aĢağı bir değer bildirilmesiyle yükletilen 

mallara gelen zararlar ve kayıplar 

 Kaptana usulüne uygun Ģekilde bildirilmemiĢ olan kıymetli eĢya, sanat eserleri, 

para ve kıymetli evraklar gibi Ģeylerin uğradıkları zararlar 

 

5.2. Hususi Avarya 
 

MüĢterek avarya dıĢında kalan ve kaza sonucu doğan tüm zarar ve masraflara hususi 

avarya denir. ÇatıĢma, buz istilası, fırtına sonucu gemi ya da yükün uğradığı zararlar hususi 

avarya kapsamında ele alınır. 

 

5.2.1. Hususi Avarya Kapsamında Ele Alınan Zararlar 
 

 Gerek yolculuk sırasında gerekse yolculuktan sonraki bir gecikmeden dolayı 

meydana gelen zararlar 

 Gemi ve yükü ilgilendiren tüm zarar ve kayıplar 

 MüĢterek avaryadan sayılan bir olayda temin edilen paranın piyasa ederi farkından 

meydana gelen zararlar 

 

5.2.2. MüĢterek Avarya ve Hususi Avarya Arasındaki Farklar 
 

 MüĢterek avaryada fevkalade fedakârlık ve masraf yükü korumak adına bilerek ve 

isteyerek yapılır.  Hususi avaryada zarar kaza sonucu oluĢur. 

 MüĢterek avaryada gemi ve yükü birlikte tehdit eden müĢterek bir tehlike vardır. 

Hususi avaryada “tehlike birliği” Ģeklinde bir konu yoktur. Zarara, dıĢtan gelen 

tesadüfi ve olağanüstü bir neden sebep olur. 

 MüĢterek avaryada yapılan fevkalade masraf ve fedakârlık gemi ve yükü 

korumak, kurtarmak amacına yöneliktir. Bu masraflar gemi yük ve navlun 

arasında pay edilir. Hususi avaryada zarar neye gelmiĢse o sorumludur. Gemiye 

bir zarar gelmiĢse gemi, yüke gelmiĢse yük ilgilileri sorumlu olur. 
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5.3. Kaptan Protestoları 
 

Bir geminin baĢına gelen olaylarda gemi armatörünün yükümlülüklerinden biri de 

gemisinin sigortacısına karĢıdır. OluĢan hasarların ve kayıpların karĢılanması konusu 

sigortacıdan talep edilecekse de geminin sigortacısının üçüncü Ģahıslara karĢı rücu ve talep 

hakkını korumak için gereken her türlü tedbiri almak ve baĢvuruyu yapmak gemi kaptanının 

görevidir. 

 

Yüke karĢı sorumlulukları muhafaza etmek için deniz protestosu (sea protest) 

uygulamasında olduğu gibi çatıĢma olaylarında da diğer geminin kaptanını hasardan ve 

oluĢması mümkün olan kayıplardan sorumlu tuttuğunu bildiren bir protesto notu (note of 

protest) gönderilmesi ve bunun teslim alındığına karĢılık not ve imzanın karĢı taraftan 

alınması gereklidir (ġekil 5.1). 

 

Kaptanın deniz protestosu yazması gereken durumlardan bazıları Ģunlardır; 

 

 Gemide Yangın 

 Makine veya Dümen Hasarları 

 Ağır Hava, Buz, Yaslanma ve Pervane Hasarı(ġekil 5.2) 

 Yüklerin Hasarlanması veya Eksik Yüklenmesi(ġekil 5.3) 

 Liman ĠĢçiliğinden (Stevedores) Kaynaklanan Hasarlar(ġekil 5.4) 

 

ġekil 5.1: Protesto Mektubu Örneği (Ġngilizce) 
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ġekil 5.2: Protesto Mektubu Örneği (Ağır Hava) 

 

ġekil 5.3: Protesto Mektubu Örneği (Eksik Yüklenen Yük) 
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ġekil 5.4: Protesto Mektubu Örneği (Stevedore Hasarı) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Olası bir müĢterek avarya durumu olayı ile ilgili raporları inceleyerek bu avarya 

durumunun müĢterek avarya olma Ģartlarına uygunluk analizini gerçekleĢtiriniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gemisinde yük bulunan gemi bir deniz 

seferi içerisinde midir? 

 Olayda gemi ve yük müĢterek bir tehlike 

ile karĢı karĢıya mıdır? 

 Böyle bir olay karĢısında gemi ve yükü 

korumak amacıyla maddi veya manevi bir 

fedakârlık veya fevkalade bir masraf 

yapılmıĢ mıdır? 

 Gösterilen fedakârlık bilerek ve isteyerek 

mi yapılmıĢtır? 

 Fedakârlık hareketi gemiyi veya yükü ya 

da her ikisini de korumak adına mı 

yapılmıĢtır? 

 Ġstenerek yapılan fedakârlıkla ve 

fevkalade masraf yapılan eylemler faydalı 

netice ile sonuçlanmıĢ mıdır? 

 Durum müĢterek avarya olarak tespit 

edildikten sonra bir dispeç raporu 

hazırlanmıĢ mıdır? 

 Borçlar ve alacaklar durumun Ģartları göz 

önünde bulundurularak paylaĢılmıĢ mıdır? 

 Ġncelediğiniz müĢterek avarya durumu 

ile ilgili kayıtlarda ve raporlarda 

müĢterek avaryanın, müĢterek avarya 

çeĢitlerinden hangisine göre 

düzenlediğine dikkat ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bir müĢterek avarya durumu söz konusu olabilmesi için faydalı bir neticenin 

varlığından söz etmek gerekir. 

 

2. (   ) Gemide çıkan bir yangının söndürülmesi baĢlıca hususi avarya çeĢitlerindendir. 

 

3. (   ) MüĢterek avaryanın sonucu olan zarar ve masraflarının paylaĢma ve 

hesaplaĢmasını gösteren belge veya rapora dispeç denir. 

 

4. (   ) ÇatıĢma, buz istilası, fırtına sonucu gemi ya da yükün uğradığı zararlar hususi 

avarya kapsamında ele alınır. 

 

5. (   )Hususi avaryada zarar, kaza sonucu oluĢur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarları bölümündeki cevap anahtarlarıyla 

karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Öğrenme 

Faaliyeti-6” ya geçiniz. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

 

Kaza hâlinde belge ve delil toplayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Uluslararası alanda kurtarma ve yardım konularını ele alan konvansiyonu 

inceleyiniz. 

 BirleĢmiĢ Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonu’nu inceleyiniz. 

 Brüksel Konvansiyonu’nda belirtilen çatıĢma sorumlulukları ile ilgili hükümleri 

inceleyiniz ve ülkemizde uygulanan kurallarla arasındaki farkları araĢtırınız. 

 Elinizdeki kaynakları kullanarak bir deniz kaza raporu örneği bularak sınıfa 

getiriniz ve olay üzerinde arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

6. KAZA, KURTARMA, DELĠL TOPLAMA VE 

SĠGORTA 
 

6.1. Kurtarma ve Yardım 
 

Kurtarma ve yardım, deniz tehlikesine maruz kalan bir geminin veya yükünün baĢka 

gemi veya üçüncü kiĢiler tarafından emniyet altına alınmasıdır. 

 

Kurtarma ile ifade edilmek istenen, deniz tehlikesi altında bulunan bir geminin veya 

gemideki Ģeylerin gemi adamlarının idaresinden çıktıktan sonra üçüncü Ģahıslar tarafından 

ele geçirilerek emniyet altına alınması durumudur. 

 

Yardım ile ifade edilmek istenense gemi adamlarının idaresinde olan bir geminin 

tehlikeden kurtarılması hususunda yapılan hizmetler bütünüdür. 

 

Kurtarma ve yardım tanımlarındaki farklılıkların pratikte bir önemi yoktur. Her iki 

hizmette ticaret kanununda aynı kurallarla düzenlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

 

Kurtarma yardım faaliyeti ücret talebine hak kazandırır. Ücret alma hakkı kanundan 

doğar ve bu konuda bir sözleĢme yapılmıĢ olup olmamasının bir önemi yoktur. 

 

Kurtarılan ve kurtaran tarafların, düzenledikleri Kurtarma Yardım SözleĢmesi belli bir 

Ģekle bağlı değildir. SözleĢme Ģartlarını kendileri dilediği Ģekilde düzenleyebilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Uygulamada, gemi ve kurtarma iĢleri ile uğraĢan kuruluĢlar kurtarma yardım sözleĢmesi 

Ģartlarını özel formlar Ģeklinde düzenlemiĢlerdir. Yurt dıĢında en çok kullanılan form 

“Loyd’s Open Form” (LOF)’dur. Türkiye’de gemi kurtarma iĢleri uğraĢan kuruluĢ, Türkiye 

Denizcilik ĠĢletmeleri Gemi Kurtarma ĠĢletmesidir. 

 

Bu konuya iliĢkin uluslararası alanda birlik sağlamak amacıyla kurtarma yardım 

hakkında 1910 Brüksel SözleĢmesi kabul edilmiĢtir. Türkiye bu sözleĢmeye 1955 yılında 

katılmıĢtır. Ġlaveten 1989 yılında yapılmıĢ “Uluslararası Kurtarma SözleĢmesi” (International 

Salvage Convention – Salvage 1989)’ne Türkiye 2013 yılında taraf olmuĢtur. Bu sözleĢmede 

kurtarılan ve kurtaran tarafların uyması gereken kurallar, ödül hak kazanma, para talep etme 

gibi konular açık bir Ģekilde belirtilmiĢtir. 

 

6.1.1. Kurtarma ve Yardım Unsurları 
 

 Kurtarma ve yardım gemi veya gemideki yük için yapılmıĢ olmalıdır. 

 

Gemi sayılmayan vasıtalar veya gemi enkazı, “kurtarma yardım” kapsamının dıĢında 

kalır. Kurtarılan geminin ticaret gemisi olması Ģart değildir. Yatlar, spor ve eğitim gemileri 

ile harp gemileri, kamu hizmetine tahsis edilen gemilerde kurtarma yardım hükümlerine tabi 

tutulmuĢtur. 

 

Bu hizmet, denizdeki veya karadaki bir gemi tarafından yapılabileceği gibi aynı 

donatana ait bir baĢka gemi tarafından da yapılabilir.  

 

Gemideki Ģeyler ibaresi ile yalnız yük değil, bunun yanında yolcu ve gemi 

adamlarının bagaj ve kiĢisel eĢyası da ifade edilir. Deniz tehlikesine maruz Ģahıslar kurtarma 

yardım kapsamının dıĢındadır. Bu sayede bir insanın kurtarılması hâlinde, kurtarılan insana 

karĢı bir ücret talebi hakkı doğmaz. Ġnsanlarla birlikte gemi veya yük de kurtarılmıĢsa 

cankurtaranlar, gemi ve yükü kurtaranlara ödenecek ücretten hakkaniyete uygun bir pay 

isteyebilirler. 

 

 Kurtarılan veya yardım edilen gemi veya gemideki Ģeyler bir tehlike ile 

karĢılaĢmıĢ olmalıdır. 

 

MüĢterek avaryadan farklı olarak tehlikenin gemi ve yükü müĢtereken tehdit etmesi 

gerekmez. Yalnız yükü veya gemiyi tehdit etmesi yeterli sayılır. Kurtarma ve yardım için 

muhtemel bir tehlike kâfidir. 

 

 Kurtarma ve yardım faaliyetinde bulunmuĢ olmalıdır. 

 

Kurtarma ve yardım hareketinin baĢka gemi veya üçüncü kiĢiler tarafından yapılması 

lazımdır. Tehlike altında bulunan geminin gemi adamlarının hizmeti, kurtarma yardım 

kapsamında sayılmaz. Zaten bu Ģahısların görevleri gemilerini tehlikeden kurtarmaktır. 

Kurtarma yardım denizden olduğu gibi karadaki Ģahıslar tarafından da yapılabilir. 
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Geminin baĢka bir gemi tarafından çekilmesi hâlinde, ancak Çekme (romörkaj) 

SözleĢmesi’nin gerektirdiği hizmet dıĢında olağanüstü bir faaliyet yapılmıĢsa kurtarma 

yardım söz konusu olabilir.  

 

 Faydalı netice ile sonuçlanmıĢ olmalıdır. 

 

Kurtarma ve yardım faaliyeti sonucunda gemi veya yükten bir Ģeylerin kurtarılmıĢ 

olması gerekir. Kurtarma yardım hareketi sonucu faydalı sonuç alınmıĢ olması gerekir. Bu 

unsur, Kurtarma ve Yardım SözleĢmelerinde “Kurtarma baĢarılı olmazsa ücret de talep 

edilemez.” (no cure, no pay) Ģeklinde yer alır. 

 

Ancak uygulamada, özellikle çevre zararlarının önlenmesi hususunda yapılan 

kurtarma faaliyetleri nadiren faydalı netice olmasa dahi kurtarma için çalıĢan gemilerin 

masrafları ödendiği görülmektedir. 

 

 Kurtarma ve yardım kaptanın açık ve makul direnmesine karĢı yapılmıĢ 

olmamalıdır. 

 

Kaptan tehlikeyi en iyi takdir edecek kimse durumunda olduğu için onun direnmesine 

rağmen yapılan hizmetler kurtarma yardım sayılmaz ve bu sebeple ücret hakkı doğmaz. 

Ancak kaptanın kurtarma yardım durumuna karĢı olması makul değilse bu takdirde üçüncü 

kiĢilerin faaliyeti ücrete hak veren bir kurtarma yardım olarak kabul edilir. Karaya oturan bir 

geminin kaptanı kendi vasıtası ile gemiyi bu durumdan kurtaracağını ve bir tehlikenin 

mevcut olmadığını düĢünmüĢtür. Gerçek böyle değildir, kaptan yanlıĢ takdirde bulunmuĢ 

olur. 

 

Kurtarma yardım kanuni bir mecburiyet olarak bir kamu hizmeti Ģeklinde yapıldığı 

için bir ücretin ödenmesi gerekmiyorsa bu takdirde yukarıdaki Ģartlar gerçekleĢmiĢ olsa dahi 

söz konusu hizmetler hukuki anlamda bir kurtarma yardım teĢkil etmez.  

 

Kurtarma yardım aynı donatanın gemileri arasında yapılması hâlinde de ücrete hak 

kazanılacağı öngörülmektedir. Zira gemilerin donatandan baĢka gemi adamları, sigortacılar 

ve yük sahipleri olmak üzere ilgilileri vardır.  

 

6.1.2. Kurtarma ve Yardım SözleĢmesi 
 

Kurtarma yardım gerektiren durumlarda yapılan iĢlemleri düzenlemek için kabul 

edilmiĢ bir uluslararası sözleĢmedir. Tam adı, “Uluslararası Kurtarma SözleĢmesi” 

(International Convention on Salvage 1989 – Salvage 1989)’dir. Ülkemizde bu sözleĢmenin 

kabulü 2013 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Ülkemizin bu 

sözleĢmeye çekince ile katılması uygun görülmüĢtür.  
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Bu sözleĢme kapsamında ele alınan bazı önemli konular Ģunlardır; 

 

 Kamu otoriteleri tarafından kontrol edilen kurtarma faaliyetleri 

 Kurtarma akitleri 

 Akitlerin uyarlanması ve iptal edilmesi 

 Kurtaran, malik ve kaptanın yükümlülükleri 

 Tehlikedeki aracın kaptanı, maliki veya diğer eĢyanın malikinin kurtarana karĢı 

yükümlülükleri 

 Kıyı devletlerinin hakları 

 Yardım yükümlülüğü 

 ĠĢbirliği 

 Kurtaranın hakları (Ücret Ģartları, ücret belirleme kıstasları, özel tazminat, 

kurtaranlar arasında paylaĢım, insan kurtarma, kurtarma faaliyetlerinin 

yasaklanması gibi.) 

 Teminat sağlama yükümlülükleri 

 Geçici tazminat 

 Dava zamanaĢımı 

 Devlete ait yükler 

 Ġnsani amaçlı yükler 

 Çekinceler 

 Fesih 

 

6.1.3. Kurtarma ve Yardım Ücretinin Belirlenmesi 
 

Kurtarma yardım bir sözleĢme gereğince yapılmıĢ ve ödenecek ücret sözleĢmede tayin 

edilmiĢse indirim yapılmasını isteme hakkı saklı kalmak üzere ücret, sözleĢmeye uygun 

olarak düzenlenir. 

 

Bazı durumlarda sözleĢme iptal edilebilir. Ücret indirilebilir veya artırılabilir. Bu 

durumlara sebep olan nedenler; 

 

 SözleĢmenin tehlike sırasında ve tehlike altında yapılmıĢ olup sözleĢmedeki 

Ģartların hak ve doğruluk esaslarına aykırı olmasıdır. 

 Taraflardan birinin hile ile diğerini sözleĢme yapmaya sevk etmiĢ olmasıdır. Hile 

ile kurtarma yardım hareketi ve tehlike küçük veya olduğundan büyük gösterilmiĢ 

olabilir. 

 KararlaĢtırılan ücretin yapılan hizmetle kıyas edilemeyecek kadar az veya çok 

olmasıdır. Bu durumda mahkemece talep üzerine mukaveleyi iptal veya 

hakkaniyetle uygun bir ücret tayin edilir. Her iki tarafta davacı olabilir. 

 Kurtarma ve yardımda bulunanların bunu kendi kusurları ile zorunlu kılmıĢ 

olmalarıdır. Tehlike, sadece kurtarma yardım hizmetinde bulunan geminin gemi 

adamlarının kusurundan doğmuĢsa mahkemece kurtarma yardım ücreti kaldırılır. 

 Kurtarma ve yardım hizmetinde bulunan kimselerin hırsızlık etmiĢ veya mal 

gizlemiĢ ya da yardım iĢleminde dürüst davranmamıĢ olması hâlinde ücret 

mahkeme tarafından ya indirilir veya artırılır. 
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6.1.4. Kurtarma ve Yardım Ücretinin Belirlenmesinde Gözetilecek Unsurlar 
 

 Elde edilen netice 

 ÇalıĢmıĢ olanların emek ve hizmeti 

 Emniyete alınan gemi ya da yüklerin içinde bulundukları tehlike  

 Kurtarma yardım iĢlemine katılmıĢların; kendileri, gemileri ya da yükleri için 

katlandıkları tehlike 

 Kurtarma yardım iĢleminde sarf edilen zaman, iĢlemin yapımı nedeniyle doğan 

zararlar ve yapılan masraflar 

 ĠĢlemi yapanların göze aldıkları tazminat sorumluluğunun tutarı, tehlikeye 

soktukları malzemenin değeri 

 Kurtarma yardım iĢleminde kullanılan geminin denizde kullanılma amacı 

 

6.1.5. Kurtarma ve Yardım Ücretinin Borçluları 
 

Ülkemizdeki yasalar alacaklıya, kurtarma giderleri ve ücreti için güvence altına alınan 

Ģeyler üzerinde hapis ve yasal rehin hakkı tanımıĢtır. 

 

Alacaklı, rehin hakkına dayanarak malın paraya çevrilmesini isteme hakkına sahiptir.  

 

6.1.5.1. Kurtarma ve Yardım Gideri ve Ücretinden Doğan Borcun Nitelikleri 

 

Alacak hakkının borçluları kurtarılan gemi donatanı ve yükle ilgililerdir. Hak 

sahiplerine karĢı müĢterek ve zincirleme olarak sorumlu olan donatan ve yükle ilgililer iç 

iliĢkileri yönünden birbirlerine karĢı ilgili oldukları Ģeylerin değeri oranında sorumludurlar. 

 

6.1.6. Kurtarma ve Yardım Ücretinin PaylaĢtırılması 
 

Donatan, kaptan ve gemi adamları arasında paylaĢtırılır. Öncelikle, kurtaran geminin 

donatanının kurtarma yardımından doğan zararları ve iĢletmesinden dolayı yapmıĢ olduğu 

fazla giderler ödenir. Kalan ücret kaptan ve gemi adamları arasında pay edilir. 

 

 Kurtarıcı gemi vapur ise ücretten donatanın payı 2/3, yelkenli ise ½’dir. Geriye kalan 

kısmın yarısı kaptana, diğer yarısı da gemi adamlarına verilir. Her bir gemi adamlarının 

payına düĢen ücretse göz önüne alınarak kaptan tarafından tayin edilir. Kaptan bu 

bölüĢtürmeyi bir liste Ģeklinde düzenleyerek yolculuk bitmeden gemi adamlarına bildirir. Bu 

listeye pay cetveli denir. 

 

Gemi adamı yapılan paylaĢtırmayı yetersiz bulursa; cetvelin bildirilmesinden sonra ilk 

varılan yerdeki mahkemeye ya da geminin bu yolculuktan bağlama limanına dönmesinden 

itibaren on gün içinde o yerdeki mahkemeye itiraz edebilir. 

 

Mahkeme ilgilileri bu kiĢiyi dinler, pay cetvelini aynen ya da gereğince değiĢtirerek 

onaylar. Bu karar kesindir. Kararın bir örneği mahkemece donatana aynen ya da gereğince 

bildirilir. Donatan karara uymak zorundadır. Kurtarılan insanlar, kurtarma ve yardım iĢlemi 
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nedeniyle ücret ödemek mecburiyetinde değildir. Bir kurtarma gemisinde ise paylaĢtırma 

yapılmayıp ücretin tamamı donatana aittir. 

 

6.1.7. Kurtarma ve Yardımda Kaptanın ve Donatanın Görev ve Sorumlulukları 
 

 Kurtarma ve yardım iĢleri nedeniyle alacaklının yapmıĢ olduğu masraflar ve 

doğan ücreti verilmedikçe kaptan, malları kısmen veya tamamen ilgilisine teslim 

edemez. 

 Teslim ettiği takdirde; teslim edilen Ģeylerden alacaklının teslim zamanında elde 

edeceği miktar oranında alacaklıya karĢı Ģahsen sorumlu olur. 

 Kurtarılan ya da yardım yapılan Ģeylerin teslimini, durumu bilerek emreden 

donatanda alacaklılara karĢı Ģahsen sorumlu olur. Emre uymuĢ olmak, kaptanı 

sorumluluktan kurtarmaz. 

 Gönderilenin, kurtarma yardım ve ücretinden sorumluluğu kendiliğinden doğmaz. 

Gönderilenin sorumlu olabilmesi için aldığı malların kurtarma yardım iĢlemi 

nedeniyle borçlu olduğunu biliyor olması gerekir. Gönderilenin Ģahsi sorumluluğu 

malların paraya çevrilmesinde ödeyeceği tutardır. 

 Kurtarma yardım iĢleminde mallar dıĢında baĢka Ģeylerde kurtarılmıĢsa 

gönderilenin Ģahsi sorumluluğu, masrafların tüm kurtarılanlara paylaĢtırılmasında 

kendine düĢen miktarı aĢamaz. 

 

6.1.8. Kurtarma ve Yardımda Zaman AĢımı ve Yargı Organı Tayini 
 

Kurtarma yardım masraf ve ücretlerinden doğan alacaklar iki yıllık zaman aĢımına 

tabidir. Zaman aĢımı, kurtarma ve yardım iĢlerinin bittiği günden itibaren baĢlar. Ülkemiz 

karasularındaki kurtarma ve yardım iĢlerinde, yasamız kuralları ve yerel kurallar uygulanır. 

 

Karasularımız dıĢında Türk gemileri arasındaki kurtarma-yardım iliĢkilerinde Brüksel 

Konvansiyonu hükümleri uygulanır. Brüksel sözleĢmesi, bu sözleĢmeye katılmıĢ devlet 

gemileri arasında uygulanır. 

 

Kurtarma-yardım sözleĢmesinde taraflar, Bayrak yasasını belirtmiĢlerse Bayrak 

Yasası’nın kuralları uygulanır. Bir ülkenin karasularında uygulanan hizmette Bayrak Yasası 

benzeri bir belirtme olmadığı sürece ülkenin yasaları uygulanır. 

 

Açık denizde ise her iki gemi de aynı bayrağı taĢıdığında Bayrak Yasası uygulanır. 

Yine açık denizde, farklı bayrak taĢıyan gemiler arasındaki kurtarma yardım iĢleminde, 

hizmetin uygulandığı ülkenin yasaları uygulanır. 

 

6.1.9. Kurtarma ve Yardım Tekeli 
 

Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma ve Yardım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ana 

statüsünde öngörülmüĢ tekel rejimi ile ilgili haklardan biri kurtarma ve yardımdır. Kurtarma 

ve yardım hakkı konusunda tekel hakkı bulunmaktadır.  
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Bu rejim gereğince; 

 

 Karadeniz’de ġile feneri ile Karaburun feneri arasındaki Türk karasuları, 

 Ege Denizi’nde Bozcaada ve Gökçeada sahilleri dâhil olmak üzere Bozburun ve 

Saroz Körfezi’nde Kilimli mevki arasındaki Türk karasuları, 

 Bu iki hudut arasında kalan Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ile Marmara 

Denizi’nde ve teĢekküle ait limanların ve iskelelerin sınırları içinde kazaya 

uğrayan 300 NRT’den yukarı gemilerin ve yüklerin kurtarma yardım iĢlerini tekel 

Ģeklinde yerine getirme iĢlemi, Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma ve Yardım 

ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü’nün faaliyet konuları arasındadır. 

 

Kabotaj Yasası gereğince kurtarma ve yardım iĢlemleri Türk kara suları dâhilinde 

sadece Türk gemileri tarafından yapılacağı ön görülmüĢtür. 

 

Denizde Can ve Mal Koruma Yasası gereğince her kaptan, denizde can tehlikesine 

uğramıĢ olarak rastladığı kimselere, düĢman dahi olsa kendi gemisini, gemi adamlarını ve 

yolcusunu ciddi bir tehlikeye atmayacak bir Ģekilde elinden gelen her yardımı yapmakla 

yükümlüdür. 

 

Uluslararası anlaĢmalar ve Denizde Can ve Mal Koruma hakkında yasanın getirdiği 

yükümlülükler göz önüne alınınca tehlikedeki bir geminin tekel hakkına sahip kuruluĢun 

yardımını bekleyecek durumu ve yasal zorunluluğu yoktur. 

 

Yurt dıĢında en çok kullanılan form olan “ Lloyd’s Open Form” (LOF) sözcüklerinden 

anlaĢıldığı gibi açık bir sözleĢme olduğunu ve üzerinde herhangi bir ücretin yazılmadığını ve 

kurtarma yapılmazsa herhangi bir ücret ödenmeyeceğini belirtir. Ancak daha sonra yapılan 

değiĢikliklerde tanker kurtarmalarında sonuç olumlu olmasa da kurtarıcılar tarafından verilen 

olumlu bir hizmet olduğu takdirde bu hizmetler içinde bir hizmet ödenmesi kabul edilmiĢtir. 

 

AnlaĢma gereği olumlu sonuç alındığında; kaptanlar arasında imzalanan bu sözleĢme 

gereği kurtarılan gemi ve yükler için Londra’da bulunan Lloyd komitesine kurtarıcıların 

istemiĢ olduğu teminatı yatırmak zorundadır. SözleĢmeye göre kurtarma ücreti, Lloyd 

komitesinin seçmiĢ olduğu hakem tarafından tayin edilir. Uzun zaman alırsa gemi ve yük 

üzerindeki rehin ve hapis hakkı kullanılır. 

 

Türk kurtarıcılar yabancı gemiler için “Lloyd Open Form” Türk gemileri için Türkçe 

hazırlanmıĢ baĢka tip bir sözleĢme kullanılmaktadır. Her iki sözleĢmede ücret sonra 

hakemler tarafından tayin edilir. Arada yazılı bir sözleĢme yoksa bu durumda kurtarma ücreti 

taraflar arasında ya karĢılıklı anlaĢma yoluyla ya da adli merciler yolu ile halledilir.  

 

6.2. Çatma 
 

ÇatıĢan cisimlerin ticaret yasamız ile belirlenen ve gemi niteliğini oluĢturan “denizde 

hareket ve kullanabilme” imkânının varlığıdır. Gemilerin birbirleri ile çarpıĢmasını ifade 

eder. 
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6.2.1. Çatmaların Uluslararası Alanda Düzenlenmesi 
 

Çatmalar konusunda iki çeĢit uluslararası sözleĢme yapılmıĢtır. 

 

 Çatmaları önlemeye iliĢkin sözleĢme; ilk defa 1929’da kabulle 1948 ve 1960’da 

değiĢtirilip 1974’te son Ģeklini alan Londra Denizde Can Emniyeti Uluslararası 

SözleĢme’si ve bunun eki olan Çatmaları Önleme Tüzüğü (International 

Regulations for Preventing Collisions at Sea – COLREG 1972) kabul edilmiĢtir. 

Böylece çatmayı önlemek amacı ile deniz trafik kuralları tespit edilmekte ve bazı 

tedbirler öngörülmektedir. Türkiye sözleĢmeye ve tüzüğe katılmıĢtır.  

 

 Çatma meydana geldikten sonra sorumlulukla ilgili hususlara iliĢkin sözleĢme; 

çatmalar milliyetleri farklı gemiler arasında, açık denizlerde ve baĢka devletlerin 

karasularında meydana gelmektedir. Kanunlar ihtilafı ortaya çıkmakta olup 

muhtelif kanunları, kuralları birbirinden farklı olduğundan uygulanacak kanuna 

göre sonuç değiĢebilir. 

 

Bu kanunun uluslararası alanda birleĢtirilmesi amacı ile çatıĢmalar hakkında 1910 

Brüksel SözleĢmesi kabul edilmiĢtir. Türkiye bu sözleĢmeyi tasdik etmiĢ, 1955’te bu 

sözleĢmeye taraf ülke olmuĢtur.  

 

Ayrıca ülkemiz, Londra Denizde Can Emniyeti Uluslararası SözleĢmesi(International 

Convention for The Safety of Life at Sea - SOLAS 74)’ne 1980 yılında ve Denizde 

ÇatıĢmayı Önleme Uluslararası Kurallarına  (International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea – COLREG 1972) 1977 yılında taraf olduğunu ilan etmiĢtir. 

 

6.2.2. Çatmanın Unsurları 
 

 ÇatıĢma, gemi niteliğinde vasıtalar arasında olmalıdır. 

 

 Gemilerin kullanıldıkları hizmet çatıĢmanın kurallarının uygulanıĢı 

açısından etken değildir. Yatlar, denizci yetiĢtirme gemileri, gezinti, spor, 

eğitim öğretim ve bilimsel amaçlara uygun Ģekilde tahsis edilmiĢ gemiler, 

sadece kamu hizmetine tahsis edilen devlet gemileri ile donanmaya bağlı 

harp gemileri ve yardımcı gemilere çatma kuralları uygulanır. Bir 

denizaltının veya savaĢ gemisinin bir ticari gemi ile çarpıĢması da çatma 

sayılır. 

 ÇarpıĢanlardan biri gemi olmadığında çatmaya iliĢkin kurallar 

uygulanamaz. Bir geminin köprü, duba, rıhtım, fener ya da yalıya 

çarpması deniz ticareti açısından çatma sayılmaz. Bu durumlarda Borçlar 

Hukuku’nun genel kuralları uygulanır. 

 Gemilerin hareket hâlinde olması Ģart değildir. Demirli gemiye hareket 

eden bir geminin çarpması veya iki demirli geminin çarpıĢması çatma 

sayılır. 
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 ÇarpıĢan gemilerin birbirinden ayrı ve aralarında hukuki bir iliĢki 

bulunmaması gerekir. 

 

 Cer (çekme) iliĢkisinde, çeken ve çekilen gemiler birbirinden ayrı 

olmadıklarından bunlar arasındaki çatma, yasalarımıza göre çatma 

sayılmaz. 

 Çeken ve çekilenler, baĢka bir gemiyle çarpıĢırsa çatma hükümleri ortaya 

çıkar. 

 

 ÇarpıĢan gemilerden en az bir tanesinin “deniz gemisi” niteliğinde olması 

gerekir. 

 

 Deniz gemisi ile bir nehir gemisi çarpıĢtığında; nehir gemisinin denize 

açılma durumu varsa bu çarpıĢmaya da çatma kuralları uygulanır. 

 Ġki nehir ya da iki göl gemisinin çarpıĢmasından Borçlar Hukuku 

hükümleri uygulanır. 

 

 Ticaret yasamızın çatma kurallarının uygulanabilmesi için gemilerin 

birbirleriyle fiilen veya hükmen çarpıĢması gerekir. 

 

 Ġki geminin çarpıĢması için birbirleriyle temas etmesi yeterlidir. 

 Hükmen çatma; gemi bir manevrayı yapmak veya yapmamak suretiyle 

veya kurallara uymama yüzünden baĢka bir gemiye veya gemide bulunan 

can veya mallara çatma olmaksızın bir zarar verirse çatma kuralları 

uygulanır. 

 

6.2.3. Çatmanın ÇeĢitleri 
 

Kusursuz ve kusurlu çatma olarak iki ana baĢlıkta incelenir. 

 

6.2.3.1. Kusursuz Çatma 

 

Çatma tahmin edilmeyen bir hâl ya da zorlayıcı kuvvet yüzünden olmuĢ ya da neden 

ileri geldiği anlaĢılamamıĢsa ortada bir kusursuz çatma vardır. 

 

Büyük dikkat ve önem gösterilmesine rağmen önlenmesi olanaksız olağanüstü duruma 

umulmayan hâl veya zorlayıcı sebep denir. 

 

Kusursuz çatmada gemilerin ya da gemilerde bulunan can ve malların çarpıĢma 

nedeniyle uğradıkları zarar için tazminat istenemez. Donatanların sorumluluğu söz konusu 

olamaz, herkes kendi zararına katlanır. 

 

ÇarpıĢmanın yoğun sis, fırtına, umulmadık akıntı, dümen ya da pervanelerin kırılması 

nedeniyle meydana gelmesi ya da çarpıĢmasının nedeninin bilinmemesi gibi durumlar yetkili 

makamların emirleri bile bu çerçevede umulmayan hâllerden sayılır. Ancak umulmayan hâl 
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ya da zorlayıcı kuvvet varlığına rağmen kusursuz çatıĢmadan söz edebilmek için gemi 

adamlarının hiçbirinde en küçük bir kusur bulunmaması gerekir. 

 

6.2.3.2. Kusurlu Çatma 

 

Bu çatma çeĢidi, bir tarafın kusuru ile çatma ve müĢterek kusurlu çatma Ģeklinde iki 

baĢlık altında incelenir. 

 

 Bir tarafın kusur ile çatma 

 

ÇatıĢmanın bir tarafın gemicilik kurallarına ve özellikle çatıĢmayı önleme kurallarına 

aykırı davranıĢının neden olmasıdır. 

 

Kusur, yapılması gereken bir fiilin yapılmaması veya yapılmaması gereken bir 

hareketin yapılması demektir. Örneğin; yanlıĢ rota takibi, yanlıĢ manevra, aĢırı sürat, sis 

düdüklerinin yeterli Ģekilde kullanılmaması kısaca deniz trafik kurallarına aykırı hareket 

edilmesi hâlleri gibi. Bu Ģekilde oluĢan çatmada, kusurlu olan geminin donatanı çatmadan 

dolayı meydana gelen zararı karĢılamakla yükümlüdür. 

 

 MüĢterek kusurlu çatma  

 

Çatma, çarpıĢan gemilerin gemi adamlarının müĢterek kusurlarından meydana 

gelmiĢse, olay müĢterek kusurlu çatmadır. Yasalarımızda, çatma sonucu doğan zararın 

giderilmesinde mal ya da cana gelmesine göre bir ayrım yapmıĢtır. Buna göre; 

 

 Mallara zarar gelmesi durumunda, çarpıĢan gemilerin gemi adamlarının 

müĢterek kusurlarından ileri gelmiĢse bu gemilerin donatanları çatma 

yüzünden gemilerin veya gemilerde bulunan malların uğradıkları zararı 

kusurlarının ağırlığı oranında düzenlemekle yükümlüdür.  

Böyle bir durumda donatanlardan; 

 

o MüĢterek kusurlu çatmada mallara gelen zarar nedeniyle her 

donatan kendi gemisinin kusurundan sorumlu olması beklenir. 

 

o Donatanların sorumluluğu kısmi sorumluluktur. Donatandan kusur 

oranından fazla tazminat ödemesi beklenmez (Sorumluluğu 

oranında ödeme yapar.). 

 

 Cana zarar gelmesi durumunda, ölüm, yaralanma, sağlığın bozulması gibi 

durumlarda donatanların zincirleme sorumlu olduğu öngörülmektedir. 

Böyle bir durumda zararın tamamını ödeyen donatanın diğer geminin 

donatanı ve kusurlu gemi adamlarına olaydaki kusurlarının ağırlığı 

oranında cayma hakkı vardır.  

Zincirleme sorumluluk gemi ve navlun yani deniz servetiyle sınırlıdır. 
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Çatma sonucundan doğan bütün zararlar için donatanlar sınırlı ayni sorumludur. Fakat 

donatanın çatmada bir kusuru varsa sınırsız sorumluluğu söz konusu olur. Çatmada maddi 

zarar ve masraflar ile mahrum kalınan kârın ödenmesi istenir. 

 

6.2.4. Çatma Durumlarında Tazminat Davası, Dava Zaman AĢımı ve Dava 

Tarafları 
 

Çatmadan doğan tazminat davaları iki yıllık bir zaman aĢımına tabidir. Bu sürecin 

baĢlangıcı çatmanın meydana geldiği tarihtir. MüĢterek kusurlu çatmada donatanlar 

arasındaki cayma davası ise bir yılda zaman aĢımına uğrar. Zaman aĢımı cayma hakkına 

imkân veren ödemenin yapıldığı günün geçmesiyle baĢlar. 

 

Ülkemizde tanımlanan yasalarda, çatmadan zarara uğrayanlara zarara neden olan 

kusurlu gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkı tanınmıĢtır. “Gemi Alacaklısı Hakkı” sahibine, 

gemi üzerinde bir rehin hakkı sağlar. 

 

Dava tarafları; 

 

 Davacı olarak tanımlanan kiĢiler; zarara uğrayan geminin donatanı, yük 

sahipleri ile gemideki yolcu ve gemi adamlarıdır. 

 

 Davalı olarak tanımlanan kiĢiler ise; kusurlu geminin donatanı ve kusurlu gemi 

adamlarıdır. Çatma kılavuzun kusurundan kaynaklanmıĢsa ona karĢı da dava 

açılabilir. 

 

6.2.5. Çatmada Yargı Organı ve Uygulanacak Kurallar 
 

 Ġç hukuk açısından, çatmada yargı organı ticaret mahkemesi yoksa hukuk 

mahkemesidir. 

 Yetkili mahkeme açısından, donatana karĢı bu sıfatla açılacak davalar Bağlama 

limanı mahkemesine açılır. Bağlama limanı mahkemesinde dava açılması genel ve 

kesin bir kural değildir. Hukuk Usulü Mahkemeleri Yasası’na göre; dava haksız 

fiilin olduğu yer yani çatıĢma yeri, tedbiren haczin konduğu ya da davalının 

ikametgâhı mahkemesine açılabilir. 

 Uluslararası iliĢkiler açısından, çatıĢma değiĢik bayraklı gemiler arasında ve 

değiĢik sularda olabilir. 

 

6.2.6. Kara Sularımızda Çatma 
 

Ceza hukuku açısından suç oluĢturan fiillerde sorumlulukları düzenleyen kurallar 

kamu düzeni kurallarıdır. Ceza hukuku açısından Türk yargı organları yetkilidir ve Türk 

Yasaları uygulanır. 

 

Hususi hukuk açısından Türk yargı organlarının yetkili olması kuralı yanında, 

tarafların Türk yargı organına baĢvurusundaki özgürlük ve uygulanacak kurallar açısından 

bir takım ayrımlar yapmak gerekir.  
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 ÇatıĢma, yabancı ve Türk gemileri arasında olduğunda; 

 

 Yabancı gemi, Brüksel Konvansiyonu’na taraf bir ülke bayrağı taĢıyorsa 

Brüksel Konvansiyonu Kuralları uygulanır. 

 Yabancı gemi, Brüksel Konvansiyonu’na taraf bir ülke bayrağı 

taĢımıyorsa Türk yasaları uygulanır. 

 

 ÇatıĢma, yabancı gemiler arasında olduğunda; 

 

 Her iki gemi Brüksel Konvansiyonu’na taraf bir ülkenin bayrağını veya 

bayraklarını taĢıyorsa Türk yargı organlarında Brüksel Konvansiyonu 

kuralları uygulanır. 

 Yabancı gemilerden biri veya her ikisi de Brüksel Konvansiyonu’na taraf 

ülkelerin bayrağını taĢımıyorsa Türk yasaları uygulanır. 

 Yabancı gemiler Türk yargı organlarına baĢvurmakta özgürdürler. 

 

6.2.7. Açık Denizde Çatma 

 
Çatma, aynı bayrak taĢıyan gemiler arasında olmuĢsa bayrak yasaları uygulanır. Ġki 

Türk gemisi çatıĢmasında Türk yasaları geçerlidir. 

 

ÇatıĢma Türk ve yabancı gemiler arasında olduğunda; 

 

 ÇatıĢan yabancı gemi Brüksel Konvansiyonu’na taraf bir ülkenin bayrağını 

taĢıyorsa Brüksel Konvansiyonu kuralları uygulanır. 

 ÇatıĢan yabancı gemi Brüksel Konvansiyonu’na taraf bir ülkenin bayrağını 

taĢımıyorsa Türk yargı organları yetkilidir ve Türk hukuk kuralları uygulanır. 

 

6.3. Deniz Kaza Ġncelemesi Taslak Raporu 
 

Deniz kazasının incelenmesi sonucunda, söz konusu kazayı incelemek üzere 

görevlendirilen uzmanlar tarafından bir deniz kaza incelemesi taslak raporu hazırlanır.  

 

6.3.1. Deniz Kaza veya Olayının Bildirilmesi  
 

Deniz kaza veya olayının bildirilmesi görev ve sorumluluğu “Deniz Kaza ve 

Olaylarının AraĢtırılması ve Ġncelenmesi Yönetmeliği” gereğince gemi kaptanına veya ona 

vekalet eden zabite, geminin donatanı, iĢleteni veya acentesine, ilgili liman baĢkanlığına ve 

iç sularda meydana gelen kaza ve olaylarda ilgili yerel idareye aittir. Bunlar dıĢında 

bildirimde bulunmak isteyenler de deniz kaza ve olaylarına iliĢkin olarak bildirimlerde 

bulunabilirler.  

 

Deniz kaza ve olaylarına iliĢkin ilk bildirim “ Deniz Kaza ve Olaylarının AraĢtırılması 

ve Ġncelemesi Yönetmeliği” gereğince “AAKKM” (Ana Arama Kurtarma Koordinasyon 

Merkezi)’e yapılacaktır. 
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“AAKKM”ye yapılan bildirimi takiben deniz Kazası Bildirim Formu doldurularak 

Kurul’a Ġnternet sitesi üzerinden veya posta, elektronik posta veya faks yoluyla iletilecektir. 

(ġekil 6.3 ve 6.4) 

 

ġekil 6.3: Deniz Kazası/Olayı Bildirim Formu Sayfa-1 

 

ġekil 6.4: Deniz Kazası/Olayı Bildirim Formu Sayfa-2 
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6.3.2. Deniz Kaza Ġncelemesi Taslak Raporunun Tanzimi 
 

Deniz Kaza Ġnceleme Taslak Raporunun kısımları Ģu Ģekildedir; 

 Özet: Deniz kazasına iliĢkin temel gerçeklerin ifade edildiği bölümdür. 

 Kazaya iliĢkin bilgiler: Kaza hakkında detaylar, gemiye ve seferine ait bilgiler ile 

kaza sonrası müdahaleleri ve arama kurtarma çalıĢmalarına iliĢkin bilgilerin yer 

aldığı bölümdür. 

 Kazanın geliĢimi: Kaza öncesinde, esnasında ve sonrasındaki olayların kronolojik 

bir sıra içinde anlatıldığı bölümdür. 

 Değerlendirme: Kazaya iliĢkin bulguların analiz edildiği ve bunlar hakkında 

yorumların yapıldığı bölümdür. 

 Sonuçlar: Kazanın meydana gelmesinde etkisi olan unsurlar ile kazanın meydana 

gelmesini önleyecek veya kazanın olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlayacak 

unsurlardaki eksiklik veya yetersizlikler hakkında varılan yargıları ve kazaların 

önlenmesi için geliĢtirilmesi gereken emniyet tedbirlerini açıklayan bölümdür. 

 Tavsiyeler: Değerlendirme ve sonuçlardan yararlanılarak oluĢturulan ve mevzuat, 

tasarım, denetleme, yönetim, iĢ emniyeti, eğitim, tamir, bakım-tutum, sahil 

yardımı ve acil durum müdahalesi gibi alanlara iliĢkin tavsiyeleri içeren bölümdür. 

 

6.3.3. Deniz Kaza Ġncelemesi Taslak Raporunun Tasdik Ettirilmesi 
 

Deniz Kaza Ġncelemesi Taslak Raporu, diğer önemli ölçüde ilgili devletlerin 

görüĢlerinin alınması amacıyla, en uygun yollarla bu devletlere gönderilir. Taslak raporun 

gönderilmesi söz konusu devletlerin kuralları gereğince gerekli gizlilik kurallarına 

uyacaklarını taahhüt etmelerine bağlıdır. 

 

Deniz Kaza Ġncelemesi Taslak Raporu’nun tamamı veya belirli bölümleri, görüĢlerinin 

alınması amacıyla ve ilgili tarafın taslak raporun tamamını veya bir bölümünü baĢka kiĢi, 

kurum ve kuruluĢlarla paylaĢmayacağını taahhüt edilmesi Ģartıyla ilgili taraflara 

gönderilebilir. 

 

Ġlgili Devletlere ve diğer ilgili taraflara, taslak rapor üzerinde görüĢ ve önerilerini 

bildirebilmeleri için otuz gün süre verilir veya karĢılıklı olarak baĢka bir süre üzerinde 

anlaĢmaya varılabilir. 

 

Ġlgili Devletlerin ve diğer ilgili tarafların süresi içerisinde bildirdikleri görüĢler, Deniz 

Kaza Ġncelemesi Raporu’nun son hâlinin verilmesi açısından dikkate alınır. 

 

Deniz kaza incelemesi taslak raporu “KAĠK” (Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme Kurulu) 

Yönetmeliği kuralları gereğince Kurulda değerlendirilerek karara bağlanır.  

 

Karara bağlanan Deniz Kaza Ġnceleme Raporu yönetmelik uyarınca; 

 

 Kurulun Ġnternet sitesinde yayımlanarak kamuoyu ve ilgililerle paylaĢılır. 

 Gerekli çeviriler yapılmak suretiyle diğer önemli ölçüde ilgili Devletlere ve 

uluslararası kurum ve kuruluĢlara en uygun yollar kullanılarak gönderilir. 
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6.3.4. Deniz Kazası ile Ġlgili Delil Toplamak 
 

Olayla ilgili olarak gemide bulunan delillere; yaralanan kiĢiler, hasarlı yük sahibi ya 

da liman iĢletmecisi tarafından açılan hak taleplerinde kulübün, dolayısıyla da armatörün 

veya donatanın savunması için ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Kulübün hasarı değerlendirmesi ve sorumluluğu tespit etmesinde yardımcı olacak 

delilleri toplamada gemi kaptanı önemli bir konuma sahiptir. 

 

6.3.4.1. Deniz Kazası ile Delil Toplama Sorumluluğu 

 

Gemide olası bir kaza sonunda gemi kaptanının yapması gerekenler Ģunlardır; 

 

 Gemi sahibine veya iĢletmecisine ivedi bir Ģekilde haber vermelidir. 

 Bölgesel kulüp (P&I) temsilcisine haber vermelidir. 

 Kaza ya da olayı en uygun ve hızlı Ģekilde incelenmelidir. 

 Kaza hakkında tüm delilleri toplanmalıdır ve muhafaza etmelidir. 

 Olayı görenlerden kazanın nasıl meydana geldiğini yazmaları ve elde edilen tüm 

ifade benzeri dokümanları saklamalıdır. 

 Kaza ile ilgili bölgenin dört bir tarafından resim çekmelidir. 

 

6.3.4.2. Deniz Kazası Delil ÇeĢitleri 

 

Kaza raporu hazırlanırken dayanak teĢkil eden delil çeĢitleri Ģu Ģekildedir; 

 

 Fiziksel ve çevresel (Meteoroloji raporu, deniz durumu gibi) 

 Fotografik (Video, resim gibi) 

 Ġnsan (Mülakat, görüĢme, ifade tutanakları gibi) 

 Doküman (Haritalar, jurnaller, kaptanın daimi emirleri ve gece emirlerini yazdığı 

defter, sefer planı, pilot kartı gibi) 

 Elektronik (Voyage Data Recorder, diğer seyir esnasında kayıtta bulunan 

kaydedici (recorder) cihazlar gibi) 

 Gemi Trafik Hizmetleri bünyesinde hazır tutulan kayıtlar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Türk karasularında kaza yapan bir Türk Bandırasına sahip gemi için deniz 

kazası/olayı bildirim formu hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bildirim kısmına adınızı, soyadınızı, 

çalıĢtığınız Ģirketin adını ve iletiĢim 

bilgilerini yazınız. 

 Geminizde yaĢanan kaza hakkında 

bilgilerden, kazanın olduğu tarih, kazanın 

yeri, kaza saati, kaza nedenini ve kaza 

tipini form üzerinde tanımlayınız.  

 Kaza bilgileri kısmına ilaveten kazanın 

çevre kirliliğine yol açıp açmadığına dair 

notu, personel veya yolculardan kaç kayıp 

veya kaç yaralı olduğunu, varsa kurtarma 

operasyonuna katılan birimi ve kazadan 

kaynaklanan hasar durumunu belirtiniz. 

 Gemi bilgileri kısmına, geminin adını, 

GRT, NRT, DWT değerlerini, geminin 

tam boyunu, eninin, IMO numarasını, 

bandırasını, çağrı iĢaretini, geminin cinsi, 

geminin inĢa yılı, gemide bulunan 

personel/yolcu sayısını, bağlı olduğu klas 

kuruluĢunu, yük durumunu, pilot bulunma 

durumunu, gittiği limanı, geldiği limanı 

ve VDR cihazı tuĢuna basılıp 

basılmadığını belirtiniz. 

 Donatan veya iĢleten bilgileri kısmına, 

Ģirketin adı, adresi, telefonu, faksı, e- 

posta adresi, ilgili kiĢi ve acente adı ile 

beraber acente telefonunu belirtiniz. 

 Hava ve deniz durumu kısmında, görüĢ 

durumunu, rüzgâr yönünü ve Ģiddetini, 

denizin durumunu, dalga yönü ve 

yüksekliğini belirtiniz. 

 Açıklamalar kısmına ise kazanın nasıl 

meydana geldiğinin anlatımını, kazaya 

neden olan etkenleri ve kazanın tekrarının 

önlenmesi için önleyici ve genel 

düĢünceleri belirtiniz. 

 Bu formu kendinizi bu geminin kaptanı 

olarak düĢünerek doldurunuz. 

 Formu doldururken okulunuzda bulunan 

denizcilik kütüphanesinden 

yararlanabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

72 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kurtarma ve yardım sözleĢmesinde en çok kullanılan form “Loyd’s Open Form” 

(LOF)’dur. 

 

2.  (   ) Çatma, kusursuz ve özürsüz çatma olarak iki ana baĢlıkta incelenir. 

 

3. (   ) Kurtarma ve yardım; gemi veya gemideki yük için yapılmıĢ olmalıdır. 

 

4. (   ) Kurtarma yardım gerektiren durumlarda yapılan iĢlemleri düzenlemek için 

International Salvage Convention düzenlenir. 

 

5. (   ) Gemi Trafik Hizmetleri bünyesinde hazır tutulan kayıtlar kaza raporu için 

belirlenen delil çeĢitlerinden sayılır. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda 20 sorudan oluĢan boĢluk doldurma testinde gördüğünüz boĢlukları 

uygun kelime veya kelimeler ile doldurunuz. 

 

1. Geminin sevk ve idaresiyle görevli ve belirli bir ehliyete sahip olan kiĢiye ………… 

denir. 

 

2. Gemilerin kaydedildiği kütüğe …..……….……. denir. 

 

3. Kabotaj Hakkı’nın nedenleri; ulusal güvence, ülke ekonomisi ve ………..    

…………….’tür. 
 

4. Denetleme esnasında göz önünde bulundurulan teknik ayrıntılar ve uyulması gereken 

kurallar, ……….. ………….. …………. …………. ………….……..….. içerisinde 

belirtilmiĢtir. 

 

5. Yolcu gemisi dıĢındaki gemilerin su altı sörveyleri   ……..  senede ..... yapılabilir. 

 

6. Kazan, pervane ve dümen gibi aksamlar geminin …………..  parçalarındandır. 

 

7. ………………. Sörveyi, denize elveriĢlilik belgesi düzenlemeye yönelik, kara ve 

deniz sörveyleri yapılarak geminin tahsis edildiği amaca uygun olup olmadığını 

belirlemek için yapılan bir sörveydir. 

 

8. Gemi henüz bağlama limanındayken, kaptanın yapmıĢ olduğu hukuki iĢlemler 

……..….. bağlamaz. 

 

9. Kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat kendisi veya 

kaptan marifetiyle kullanan kimseye…….………….…………….…denir. 

 

10. Gemi sağlık kontrolü ve muafiyet sertifikası, geminin hijyen koĢullarının ve gemide 

barınılmasını sağlayacak tüm sağlık koĢullarının uygunluğunu belirten belgedir. Bu 

belgenin geçerlilik süresi ..………   ………….’dır. 

 

11. Kaptanın devlet temsilciliği kapsamında, …….….. yetkisi, disiplin yetkisi ve 

soruĢturma yapma yetkisi gibi yetkileri bulunur. 

 

12. Kaptan, gemi adamlarının ve gemide bulunan diğer Ģahısların ……..….. amiridir. 

 

13.  ISPS Kod, liman ve …….………uygulanır. 

 

14. Avarya ile ilgili hükümler ……….….. Kurallarına dayandırılmaktadır. 

 

15. Denize yük atmanın müĢterek avarya sayılması için atılan yükün .…………… 

uygun olarak taĢınması Ģarttır. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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16. Hususi avaryada ……………. birliği Ģeklinde bir konu yoktur. Zarara, dıĢtan gelen 

tesadüfi ve olağanüstü bir durum sebep olur. 

 

17. Rehinelerin ve geminin kurtarılma masrafları ile birlikte verilen fidye …………… 

avarya sayılır. 

 

18. Kurtarma ve yardım operasyonlarında her bir gemi adamının payına düĢen ücret, göz 

önüne alınarak kaptan tarafından tayin edilir. Kaptan bu bölüĢtürmeyi bir liste Ģeklinde 

düzenleyerek yolculuk bitmeden gemi adamlarına bildirir. Bu listeye ........…   

………..…. denir. 

 

19. Çatma durumu olabilmesi için çarpıĢan gemilerden en az bir tanesinin ……………… 

niteliğinde olması gerekir. 

 

20. Deniz kaza incelemesi taslak raporu ………... Yönetmeliği kuralları gereğince 

Kurulda değerlendirilerek karara bağlanır.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda modülün tamamını kapsayan boĢluk doldurma testinde yanlıĢ 

verdiğiniz sorular ile ilgili konuları öğrenme faaliyetlerine dönerek bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız eksikliğini hissettiğiniz öğrenme 

faaliyeti/faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevapların tamamını doğru cevapladıysanız bir 

sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
  



 

75 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

 
MODÜL DEĞERLENDĠRME BOġLUK DOLDURMA TESTĠ 

CEVAPANAHTARI 
 

1 KAPTAN/GEMĠ KAPTANI 

2 GEMĠ SĠCĠLĠ 

3 ULUSAL ÖZGÜRLÜK 

4 
TĠCARET GEMĠLERĠNĠN TEKNĠK 
DURUMLARI HAKKINDA TÜZÜK 

5 2 (SENEDE) 1 

6 AYRILMAZ 

7 BAġLANGIÇ 

8 DONATANI 

9 GEMĠ ĠġLETME MÜTEAHHĠDĠ 

10 6 AY 

11 EMĠR 

12 DĠSĠPLĠN 

13 ASKERĠ 

14 YORK-ANTWERP 

15 TĠCARĠ KURALLARA 

16 TEHLĠKE 

17 MÜġTEREK 

18 PAY CETVELĠ 

19 DENĠZ GEMĠSĠ 

20 KAĠK 
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