
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI DENİZ HUKUKU 

DERSİN SINIFI 11. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ 2 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste her öğrenciye denizcilikte yürürlükte olan ulusal ve 
uluslararası denizcilik sözleşmelerinin işlemlerini yapma ile ilgili 
bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Deniz hukuku ve deniz iş yasası ile ilgili uygulamaları 
yapar. 

2. Uluslararası denizcilik sözleşmelerine bağlı olarak hukuki 
iş ve işlemleri yapar. 

3. Gemi kaptanı için genel deniz mevzuatını kullanır. 
4. ISM (Uluslararası Emniyet Yönetimi Sistemi-International 

Safety Management System) ile ilgili uygulamaları yapar. 
5. ISPS’e (Uluslararası Gemi ve Liman İşletmeleri Emniyet 

Sistemleri-International Code For The Security Of 
Shipsand Port Facilities) ilişkin güvenlik önlemlerini 
uygular. 

6. Deniz teknik işletmeciliği yapar. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAM 
VE DONANIMI 

Ortam: Sınıf Ortamı   
Donanım: Etkileşimli Tahta, Yayınlanmış ulusal denizcilik 
mevzuatları dokümanları, Uluslararası denizcilik mevzuatlarının 
yayınlanmış dokümanları, ISM (International Safety Management 
System) dokümanları, ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman 
İşletmeleri Güvenlik Sistemleri-International Code For The 
Security Of Ships and Port Facilities) dökümanları, Gemi rüsum 
belge örneği, Denize elverişlilik belgesi, Gemi yola elverişlilik 
belgesi, Kaza rapor tutanak örnekleri 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve 
dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar 
seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran 
değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç 
boyutuna katılmaları sağlanabilir.  

KAZANIM SAYISI VE SÜRE 

TABLOSU 

ÖĞRENME 
BİRİMİ/ÜNİTE 

KAZAN
IM 

SAYISI 

DERS 
SAATİ 

ORAN (%) 

Deniz Hukuku 

Terimleri 
2 6 8,3 

Uluslararası 

Denizcilik 

Sözleşmeleri 

5 18 25 

Gemi Kaptanı İçin 

Genel Deniz 

Mevzuatı 

6 18 25 

Uluslararası 

Emniyet Yönetimi 

Sistemi- ISM 

2 6 8,4 

Uluslararası Gemi 

ve Liman 

İşletmeleri 

Güvenlik 

Sistemleri- ISPS 

2 6 8,3 



Deniz Teknik 

İşletmeciliği 
5 18 25 

TOPLAM  
22 72 100 

 

 

 

ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve 

KAZANIM AÇIKLAMALARI 

Deniz Hukuku Terimleri 

1. Hukukun temel ilkeleri 
ve deniz iş yasası 

2. Deniz sigortası 
gerekleri 

1. Ulusal ve uluslararası denizcilik mevzuatı 
doğrultusunda deniz iş yasası hükümlerini 
açıklar. 

 Hukukun tanımı, kaynakları ve türleri 
açıklanır. 

 Hukukun temel ilkeleri açıklanır. 

 Deniz hukukunun ilkeleri açıklanır. 

 Uluslararası hukukun uygulama ve 
yaptırımları açıklanır. 

 Deniz iş yasası hükümleri açıklanır. 
 

2. Donatan, taşıtan ve personelin haklarını 
korumak amacıyla deniz sigorta sözleşmesi 
içeriğini ve kapsamını açıklar. 

 Sigorta kavramı ve gerekliği açıklanır. 

 Deniz sigorta çeşitleri açıklanır. 

 Deniz sigorta sözleşmeleri açıklanır. 
 

Uluslararası Denizcilik 

Sözleşmeleri 

 

1. Denizde can ve mal 
güvenliği (SOLAS) 

2. Uluslararası gemi 
adamlarının eğitimi 
belgelendirilme ve 
vardiya tutma esasları 
(STCW). 

3. Uluslararası deniz 
çevresinin korunması 
ve deniz kirliliğinin 
önlenmesi (MARPOL). 

4. Uluslararası yükleme 
hattı sözleşmesi (LOAD 
LINE) 

5. Arama kurtarmada 
gemi operasyonları 

1. Denizde can ve mal güvenliğine ilişkin ulusal ve 
uluslararası sözleşmeleri kurallarını açıklar 
(SOLAS). 

 Denizde can ve mal emniyeti ile ilgili IMO 
sözleşmelerine ilişkin temel bilgileri 
açıklanır. 

 SOLAS’ın bölümleri açıklanır. 

 Geminin donanımsal olarak SOLAS’ a 
uygunluğunun kontrol edilmesi sağlanır. 

 Çalışma ve talim organizasyonlarının 
SOLAS kurallarına uygun olarak yerine 
getirilmesi sağlanır. 
 

2. Personel sertifikalarının ve yeterliliklerinin 

STCW kurallarına göre uygunluğunun kontrol 

eder. 

 STCW’nin tanımı, bölümleri ve kapsamı 
açıklanır. 

 Personel sertifikalarının ve yeterliliklerinin 
STCW kurallarına göre uygunluğunun 
kontrol edilmesi sağlanır. 
 

3. Uluslararası deniz çevresinin korunması ve 
deniz kirliliğinin önlenmesi esaslarını içeren 
sözleşmeyi ve ulusal mevzuatı uygular 



(MARPOL). 

 MARPOL ve ekleri açıklanır. 

 Geminin ve donanımının MARPOL 
kurallarına göre kontrollerinin yapılması 
sağlanır. 

 Talim ve organizasyonların MARPOL’ e 
uygun olarak düzenlenmesi ve kayıtlarının 
tutulması sağlanır. 
 

4. Uluslararası yükleme hattı sözleşmesini uygular 
(LOAD LINE). 

 LOADLINE’nın tanım ve kapsamı açıklanır. 

 LOADLINE sertifikasının gemiye 
uygunluğunun kontrol edilmesi sağlanır. 

 Yükleme ve Elleçleme operasyonlarında 
LOADLINE’a göre draft markalarının 
kullanılması sağlanır. 
 

5. Arama kurtarma ve gemi çevre etkileşimini 
dikkate alarak gemi operasyonlarını ilgili hukuk 
kurallarına göre düzenler. 

 SAR, SALVAGE, BWM, AFS tanım ve 
kapsamları açıklanır. 

 Arama-kurtarma operasyonlarının ilgili 
sözleşmelere göre organize edilmesi ve 
yapılması sağlanır. 

Gemi Kaptanı İçin Genel 

Deniz Mevzuatı  

1. Bayrak çekme hakkı 
2. Gemiyi denize 

hazırlamak 
3. Gemiyi yola hazırlamak 
4. Gemi ve yük emniyeti 
5. Avarya 
6. Gemi kazası 

1. Bayrak çekme hakkını kullanır. 

 Bayrak çekme hakkının hukuki dayanakları 
açıklanır. 

 Geminin tescil belgelerinin kontrol edilmesi 
sağlanır. 

 Bayrak devleti kurallarına göre geminin 
işletilmesi sağlanır. 
 

2. Gemiyi denize hazırlar. 

 Geminin işletilebilmesi için gerekli olan 
evrakların hazırlaması sağlanır. 

 Geminin işletilebilmesi için gerekli olan 
donanımların kontrollerinin yapılması 
sağlanır. 
 

3. Gemiyi yola hazırlar. 

 Geminin seyre çıkabilmesi için gerekli olan 
evrakların hazırlanması sağlanır. 

 Geminin seyre çıkabilmesi için gerekli olan 
donanımların kontrollerinin yapılması 
sağlanır. 
 

4. Gemi ve yük emniyetini sağlar. 

 Gemi ve yük emniyetinin sağlanması için 
hukuki görev ve sorumlulukları açıklanır. 

 Geminin ve yük emniyetinin sağlanması için 
gerekli hukuki önlemleri alarak kayıtlarının 
tutulması sağlanır. 
 

5. Müşterek avarya uygulamaları yapar. 

 Müşterek avarya tanımı açıklanır. 



 Müşterek avarya ilanı için hazırlık 
prosedürlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 

 Müşterek avarya ilanı için delillerin 
toplanarak kayıt tutulması sağlanır. 
 

6. Kaza halinde belge ve delil toplar. 

 Gemide oluşabilecek kaza riskleri açıklanır. 

 Kaza sonrası ilgili kayıt ve rapor 
prosedürleri açıklanır. 

 Kaza sonrası delillerin toplanması ve 
kayıtların tutulması sağlanır. 

Uluslararası Emniyet 

Yönetimi Sistemi- ISM 

 

1. ISM dokümanları 
2. ISM prosedür 

kontrolleri 

1. ISM dokümanlarını kalite yönetim sistemine 
uygun olarak hazırlar. 

 ISM içeriği açıklanır. 

 Kalite yönetim sistemi ile ilgili dokümanlarını 
hazırlaması sağlanır. 
 

2. ISM prosedürlerinin kontrollerini ve kayıtlarını 
rapor haline getirerek şirkete sunar. 

 Şirketlerde ISM prosedürleri açıklanır. 

 Gemide ISM gereği kontrollerin yapılması 
sağlanır. 

 Gemide ISM gereği yapılan kontrollerin 
kayıtların tutulması ve şirkete rapor edilmesi 
sağlanır. 

Uluslararası Gemi ve 

Liman İşletmeleri 

Güvenlik Sistemleri- 

ISPS 

1. Liman işletmelerinin 
güvenlik planları 

2. Gemi güvenlik planları 

 

1. Liman işletmelerinin güvenlik planında yer alan 
tüm alanları ve cihazları kontrol eder. 

 Liman güvenliği açıklanır. 

 ISPS koduna ilişkin gerekleri açıklanır. 

 Güvenlik tehdit ve risklerinin kontrol 
edilmesi sağlanır. 
 

2. Gemi güvenlik planında yer alan tüm alanları ve 
cihazları kontrol eder. 

 Şirket ve kişi sorumlulukları açıklanır. 

 Güvenlik seviyeleri açıklanır. 

 Geminin olası güvenlik problemlerine karşı 
seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 ISPS 
önlemleri açıklanır. 



Deniz Teknik 

İşletmeciliği 

1. Gemi işletimi 
2. Gemi belgeleri 
3. Personel intibak eğitimi 

ve role talimleri 
4. Malzeme temini 
5. Kiralama sözleşmeleri 

1. Gemiyi kural ve regülâsyonlara uygun hale 
getirir. 

 Gemilerin işletilmesinde uygulanan ulusal 
ve uluslararası mevzuatlar açıklanır. 

 Gemilerin işletilebilmesi için gerekli olan 
sertifikaların kontrolünün yapılması 
sağlanır. 

 Geminin asgari gemi adamı donatım 
sertifikasına uygun personelle donatılması 
sağlanır. 
 

2. Gemi belgeleri ve denetleme raporlarını 
düzenler. 

 Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre 
gemide yapılan periyodik denetlemeler 
açıklanır. 

 Geminin denetlemelere hazır duruma 
getirilmesi sağlanır. 
 

3. Personel intibak eğitimi ve role talimlerini 
planlar. 

 Gemiye katılmadan önce alınması gereken 
eğitimler açıklanır. 

 Gemiye katıldıktan sonra verilmesi gereken 
intibak eğitiminin düzenlenmesi sağlanır. 

 Gemideki role talimlerinin planlanması 
sağlanır. 
 

4. Malzeme takibi yaparak kayıtlarını tutar, 
ihtiyaçları ve ikmalini planlar. 

 Gemide ihtiyaç duyulan malzemelerin 
belirlenmesi sağlanır. 

 Gelen malzemelerin ihtiyaç listesindekilere 
uygunluğunu denetlenerek teslim alınması 
açıklanır. 
 

5. Kiralama sözleşmeleri gereklerini uygular. 

 Kira sözleşmesinin gereklerini yerine 
getirmesi zorunluluğu açıklanır. 

 Starya ve sürestarya sürelerinin 
hesaplaması sağlanır. 
 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanıma uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci 
sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde alan zümre 
öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden de 
farklı temrinlerin uygulanmasına da karar verilebilir. 

Uluslararası Denizcilik 

Sözleşmeleri 

 

1. Geminin donanımsal olarak SOLAS’ a uygunluğunu kontrol etme 
2. Çalışma ve talim organizasyonlarını SOLAS kurallarına uygun olarak yerine 

getirme 
3. Personel sertifikaları ve yeterliliklerini STCW kurallarına göre uygunluğunu 

kontrol etme 
4. Gemi ve donanımının MARPOL kurallarına göre kontrollerini yapma 
5. Talim ve organizasyonların MARPOL’ e uygun olarak düzenleme 
6. LOADLINE sertifikasının gemiye uygunluğunu kontrol etme 



7. Yükleme ve Elleçleme operasyonlarında LOADLINE’a göre draft markalarının 
kullanma 

8. Arama-kurtarma operasyonlarını ilgili sözleşmelere göre organize etme 

Gemi Kaptanı İçin Genel 
Deniz Mevzuatı 

1. Geminin tescil belgelerini kontrol etme 
2. Bayrak devleti kurallarına göre gemiyi işletme 
3. Geminin işletilebilmesi için gerekli olan evrakların hazırlama 
4. Geminin işletilebilmesi için gerekli olan donanımların kontrollerini yapma 
5. Geminin seyre çıkabilmesi için gerekli olan evrakları hazırlama 
6. Geminin seyre çıkabilmesi için gerekli olan donanımların kontrollerini yapma 
7. Geminin ve yük emniyetinin sağlanması için gerekli hukuki önlemleri alarak 

kayıtları tutma 
8. Müşterek avarya ilanı için hazırlık prosedürlerinin gerçekleştirme 
9. Müşterek avarya ilanı için delillerin toplanarak kayıt tutma 
10. Kaza sonrası delillerin toplanarak kayıtlarını tutma 

 

Uluslararası Emniyet 

Yönetimi Sistemi- ISM 

1. Güvenlik tehdit ve risklerini kontrol etme 

Uluslararası Gemi ve 
Liman İşletmeleri 

Güvenlik Sistemleri- 
ISPS 

1. Güvenlik tehdit ve risklerinin kontrol etme 

Deniz Teknik 
İşletmeciliği 

1. Geminin işletilebilmesi için gerekli olan sertifikaları kontrol etme 
2. Gemiyi asgari gemi adamı donatım sertifikasına uygun personelle donatma 
3. Gemiyi denetlemelere hazırlama 
4. Gemiye katıldıktan sonra verilmesi gereken intibak eğitimini düzenleme 
5. Gemideki role talimlerini planlama 
6. Gemide ihtiyaç duyulan malzemeleri belirleme 
7. Starya ve sürestarya sürelerini hesaplama 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak denetlemelere hazırlıklı olması sağlanmalıdır.  

 Uygulamalarda gemi, sigorta şirketleri ve gemi teknik acentelerinden temin edilecek gerçek belgelerle uygulama 
yapılması sağlanmalıdır. 

 Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla 
birden fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  

 Bu derste, verilen görevi yapma dayanışma değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer 
verilmelidir. (Bu açıklama değerler eğitimi için matbudur. Kazanıma uygun değer ya da değerlere yer 
verilmelidir.)  
*Yeterlilik alınabilmesi için bu dersin gemi makineleri işletme ve güverte işletme dalı öğrencileri 
tarafından 11. Sınıfta seçilmesi gerekmektedir. 

 


