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Deniz Teknik ĠĢletmeciliği

MODÜLÜN SÜRESĠ
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MODÜLÜNAMACI

Öğrenciye geminin iĢletilmesi ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.

1. Gemiyi kural ve regülâsyonlara uygun hale
getirebileceksiniz.
2. Gemi
belgeleri
ve
denetleme
raporlarını
düzenleyebileceksiniz.
MODÜLÜN ÖĞRENME 3. Personel Ġntibak eğitimi ve role talimlerini
planlayabileceksiniz.
KAZANIMLARI
4. Malzeme takibi yapmak, kayıtlarını tutmak,
ihtiyaçları ve ikmalini planlayabileceksiniz.
5. Kiralama
sözleĢmeleri
gereklerini
uygulayabileceksiniz

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇMEVE
DEĞERLENDĠRME

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 üzerine belirlenmiĢ kanunlar
veya yönetmelikler, gemiye ait hukuksal belgeler, gemi
sertifikaları, role listesi vs

Materyal içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden
sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrencimiz,
Meslek büyüklerimiz bize “Kaptanlık limanda belli olur” derlerdi. Bu sözün gerçek
payı büyüktür. Zira yükleme ve tahliye operasyonlarının yapıldığı, kaptanın pilot, acente,
gümrük, polis, liman iĢçileri, gemi tedarikçileri, yükleyici, alıcı, kiracı, armatör, liman
yetkilileri, sörveyörler vs yoğun bir iliĢki içinde bulunmak zorunda olduğu limanlar en çok
sorunla karĢılaĢılan yerler olmaktadır. Gerek bu yoğun iliĢkiler ve iĢlerin yürütülmesinde
gerekse ortaya çıkan sorunların halledilmesinde önceden hazırlıklı ve bilgili olmak önemli
bir yer tutar. Ayrıca yazıĢmaların, isteklerin doğru zamanda ve doğru Ģekilde yapılması
geminin, armatörün ve kiracının hak ve menfaatlerinin korunmasında en önemli faktörlerden
biridir.
Bu nedenle bu modül içerisinde önemine değinilen konularda, hukuksal olarak bir
fikir sahibi olabilecek ve kısmen de olsa bu durumları ilgilendiren kurallar hakkında analiz
yapabileceksiniz. Ġlaveten bu modülde borda evraklarını, bayrak devleti uygulamalarını,
gemi adamı asgari emniyet belgesine göre personel listesini, gemide yapılan denetlemeleri,
liman devleti uygulamalarını, denetimde yapılan hazırlıkları, eğitim ve talim programını,
malzeme kontrol listelerini, malzeme talep listelerini, navlun sözleĢmelerini, konĢimentoyu
ve navlun sözleĢmelerinin nasıl sona erdiğini göreceksiniz.
“Yaptığı iĢten ücret karĢılığında bir Ģey alamayan insan, bence en acınacak insandır.”
E.KERR
Denizcilikte iĢin her boyutu hayatınıza çok Ģey katacaktır. Bu derste ise sadece
denizcilikte değil, hayatınızın birçok alanında kullanabileceğiniz bilgiler edineceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Gemiyi kural ve regülâsyonlara uygun hale getirebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Herhangi bir gemiye giderek ya da kütüphaneden, internetten veya baĢka
kaynaklardan gemi sertifikalarını inceleyip bu sertifikaların nasıl yenilendiğini
araĢtırınız.



Türkiye‟deki denizcilik firmalarının kolay bayrak uygulamasına olan bakıĢ
açılarını ve Türk Bayrağı çekme hakkını kazanmıĢ bir gemiye sağlanan
avantajları araĢtırınız.



GeliĢen teknoloji ile gemilerde bulunan asgari gemi adamı sayısının azalacağını
düĢünüyor musunuz? Bu konu hakkında kütüphaneden, internetten veya baĢka
kaynaklardan araĢtırma yapıp sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. GEMĠYĠ KURAL VE REGÜLASYONLARA UYGUN
HALE GETĠRME
1.1. Gemilerin ĠĢletilmesinde Uygulanan Ulusal ve Uluslar arası
Mevzuat
1.1.1. IMO
Dünya üzerindeki bütün gemilerin uyması gereken uluslararası standartlar
bulunmaktadır. Deniz hukuku ile ilgili uluslar arası alanda geliĢtirme ve birleĢtirme
çalıĢmalarının baĢlıca kaynaklarından en önemli kuruluĢ Uluslararası Denizcilik Örgütüdür.
(IMO). 1948 yılından itibaren dünya üzerinde yüzen bütün gemiler IMO - International
Maritime Organization (Uluslararası Denizcilik Örgütü) olarak anılan kuruluĢun
sözleĢmelerine uygun olması gerekmektedir. IMO “Güvenli Denizcilik ve Temiz
Okyanuslar” sloganı ile dünya denizcilik kurallarını hazırlayan ve yürürlüğe sokan merkezi
Londra‟da bulunan 170 üye ülkeden oluĢan bir teĢkilattır. Türkiye Cumhuriyeti IMO‟ya üye
bir ülke olduğundan dolayı, IMO‟nun kararlarını bayrağını taĢıyan gemilerde
uygulatmaktadır.
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1.1.1.1.IMO’nun BaĢlıca SözleĢmeleri
Denizcilik alanında uluslararası kuralların oluĢturulmasında en etkin kuruluĢ
Uluslararası Denizcilik Organizasyonudur. (IMO, International Maritime Organization) Bu
örgüt; sektörün Dünya çapındaki uygulamaların eĢgüdümünün sağlanması için uluslararası
toplantılar düzenler, sözleĢmelerin (Convention) imzalanmasını sağlar, uygulama kurallarını
(Codes) koyar ve bu kuralların uygulamaya geçilmesi için süre belirler. Bu süre içerisinde
devletler çalıĢma yaparak ulusal mevzuatlarını yapılan anlaĢma kurallarına uyumlandırır.
IMO nun toplam 34 sözleĢmesi vardır. Bu sözleĢmelerin en önemlileri Ģunlardır:







SOLAS 1974 ve değiĢiklikleri
Load Line 1966 ve değiĢiklikleri
International Tonnage Convention 1969
COLREG 1972
STCW 1978 ve değiĢiklikleri
MARPOL 73/78

(Yukarıdaki sözleĢmeler ile ilgili ayrıntılı bilgi “Uluslararası denizcilik sözleĢmeleri”
modülünde iĢlenmiĢtir.)
1.1.1.2.IMO’nun Etkilediği Alanlar








Bayrak devleti uygulamaları
Klas kuruluĢları
Liman devleti uygulamaları
Gemi donatanları
Gemi iĢletenleri, gemi kiralayanları
Gemicilikle ilgili sigorta Ģirketleri
TaĢınan yüklerin sahipleri ve alıcıları

1.1.1.3.Gemilerin IMO SözleĢmelerine Uygun Hale Getirilmesi
Bir gemi inĢa edilir, donatılır, üzerinde mülkiyet ve iĢletim hakları oluĢturulur ve
iĢletilir. Tüm bu iĢlemler ulusal ve uluslararası kurallara göre yapılır ve kurallara uygunluğu
resmi belge ve sertifikalar ile ispat edilir. Yukarıda bahsedilen sözleĢmelere gemilerin uygun
hale getirilebilmesi için“Borda evrakı” düzenlenir. Bu belge ve sertifikaların hemen hemen
hepsinin asılları gemide bulundurulmalıdır. Kaptanda bulunan gemi çantası içinde muhafaza
edilen bu belgeler periyodik olarak kontrol edilir, süresi geçenler yenilenir, gerektiğinde
yapılan kontrollerde ibraz olunur.
1.1.1.4.Borda Evrakı
Gemiye ait olup, aynı zamanda gemilerin bulundurması gereken evraklar “Borda
Evrakı” olarak bilinirler. Borda evrakları içerisinde aynı zamanda geminin seferine iliĢkin
evraklar da mevcuttur. Yani, bu evraklar hem borda evrakı hem de gemilerin seferlerine ait
3

evraklardan sayılırlar. Bu evraklar; yola elveriĢlilik belgesi, sağlık patentesi ve gemi adamı
yeterlik belgeleri belgeleridir.

1.2.Bayrak Devleti Uygulaması
Gemi tasdiknamesi belgesini alan gemi sahibi, gemisine tasdiknamenin alındığı
ülkenin bayrağını çekme hakkına sahip olur. Herhangi bir ülkenin bayrağını taĢıyan gemi
için devletler ulusal mevzuatları geliĢtirmek zorundadır.Denizciliğin özelliği gereği,
uluslararası anlaĢmalar, sözleĢmeler ve diğer mevzuat yoluyla tüm dünyada uygulanan
standart kurallar geliĢtirilmesini de sağlamak durumundadırlar. Keza, ulusal mevzuatın
evrensel uygulamalarla da uyumlu olması ayrı bir ihtiyaçtır. Bu nedenle de devletler için
gemileri denetlemek çok önemlidir.

1.2.1.Bayrak Devleti Kontrolü
Günümüzde, gemilerin devletler tarafından kontrolünü BirleĢmiĢ Milletler Deniz
Hukuku SözleĢmesi (UNCLOS) düzenlemektedir. Bu sözleĢme bayrak devletinin görevlerini
ve her bir devletin, kendi bayrağını taĢıyan gemiler üzerinde idari, teknik ve sosyal
konularda kontrolünü ve yargı hakkını etkili bir Ģekilde uygulamak zorunda olduğunu
belirtmektedir. Ek olarak her devlet, kendi bayrağını taĢıyan gemilerin, deniz kirliliğinin
önlenmesi, azaltılması ve kontrolü hususundaki uygulanabilir uluslararası kural ve
standartlara uyum ve etkili bir yaptırım sağlamak zorundadır. Devletlerin kendi bayraklarını
taĢıyan gemiler üzerindeki bu görev, sorumluluk ve yaptırımları kısaca bayrak devleti
uygulamaları (FSI) olarak adlandırılmaktadır.
Genel hatları ile bahsedilen bayrak devleti uygulamaları, Uluslararası Denizcilik
Örgütü (IMO) ya bağlı olarak muhtelif uluslararası sözleĢmelerle, somut kural ve
standartlara dönüĢmüĢtür. Bu sözleĢmelerle, bayrak devletlerine, gemilerin her türlü can ve
mal emniyetini, güvenliğini, deniz çevresinin korunmasını sağlama ve idame ettirme
hususlarında sorumluluklar verilmiĢtir. Gemilerin standartlara uygun olmaları ancak IMO
kurallarının gerektiği Ģekilde uygulanması ile mümkündür. Bir ülke, uluslararası sözleĢmeye
taraf olduğunda, bu sözleĢmenin gereği olan denetim ve belgelendirmeyi yapmayı kabul
etmiĢ olmaktadır.
Dünya denizcilik filosundaki ani büyüme ile gemi sayısı yaklaĢık 100 bine ulaĢmıĢtır.
Bayrak devletleri bu kadar hızla büyüyen filonun denetimi konusunda yetersiz
kalmıĢlardır. Diğer taraftan, geleneksel denizci ülkelerdeki armatörler, kendi filolarını
gençleĢtirirken, ellerindeki yaĢlı filoları geliĢmekte olan ülkelerdeki armatörlere satmıĢlar ve
bu durum, bir taraftan ucuza temin edilmiĢ, yaĢlı filoyla ve düĢük iĢletme giderleriyle
(running cost) uluslararası rekabete açık deniz taĢımacılığı marketinde yeni oyuncuların
ortaya çıkmasına neden olurken, diğer taraftan dünya filosundaki tonaj patlamasını
katlamıĢtır. Bu nedenle armatörler kolay bayrak uygulamasına gitmiĢlerdir.
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1.2.1.1.Kolay Bayrak Uygulamasının Yayılması
Gemi sahipleri, 20. yüzyılın ikinci yarısında önce ABD de daha sonra da Avrupa
ülkelerinde yükselen vergilerden, sıkılaĢan denetimlerden ve artan kalifiye personel
ücretlerinden kaçıĢı kolay bayrak uygulamasına yönelerek çözmeye çalıĢmıĢlardır. Kolay
bayrağa kaçıĢta, yukarıda bahsedilen, üçüncü dünya ülkeleri armatörlerinin sahip olduğu
yaĢlı ve ucuz filonun geleneksel denizci ülkelerdeki armatörlerle giriĢtikleri rekabetin de
payı olmuĢtur. Bunun sonucunda, denizcilikle hiç ilgisi bulunmayan bazı devletler, büyük
tonajları üzerlerinde toplayarak, kısa sürede geleneksel bayraklardan daha büyük birer
bayrak devleti haline gelmiĢlerdir. 1950‟lerde dünya filosunun sadece yaklaĢık % 6 sı kolay
bayraklara kayıtlıyken, bu oran 1990‟larda % 50‟yi geçmiĢtir. Kolay bayrakların denetim alt
yapısının bulunmaması problemi, tüm denetim ve belgelendirme iĢlerinin klas kuruluĢlarına
devredilmesi ile halledilmeye çalıĢılmıĢtır.

ġekil 1.1. Kolay bayrak olarak kullanılan en çok ülkeler

1.2.1.2.Gemilerin Bayrak Devletlerinden Uzaklarda ÇalıĢması
Ticaretin sınırlarının geniĢlemesiyle gemiler, sicillerinin bulunduğu ülkeye (bayrak
devletlerine) hiç uğramadan çalıĢmaya baĢlamıĢlar, bunun sonucunda da denetim ve
belgelendirme konusunda zorluklar oluĢmuĢtur. Bu geliĢmelere bağlı olarak da aĢağıdaki
ikincil geliĢmeler yaĢanmıĢtır:


Bazı bayraklar, özellikle de kolay bayraklar ve kısmen klas kuruluĢları
ekonomileri büyük ölçüde filoya bağımlı hale geldiği için tonaj kaybetme
kaygısı ile armatörlere yaptırım uygulayamaz hale gelmiĢlerdir. Bazı bayraklar
ise, gemileri sadece ülkeye gelir kaynağı olarak görmeleri yüzünden
denetimlerini bilinçli bir Ģekilde gerektiği gibi yapmamaya baĢlamıĢlar, hatta bu
durumu diğerleriyle rekabet unsuru olarak benimsemiĢlerdir.
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Bayrak devleti idareleri üzerinde politik ve ekonomik baskılar
oluĢmuĢ, denetim eksiklikleri nedeniyle gemilerin beklemesi kayıp zaman veya
zarar olarak görülmüĢtür.
Pastadan pay alabilmek için kolay bayraklara paralel olarak göstermelik birçok
klas kuruluĢu ortaya çıkmıĢtır. Kolay bayrakların denetim ve belgelendirme
yetkilerini üzerlerine alan göstermelik klas kuruluĢları, finansal yönden sadece
donatanlara bağlı oldukları için hiçbir zaman gerekli yaptırımları
uygulayamamıĢlardır. Denetimler gereği gibi yapılmamıĢ, bazen de hiç
yapılmamıĢtır. Kurallara uyumun göstergesi ve kanıtı olan gemi belgeleri parası
ödendiğinde verilmesi zorunlu olan kağıt parçalarına dönüĢmüĢtür.

Bu sebepler sonucunda bayrak devletleri, gemiler üzerindeki denetim ve kontrol
fonksiyonlarını kaybetmeye baĢlamıĢlardır. Esasen, donatanı, personeli, bayrak devleti, klas
kuruluĢu, sigortacısı, P&I kulübü, yük sahibi, kiracısı gibi birçok tarafın sıkça kontrol
edilmesi gereken gemiler, yukarıda izah olunan bozulmanın ardından nispeten kontrolsüz
ortamlarda, zorunlu uluslararası kuralların bir kısmına uymadan çalıĢmaya
baĢlamıĢlardır. Kötü yönetilen ve bakımsız kalan bazı gemiler, can, mal ve yük güvenliği
için olduğu kadar, aynı zamanda çevre için de birer tehdit haline gelmiĢlerdir. Bunun sonucu
olarak; sigortalarda, klüp sigortalarında zarar ödemeleri çok büyük oranlara ulaĢmıĢtır. Aynı
zamanda, can, mal ve yük kayıplarına ve çevre kirliliğine yol açan kazalarda büyük artıĢlar
olmuĢtur. Standart altı gemiler, bakımlı gemilerle taĢımacılıkta haksız rekabet ortamı
bulmuĢlardır. DüĢük navlunlarla yük taĢıyan bu gemiler, gemisine gerektiği Ģekilde bakmaya
gayret eden armatörlerin büyük zararlara uğramasına yol açmıĢtır. Yükünün akıbetini ve
taĢıma güvenliğini önemsemeyen bazı taĢıtanların ucuz navlunlu gemileri tercih etmesi
nedeniyle adaletsiz bir uygulama geliĢmiĢtir.
Bu geliĢmelerden sonra, IMO, bu durumu telafi etmek üzere, gemi kontrolünde bir son
emniyet valfı olarak liman devleti kontrolü (PSC) sistemini uygulamaya koymuĢtur.
Gemilerin gittikleri limanlarda, o liman devletinin denetimine açılabilmesi için tüm IMO ve
ILO sözleĢmelerine liman devleti kontrolüne imkân ve hukuki zemin sağlayan maddeler
eklenmiĢtir. Gemilerin standartlarındaki düĢüĢün sonucunda, ek bir güvenlik ağı olarak
oluĢturulan ve bayrak devletinin görevini yapmamasından veya yapamamasından dolayı
ortaya çıkan, liman devleti kontrolü sistemine, aslında, bayrak devletlerinin kendi üzerlerine
düĢeni yapmaları durumunda hiç ihtiyaç duyulmayacak olması da bir baĢka hakikattir.
Bağımsız her devlet, kendi sınırları içerisindeki her türlü aktiviteyi kontrol etme ve
denetleme yetkisine sahiptir. Gemi hareketleri de buna dâhildir. Bir ülkenin limanlarına
gelen yabancı bayraklı gemilerin uluslararası denizcilik sözleĢmelerine uyumunun kontrol
edilmesi iĢlemi, liman devleti kontrolü (PSC) olarak adlandırılmaktadır. Gemi sahipleri,
gemi yönetici ve iĢleticileri, klas müesseseleri, sigorta kuruluĢları ve nihayet, bayrak devleti
yönetimi (geminin bayrağını taĢıdığı ülkenin denizcilik idaresi), uluslararası denizcilik
kurallarına uyum konusunda baĢarısız olduklarında devreye PSC girmektedir. Liman
devletleri, sadece kendi limanlarını ziyaret eden gemileri kontrol etmekte ve emniyet,
güvenlik, çevre temizliği ve yaĢama koĢulları konularında bulunan önemli eksiklikler
giderilene kadar geminin limandan kalkıĢının önlenmesini (geminin tutulması/detention) de
içeren önlemler almaktadır.
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PSC sistemi, bu açıdan bayrak devleti kontrolüne yardımcı bir iĢleve sahiptir. PSC
sayesinde, devlet aynı zamanda kendi karasularını ve limanlarını olaylardan, kirlilikten ve
hasarlardan korumuĢ olmaktadır.
IMO SözleĢmelerine göre, her devletin kendi baĢına PSC yapma yetkisi vardır.
Dünyada tek baĢına PSC yapan (ABD gibi) devletler mevcuttur. Bununla birlikte, liman
devleti denetimlerinde iĢbirliği yapmak üzere bölgesel mutabakat zabtı imzalayarak, ortak
faaliyet gösteren ülkeler de bulunmaktadır. Bazı gemilerin, belli yörelerde, yakın limanlar
arasında taĢımacılık yapmaları söz konusu olduğu için, bir geminin aynı bölgede gittiği her
limanda otoriteler tarafından, tekraren kontrol edilmesi, hem masraflı hem de gereksiz bir
uygulama olacağı için bölgedeki ülkelerin devletleri ortak hareket etmeyi tercih
etmektedirler. Böylece, denetim ağının daha geniĢ tutulması ve standart altı gemilerin bir
limanı veya belli bir devleti bir Ģekilde atlatmak suretiyle denetimden kaçmaması da temin
edilmiĢ olmaktadır. IMO, en baĢından beri PSC için bölgesel yaklaĢımı benimsemiĢtir.
Bölgesel yaklaĢımda belli bir coğrafya çanağında bulunan tüm devletler birleĢip bir anlaĢma
(Mutabakat zabtı /Memorandum Of Understanding -MOU) imzalamak yolu ile PSC sistemi
kurmakta ve gemileri denetlemektedir.

1.2.2. Gemilerin Minimum Gemi Adamı ile Donatılması
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. Bu belge “Gemi Adamı Donatımında
Asgari Emniyet Belgesi” (Minimum Safe Manning Certificate) dir.
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ġekil 1.2. MV ATA gemisine ait gemi adamı asgari emniyet belgesi

Yukarıdaki MV ATA gemisine ait olan gemi adamı asgari emniyet belgesine göre
örnek bir uzakyol için gemi personel listesi aĢağıdaki gibi olmalıdır:
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CREW LIST
1.Name of ship: MV ATA

2.Port of arrival:
3.Date of arrival

4.Nationality of ship:
8.Family
7.No
name

Given names

5.Port arrived from / Departing for :
9.Rank

10.Nationality

11.Date and place of birth

MASTER

TURKISH

21.12.1978

ESKISEHIR

1

A

GOKHAN

2

B

OSMAN

CHF. OFF.

TURKISH

12.03.1984

KAYSERI

3

C

SALIH

2ND. OFF.

TURKISH

15.06.1985

ISTANBUL

4

D

ADEM

3RD. OFF.

TURKISH

12.06.1988

EDIRNE

5

E

EMRE

CHF.ENG.

TURKISH

11.06.1974

ISTANBUL

6

F

SERKAN

1ST. ENG.

TURKISH

12.08.1980

IZMIT

7

G

IBRAHIM
HALIL

2ND. ENG.

TURKISH

20.11.1985

CEYLANPINAR

8

I

SEVBAN

ELECT.

TURKISH

05.10.1987

TRABZON

9

J

MUHARREM

BOSUN

TURKISH

25.12.1975

SILIFKE

10

K

HALIL
IBRAHIM

A/B

TURKISH

03.01.1975

SAMSUN

11

L

DERYA

A/B

TURKISH

07.03.1971

ISTANBUL

12

M

MEHMET

O/S

TURKISH

26.02.1983

CARSAMBA

13

P

MURAT

DONKEYMAN

TURKISH

12.09.1978

ISKENDERUN

14

R

SENER

OILER

TURKISH

19.05.1975

LULEBURGAZ

15

T

RIZA

COOK

TURKISH

01.05.1948

BOLU

Tablo1.2. MV ATA gemisine ait minimum gemide bulunması gereken personel listesi
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Gemiadamı asgari emniyet belgesine ek olarak gemilere atanacak personel için bazı ek
bilgiler Ģunlardır:






Gemiadamı yeterlilik belgesinin uygulanan sınırlamalar bölümünde belirtilen
eski yeterliliklerine göre kazanılmıĢ hakları olan gemi adamları, bu bölümde
belirtilen kW/GT alanlarda tanımlanan görevleri yaparlar.
Gemide GMDSS sistemi olduğundan kaptan dâhil güverte zabitlerinin ikisinde
GOC ehliyeti varsa( bunlardan biri güverte stajyeri de dâhil) telsiz zabiti
bulundurma zorunluluğu yoktur.
STAJYERLER: makine stajyeri istihdam edilen gemilerde makine tayfasından
(mk. Lostromosu hariç) en fazla bir kiĢi, güverte stajyeri istihdam edilen
gemilerde güverte tayfasından ( gv. Lostromosu hariç ) en fazla bir kiĢi, indirim
yapılabilir.
Gemi sahibi yeterlilik, sayı ve görev yönünden bu belgede öngörülenden daha
fazla personelle gemisini donatabilir. Tonajı büyük olan birçok gemide daha
fazla gemici ve yağcı, ek olarak da stajyerler ve kamarotlarla donatılmaktadır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek gemiyi kural ve regülasyonlara uygun
hale getiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. IMO‟nun kuruluĢ amacını kavrayabildiniz mi?
2. IMO‟nun en önemli 6 sözleĢmesini sıralayabildiniz mi?
3. Gemi sertifikalarından süresiz olanlar ile süreli olanları
karĢılaĢtırabildiniz mi?
4. Kolay bayrak uygulamasını kavrayabildiniz mi?
5. Minimum gemi adamı sertifikasına göre personel listesi
hazırlayabildiniz mi?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki hangisi IMO‟nun sözleĢmeleri arasında değildir?
A) MARPOL
B) COLREG
C) PSC
D) SOLAS
E) STCW

2.

AĢağıdakilerden hangisi bayrak devletinin vermiĢ olduğu sertifikalardan değildir?
A) En son liman devleti kontrol raporu
B) Denize elveriĢlilik belgesi
C) ĠnĢa emniyet belgesi
D) Teçhizat emniyet belgesi
E) Telsiz emniyet belgesi

3.

AĢağıdakilerden hangisi armatörlerin kolay bayrak uygulamasını seçmelerinde etken
olmamıĢtır?
A) Artan kalifiye personel ücretleri
B) SıklaĢan denetimler
C) Yüksek vergiler
D) YaĢlı filo ile yeni gemilerle rekabet edebilmesi
E) Kolay bayrağın denetim alt yapısı olması

4.

AĢağıdakilerden hangisi gemi adamı asgari emniyet belgesine göre gemilere atanacak
personel için yanlıĢtır?
A) Gemideki güverte zabitlerinden ikisinde GOC ehliyeti varsa gemide telsiz zabiti
olmasına gerek yoktur.
B) Bir gemi adamı eski yeterliliğine göre kazanılmıĢ hakkı varsa kullanabilir.
C) Gv. Lostromosu hariç 1 gemici yerine 1 stajyer gemiye tayin edilebilir.
D) Gemi kaptanı iĢveren olduğu için personel listesinde yer almaz.
E) Gemi sahibi gemi adamı asgari emniyet belgesinden daha fazla personel ile
gemisini donatabilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti
düzenleyebileceksiniz.

ile

gemi

belgeleri

ve

denetleme

raporlarını

ARAġTIRMA


Kütüphaneden, internetten veya baĢka kaynaklardan dünyadaki armatörlerin en
çok hangi klas kuruluĢlarını tercih ettiğini sebepleriyle birlikte araĢtırınız.



Bulunduğunuz bölgedeki TÜRK LOYDU‟na gidip yetkililerinden biri ile
görüĢünüz. Planlarında olan denetleme için herhangi bir sörvey zamanı gelen
gemiye yetkili ile birlikte gidip yapılan denetlemeyi izleyiniz. Denetlemedeki
izlenimlerinizi doküman hâline getirerek arkadaĢlarınızla sınıfta paylaĢınız.



Herhangi bir liman baĢkanlığına gidip Türk gemi sörvey uzmanlarından (PSC)
liman devleti denetlemesi hakkında bilgi toplayınız. En çok hangi sebepten
ötürü tutuklama yaptıklarını sorunuz.



Kütüphaneden, internetten veya baĢka kaynaklardan Türkiye‟nin kara listeden
beyaz listeye nasıl geçtiğini araĢtırınız.

2. GEMĠLERDE BULUNMASI GEREKEN BELGELER
VE DENETLEME RAPORLARI
Gemilerin plan, proje safhaları, inĢaları, bakım, onarım, çalıĢmaları, sigortalanmaları,
periyodik, special ve yakıt sörveylerinin yapılması, belgelenmesi ile ilgilenen kuruluĢlar
vardır. Örneğin bir gemi yaptırmak isteyen armatör, yapım kurallarını belirleyen kuruluĢla
iĢbirliği yapmalıdır. ĠĢte bu kuruluĢlara klas kuruluĢları (loyd) denir.

2.1. Gemilerde Bulunması Gereken Belgeler
Bu belgelerin sayısı ve çeĢidi geminin cinsine, donatımına ve çalıĢma Ģekline göre
değiĢir. “Bordo evrakı” adı verilen bu belgelerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve tarihi
yaklaĢan sertifikaların yenilenmesi gerekmektedir. Tarihi geçmiĢ ya da eksik sertifika ile
gemi seyrine izin verilmeyeceğinden dolayı gemi kaptanı Ģirket yetkililerinden sertifikaların
yenilenmesi için talepte bulunacaktır.
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AĢağıdaki tabloda örnek bir geminin sahip olduğu sertifikalar, baĢlangıç tarihi, bitiĢ
tarihi ve kaç yıl geçerli olduğu verilmiĢtir. Bazı gemilerin seyir süreleri uzun olmasından
dolayı bu sertifikaların varıĢ limanında geçerlilik süresi bitmiĢ olabilir. Bu nedenle sertifika
süresinin dolması beklenmemeli ve kalkıĢ limanında sertifika bitiĢ tarihinden önce
yenilenmesi gerekmektedir.

No

VeriliĢ
tarihi
İssued on
BAYRAK DEVLETĠ / FLAG STATE

Sertifika / Certificate

BitiĢ
tarihi
Expiry

Geçerlilik
süresi
Valid for

1

Denize elveriĢlilik / Seaworthiness

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

2

Tasdikname / Registry

07/10/2004

Permanent

süresiz

3

ĠnĢa emniyet / Safety construction
Uluslararası Tonaj / International Tonnage
Cert.

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

07/10/2004

Permanent

süresiz

5

Teçhizat emniyet / Safety equipment

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

6

Telsiz emniyet / Safety radio

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

7

Gemi adamı / Minimum manning

07/10/2004

07/10/2009

5 yıl

8

Pis su / Sewage pollution prevention

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

4

9

07/10/2004 Permanent
CSR Belgesi / Certificate Signing Request
KLAS / CLASS
Emniyetli yönetim / Safety Management
07/10/2004 07/10/2009
10
(SMC)
11 Uygunluk / Document of compliance (DOC) 07/10/2004 07/10/2009
Uluslar arası gemi Güvenlik /
07/10/2004 07/10/2009
12
International Ship Security (ISSC)
07/10/2004 07/10/2008
13 Klas / Class

süresiz

5 yıl
5 yıl
5 yıl
4 yıl

14 Yükleme sınırı / Load line
Uluslar arası Yağ Kirliliği / International
15
oil polution prevantion (IOPP)
Tehlikeli yük / Dangerous goods
16
compliance
17 Hava kirliliği / NOX

07/10/2004

07/10/2007

3 yıl

07/10/2004

07/10/2007

3 yıl

07/10/2004

07/10/2007

3 yıl

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

18 Yük donanımı(yıllık) / Cargo gear(annual)

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

EMNĠYET SERTĠFĠKALARI / SAFETY CERTIFICATES
Can salı servis raporları / Liferafts service
07/10/2004 07/10/2005
19
reports
Filika üretici sertifikası / Life boat
07/10/2004 Permanent
20
manufacturer cert.
14

1 yıl
süresiz

Minimaks / Portable fire extinguishers
service

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

22 CO2 servis / CO2fixed system service reports
CO2 basınç testi / CO2fixed system pressure
23
test
24 Hava tüpleri / Breathing apparatus service
Acil kaçıĢ solunum cihazı / Emergency
25
Escape Breath.App.
26
Med O2 Belgesi
EPIRB yıllık servis raporu /EPIRB annual
27
service report
28 EPIRP Pilleri / EPIRP Battery

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

07/10/2004

07/10/2014

10 yıl

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

05/10/2004

07/10/2005

1 yıl

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

07/10/2004

07/10/2008

4 yıl

29 SART servis raporu / service report
30 SART pilleri / Battery
Filika(5 yıllık ana bakım) / Life Boat(5
31
yearly maintenance)
Telsiz bakım / GMDSS shore based
32
maintenance
33 Kurtarma botu / Rescue boat

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

07/10/2004

07/10/2006

2 yıl

07/10/2004

07/10/2009

5 yıl

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

07/10/2004

Permanent

süresiz

DĠĞER / OTHERS
Maddi sorumluluk sertifikası / Vessel
07/10/2004 07/10/2005
34
certificate of financial responsibility
07/10/2004 07/04/2005
35 Fareden muafiyet / Deratting examption

süresiz
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36 Panama kanalı / Panama canal tonnage
37 SüveyĢ kanalı / Suez canal tonnage
Çöp sertifikası / Garbage pollution
38
prevention
39 Seyir fenerleri görüĢ / Nav. Lights visibility
40 Seyir fener. pozisyon / Nav. Lights position
Tıbbi teçhizat sertifikası / Medical
41
certificate
42 Telsiz ruhsatnamesi / Radio licence
Son liman devleti kontrol raporu / Latest
43
PSC insp. (ParisMOU only)
P&I giriĢ sertifikası / P&I certificate of
44
entry

Her panama geçiĢinde
07/10/2004

Permanent

süresiz

07/10/2004

Permanent

süresiz

07/10/2004

Permanent

süresiz

07/10/2004

Permanent

süresiz

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

07/10/2004

Permanent

süresiz

07/10/2004

07/04/2005

6 ay

07/10/2004

07/10/2005

1 yıl

Tablo1.1. Gemi Sertifikaları Listesi
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6 ay

2.1.1. Klas KuruluĢları
Klas kuruluĢlarının tarihsel geliĢimini izlersek Ġngiltere liman kahvelerinin
müdavimlerinden olan Edward Lloyd, zamanında mallarını deniz aĢırı ülkelere göndermek
için gemilere yükleyen tüccarların ekseriyetle bu gemilerin sağlamlığı ve güvenilirliği
konusunda Ģüpheye düĢtüklerini gözlemlemiĢ. Yaratıcı bir kiĢiliğe sahip Edward'ın aklına
limanlara gelip giden gemilere tüccarlar adına denetimde bulunmak gelmiĢ. ĠĢi ilerleten
Edward, bir süre sonra kendi çapında bir otorite hâline gelmiĢ ve tüccarlar mallarını
Edward'ın onayından geçmiĢ gemilere vermeyi tercih etmeye baĢlamıĢ. Diğer gemilerse
mecburen Edward'ın eline düĢmüĢ. ĠĢ büyümüĢ, Edward soyadını verdiği ünlü Ġngiliz Lloyd
Ģirketini kurmuĢ.
Günümüzde klas kuruluĢlarının mantığı da pek farklı değildir. Öncelikle klas
kuruluĢları tamamen bağımsız çalıĢan aynı zamanda belli oranda ticari iĢletmelerdir.
Devletle tek iliĢkileri kimi zaman devletlerin liman otoritelerinin bazı yetkilerini kendileri
beceremedikleri için anlaĢtıkları bir klas kuruluĢuna devretmesi Ģeklinde olur.
2.1.1.1. Klas KuruluĢlarının Görevleri






Bu aĢamada klas kuruluĢlarının birinci görevi, yani gemi sahibinin yerine
tersaneyi denetleme görevi baĢlar. Geminin ilk sacının kesilmesinden denize
iniĢine kadar hemen hemen tüm aĢamalar klas kuruluĢunun kendi sistematiğine
göre belirlediği denetim aĢamalarından geçer. Tüm gemi planlarının loyd onayı
alması, fiziksel üretim aĢamalarının istatistiksel temellere dayanarak
olabildiğince sağlıklı Ģekilde denetlenmesi klas kuruluĢları tarafından yürütülen
faaliyetlerdir.
Klas kuruluĢunun ikinci bir görevi, gemiye yükünü verecek mal sahiplerine
gemi sahibi adına garanti vermektir. Üretim aĢamasından sonra geminin yaĢam
süresince de o klas kuruluĢunun klas iĢaretini taĢıyabilmesi için periyodik
denetimlerden geçmesi gerekir. Mal sahibi teknik bir merci olmadığı için,
malını sürekli belki bildiği belki bilmediği gemilere emanet ederken geminin
teknik yeterliliği konusunda tam bir denetim sağlayamayacağı için klas
kuruluĢunun gemi üstünde yaptığı denetimlere güven duyar. Uluslararası
sularda çalıĢan bir geminin saygın bir klas kuruluĢundan onaylı olmaması, ticari
baĢarısı açısından büyük bir eksiklik demektir. Bu sebepten gemiler saygın klas
kuruluĢlarının denetiminde inĢa edilir .
Klas kuruluĢlarının üçüncü görevi geminin seyahat ettiği limanlara karĢı
gemiyi garanti etmektir. Bugün Avrupa ülkeleri kendi klas kuruluĢlarının
oluĢturduğu birliğe dâhil olmayan klaslardan iĢaretli gemileri limanlarına
sokmamaktadır. Bu tür ülkelere seyahat edecek gemilerin bu belirtilen klas
kuruluĢlarının garantisinde inĢa edilmiĢ olmaları zorunlu gibi bir Ģeydir.

Görüldüğü gibi klas kuruluĢlarının hizmetleri her ne kadar mecburi değil gibi gözükse
de dünya denizciliğinin mevcut sistematiği içinde klassız bir geminin bulunması pek olanak
dâhilinde değildir. Bununla beraber askeri gemiler, klas kuruluĢlarına tabi olmayan
gemilerdir.
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Avrupa ülkelerinin yukarıda bahsettiğim tutumları belli baĢlı Avrupa klas kuruluĢları,
Japon ve Amerikan loydları dıĢındaki kuruluĢların rağbetinin düĢmesine sebep olmuĢtur.
Örneğin 1960'lı yıllarda kurulan Türk Loydu yalnızca kabotaj sularında hizmet vermekte
olan gemiler üzerinde bir iĢe yaramakta, Türkiye'de üretilen veya Türk bandıralı taĢıyan
gemiler ya biri Türk loydu'na ait olmak üzere çifte klas iĢareti taĢımakta ya da Türk loyduyla
hiçbir ilgileri bulunmamaktadır. Ancak günümüzde Türkiye‟de üretilen birçok gemi Türk
loydunun hizmetindedir.

Resim 2.1: Türk loydu

Klas kuruluĢları yayınladıkları ciltler dolusu kural kitaplarıyla kendilerinden klas
iĢareti alacak gemilerin ne türlü standartlara uymaları gerektiğini belirlerler. Bu kitaplar
içinde geminin yüzer tekne yapısından makine donanımına, elektrik sistemlerinden tuvalet
alanlarına kadar sayısız Ģey standartlara bağlanmıĢtır.
Eğer konuya sadece tekne yapısıyla ilgili kurallar açısından bakarsak bu kurallarda
verilen yapı elemanlarının kalınlıkları, mukavemet momentleri gibi değerler çıkaran çok
karmaĢık ve nereden geldiği belli olmayan formüllerin aslında genel gemi mukavemeti
kurallarının uygulamaları sonucu ortaya çıktığı görülür. Teoride bu formüllere bağlı
kalınmaksızın mukavemet analizi yardımıyla boyutlandırma yapmak ve bunların loyd
kaidelerine uyduğunu tecrübe etmek mümkündür.
Yine konuya yapısal olarak bakarsak her ne kadar kural kitapları var olsa da kimi
zaman yapılan orijinal tasarımlar bu kuralların kalıpları dıĢına çıkarlar. Bu durumda klas
kuruluĢları sonlu elemanlar yöntemi olsun, klasik yöntemler olsun çeĢitli bilimsel doğruluğu
ispatlanmıĢ yöntemlerle yapılan hesapları kontrol edip klas iĢareti almak için bunların yeterli
olduğuna hükmedebilir.
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Kural kitapları, klas kuruluĢuna bağlı gemiler kaza yaptıkça, sorunlar çıkardıkça
periyodik olarak değiĢir ve kalite daha da artar. Yeni gemiler yeni kurallara göre inĢa edilir.

2.1.2. Klas KuruluĢları Kontrolü
Görüldüğü gibi, gemilerde can ve mal güvenliğinin sağlanması ve bunun
belgelenmesine dönük hizmetlerin baĢlangıcı 350 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu durum,
geminin projelendirilmesinden baĢlayarak malzemesi, iĢçiliği, ana ve yardımcı makineleri,
dümen makinesi, ırgatı, zinciri, çapası, Ģaftı, pervanesi, borular, valflar, ana ve yardımcı
elektrik tevzi tabloları, güç ve aydınlatma kabloları, buhar veya sıcak su kazanları, hava ve
oksijen tüpleri, vinçler, elektrik motorları, pompalar, kompresörler, diĢli kutuları, can
filikaları, mataforalar vb. nin belirli kurallara göre projelendirilerek istenen kalitede imal
edilmeleri gereğini ortaya çıkarmıĢtır. Bunu sağlamak için de, kurallar (standartlar)
getirilmiĢtir. Bu kurallar söz konusu mal için hesaplamaları, projelendirmeyi ve imalatta
dikkat edilecek hususları, yapılacak kontroller ile test ve tecrübeleri kapsar. Bunun sonucu
ise seri üretim olanağı ile kalitenin yükselmesinin sağlanmasıdır.
Yukarıda özet olarak sayılan makine, malzeme ve teçhizat, A kuruluĢundan klas
alacak bir gemide kullanılacak ise prensip olarak bunların da A kuruluĢunun kendi
kurallarına veya kabul ettiği standarda göre ve onun kontrolünde imal edilerek
sertifikalanmıĢ olmaları gerekir. Dünyadaki genel uygulama da bu Ģekildedir. Bunun bir
diğer anlamı da, söz konusu malın alıcı adına ve onun talebi üzerine imalat kontrolünün
yapılarak kurallara veya standartlara göre imalatının sağlanmasıdır. Klas kuruluĢları bu
hizmeti, ahĢap tekne ve yelkenli sevk sistemi zamanından beri yapmaktadır. Gemilerde
demir çelik ürünlerinin kullanılması ve sevk sisteminin buhar makinesine geçmesi ile
hizmetin devamı tersane dıĢına çıkmıĢtır. Geminin inĢaatında kullanılan demir çelik ürünleri,
sevk sistemine ait makine, malzeme ve teçhizatlar, tersane dıĢındaki fabrikalarda üretildiği
için klas kuruluĢu bunların imalat kontrollerini, fabrika dünyanın neresinde olursa olsun
yapmak durumundadır.
Gemide kullanılan bu kadar çok değiĢik endüstri ürününün alıcı adına imalat
kontrolünü yapan klas kuruluĢlarının, gemide kullanılmayan endüstri ürünlerinin de tarafsız
kontrollüğünü yapmaları doğaldır. Özellikle son 50 yıldır klas kuruluĢları bir standarda veya
projeye göre imal edilecek makine ve malzemenin alıcı adına imalat kontrolünün yapılması
konusunda büyük hizmetler vermiĢlerdir. Bünyelerinde ihtisas bölümleri oluĢturarak tarım
sektöründen, uçak ve uzay sanayi ile petrol platformundan boru hattına, kazan, basınçlı kap
ve kaldırma makinelerinin imalat kontrolü veya yıllık bakım kontrolünden, tıbbi cihazların
yıllık bakım kontrolüne kadar çok değiĢik alanlarda hizmet verir duruma gelmiĢlerdir. Bu
geliĢme, güvenilir olarak, çalıĢmalarının yanında ulusal kuruluĢlar olarak devletleri ve
ülkelerinin diğer kuruluĢlarınca da özellikle desteklenmeleri ile gerçekleĢmiĢtir. Örneğin
Alman loydu (Germanischer Lloyd) ile Alman UlaĢtırma Bakanlığı arasında 50 yıldan beri
iĢbirliği yapılır. Aynı Ģekilde Alman Deniz Kuvvetleri ile de iĢbirliği vardır. Bir diğer uç
örnek, 10 yıl önce Norveç Hükümeti, Norveç loydu (Det Norske Veritas) na tıbbi cihazların
yıllık bakım kontrollerinin yapıldığının denetlenmesi ve belgelenmesi görevini vermesidir.
Bu durumda tarafsız kontrollük, bir sanayi ürününün öngörülen standarda/standartlara göre
alıcı adına imalat kontrolünü yapmaktır denebilir.
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Bu kontrolü yapan kuruluĢa da tarafsız kontrollük kuruluĢu denir. Hizmetin talep ve
yerine getiriliĢini Ģematik olarak göstermek gerekirse: bu kuruluĢların yapısı geleneksel
olarak, tüm dünyada bir kiĢi veya kuruluĢla (devlet dâhil) organik bağlarının olmaması
Ģeklindedir. Bu nedenle vakıf statüsündedirler. Yaptırım güçleri yoktur. Ġmalat, öngörülen
standart / standartlara ve projesine uygun olmaz ise yapabilecekleri, sertifika / belge
vermemektir. Bunun için tamamen güven esasına göre çalıĢan kuruluĢlardır.
Bir önceki öğrenme faaliyetinde gemilerde bulunması gereken sertifika çeĢitlerinden
bahsetmiĢtik. ĠĢte bu gemiler bu sertifikalara sahip olabilmesi için önce klas kuruluĢuna üye
olması gereklidir. Klas kuruluĢu da gemide yapacağı denetlemelerden sonra gemi
sertifikalarına onay vermektedir.

2.2. Gemide Yapılan Periyodik Denetlemeler
Gemi sörveyörü, bağlı olduğu klas kurumu adına veya geminin bağlı olduğu bayrak
devleti adına veya geminin o an bulunduğu liman devleti adına, geminin her bakımdan
denizde güvenlikle ilgili standart kurallara uygunluğunu denetleyen, eksikleri tespit ederek
giderilmesini isteyen, imza yetkisine sahip kiĢidir. Denizde güvenlik konusu çok geniĢ
kapsamlıdır ve geminin inĢa projesi aĢamasından, belli bir yaĢa gelip hurdaya çıkarılıncaya
kadar geçen sürede güvenlik standardını maximum seviyeye çıkarmak için periyodik olarak
sörveyör yapılır. Kısaca sörveyörü (surveyor), denizcilikte 'resmi denetmen' olarak da
tanımlayabiliriz.
Gemiler için sörvey çeĢitleri Ģunlardır:








BaĢlangıç sörveyi,
Yenileme sörveyi,
Periyodik sörvey,
Ara sörvey,
Yıllık sörveyler,
Ġlave sörveyler,
DıĢ kaplama-karina muayenesi.
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Resim 2.2: Sörveyör

2.2.1. Sörvey ÇeĢitleri
2.2.1.1. BaĢlangıç Sörveyi
Gemi servise konmadan önceki baĢlangıç sörveyi, ilgili sertifika ve niyet edilen sefer
bölgesi ile ilgili yapısal, makine ve ekipmanı ile ilgili gerekli testler de dâhil olmak üzere
içeren komple bir sörveydir.
BaĢlangıç sörveyinde; yük gemilerinin can kurtarma cihazlarının ve diğer
ekipmanlarının planları ve tasarımları gözden geçirilecektir. Bunlar;









Yangın planlarının, yangın dolaplarının, hidrantların hortumların ve nozulların
ve uluslararası sahil bağlantısının planlarının kontrolü,
Yangın söndürücülerin ve itfaiyeci teçhizatının nitelik ve özelliklerinin
kontrolü,
Yangın söndürme cihazları ve makine dairesi özel düzenlemeleri planlarının
gözden geçirilmesi,
Sürekli vardiya tutulmayan makine daireleri için sabit yangın bulma, keĢif ve
alarm sistemlerinin kontrolü,
Yakıt, yağlama yağı ve diğer alev alabilir yakıt düzenlemelerinin gözden
geçirilmesi,
Yük mahallerinde yangından korunma planlarının gözden geçirilmesi,
Tehlikeli maddelerin taĢınması için, su tedariki, elektrik teçhizatı ve kablolar,
yangın keĢif ve bulma, sintine basma sistemi ve personel koruma konuları dâhil
özel düzenlemeler için planların gözden geçirilmesi,
Can kurtarma tekneleri ve kurtarma botlarının yerleĢtirme ve teknik koĢullarının
gözden geçirilmesi,
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Ekipmanları, denize indirme ve geri alma teçhizat ve düzenlemeleri dâhil can
kurtarma teknelerinin tasarımının gözden geçirilmesi,
Ekipmanların, indirme ve geri alma teçhizat ve düzenlemeleri dâhil kurtarma
botlarının dizaynının gözden geçirilmesi,
Ġki yollu VHF radyo telefon cihazları ve radar transporterların özellik ve
yerleĢimlerinin gözden geçirilmesi,
Tehlike iĢaret fiĢeklerinin ve halat atma cihazlarının özellik ve yerleĢimlerinin,
gemi üzerindeki haberleĢme cihazları ve genel alarm sistemlerinin gözden
geçirilmesi,
Fenerli, duman iĢaretli ve ince halatlı olanlar dâhil, can simitlerinin, can
yeleklerinin, dalma giysilerinin ve ısı koruyucu elbiselerinin yerleĢim ve
özelliklerinin gözden geçirilmesi,
Toplanma ve gemiyi terk istasyonları ve koridorlar, merdivenler ve toplantı ve
gemiyi terk istasyonlarına geçit veren çıkıĢların, acil güç kaynağı mahalli dâhil
aydınlatma planlarının gözden geçirilmesi,
Seyir fenerlerinin, Ģekillerin ve ses sinyal cihazlarının pozisyon ve özelliklerine
dair planların incelenmesi,
Gündüz iĢaret lambasının, manyetik pusulaların, cayro pusulanın, radarların,
ARPA radarların, derinlikölçer cihazların, hız ve mesafe göstergesinin, dümen
açı müĢirinin, pervane devir oranı göstergesinin, piç pervane kontrol
göstergesinin, radyo yön bulma cihazının özelliklerinin kontrol edilmesi,
ġeytan çarmıhları ve pilot alma düzenlerinin kontrolüdür.

Yük gemilerinin can kurtarma cihazları ve diğer ekipmanın dizayn ve planlarına
ilaveten petrol tankerleri için aĢağıdaki konulara bakılacaktır.



Kargo tank korumaları ile ilgili planlar,
Kargo pompa odalarının korunması ile ilgili planların gözden geçirilmesi.

Yük gemilerinin can kurtarma cihazları ve diğer ekipmanların inĢası sırasında ve
montajından sonraki sörvey aĢağıdakilerden oluĢur:






Yangın pompalarının ve ana dağıtım musluklarının, hidrantların dağılımının,
hortum ve nozulların, uluslararası sahil bağlantısının gözden geçirilmesi, acil
yangın pompası dâhil her bir yangın pompasının ana musluklarından gerekli
basıncın elde edildiği durumda geminin herhangi bir kısmındaki değiĢik
hidrantlardan ayrı ayrı 2 koldan jet ile operasyon yapılacaktır.
Yangın söndürücülerin ve itfaiyeci donanımlarının dağılım ve koĢullarının
gözden geçirilmesi,
Yük mahalleri ve makine dairesi için sabit yangın söndürme sistemlerinin
tesisat testlerinin tatminkâr Ģekilde tamamlandığı ve operasyonla ilgili
markalamanın yapılıp yapılmadığı,
Makine dairesindeki yangın söndürme ve diğer özel düzenlemelerin gözden
geçirilmesi, makine dairesi kaportalarının uzaktan kumanda vasıtaları ile açılıp
kapatılması, dumanın tahliyesi, baca ve havalandırma açıklıklarının kapatılması,
güçle tahrik edilen ve diğer kapıların kapatılması, havalandırma fanlarının,
kazanın, yakıt ve diğer alev alabilir sıvıları boĢaltan pompaların durdurulması,
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Yangın bulma, keĢif ve alarm sistemi ile ilgili testlerin tatminkâr Ģekilde
yapıldığının gözden geçirilmesi,
Yakıt, yağlama yağı ve diğer alev alabilir yağların tank düzenlemeleri ve
bunların valflerinin uzaktan kapama operasyonlarının gözden geçirilmesi,
Yük mahallerinde yangından korunma düzenlemelerinin ve çeĢitli açıklıkların
kapama düzenlerinin çalıĢıp çalıĢmadığının gözden geçirilmesi,
Tehlikeli madde taĢıyan gemiler için elektrik tesisatı ve kablolar, ambar cidarı
izolâsyonu, koruyucu elbiseler ve portatif cihazlar, su tedarikinin temini, balast
pompa düzeni ve su sprey düzeni dâhil özel düzenlemelerin gözden geçirilmesi,
Can kurtarma tekneleri ve kurtarma botlarının dağılım ve niteliklerinin gözden
geçirilmesi,
Envanterleri dâhil olmak üzere her bir can kurtarma teknesinin gözden
geçirilmesi,
Her bir can kurtarma teknesi (filika) için gemiyi terk düzenlemelerinin gözden
geçirilmesi ve her bir denize indirme düzeninin, fazla yükleme testi, düĢme hızı
testi, her bir can kurtarma teknesinin geminin en az yüklü pozisyonda suya
kadar indirilmesi ve geri alınması dâhil gözden geçirilmesi,
Envanterleri dâhil olmak üzere her bir can kurtarma botunun gözden
geçirilmesi,
Her bir can kurtarma botu için gemiyi terk düzenlemelerinin gözden geçirilmesi
ve her bir denize indirme düzeninin, fazla yükleme testi, düĢme hızı testi, her bir
can kurtarma teknesinin geminin en az yüklü pozisyonda suya kadar indirilmesi
ve geri alınması dâhil gözden geçirilmesi (SOLAS 74/88, III/14, 16, 26 ve 48),
Kurtarma botunun ve can filikalarının ileri ve tornistan koĢullarda motor testi,
Can kurtarma araçlarına ve denize indirme mahallerine ait poster ve iĢaretlerin
olup olmadığının kontrolü,
Gemi üzerindeki iki yollu portatif VHF cihazlarının ve radar transporterler dâhil
portatif haberleĢme cihazlarının yerleĢim ve iĢletiminin kontrolü,
Envanterleri dâhil olmak üzere her bir can kurtarma botunun gözden
geçirilmesi,
Envanterleri dâhil olmak üzere her bir can kurtarma botunun gözden
geçirilmesi,
Kurtarma botunun ve can filikalarının ileri ve tornistan koĢullarda motor testi,
Can kurtarma araçlarına ve denize indirme mahallerine ait poster ve iĢaretlerin
olup olmadığının kontrolü,
Gündüz iĢaret lambasının özelliklerinin kontrolü,
Pilot çarmıhı ve pilot transfer düzenlemelerinin operasyonunun gözden
geçirilmesi.

Yük gemilerinin can kurtarma cihazları ve diğer teçhizatının kontrolü için
aĢağıdakilerden oluĢan gerekli doküman gemide bulunacaktır.



Yangın kontrol planları veya acil durum kitapçıklarının çift olarak gemi yaĢam
mahalli dâhili çıkıĢlarına markalanmıĢ Ģekilde konulup konulmadığı,
Gemi üzerindeki her bir kiĢi için acil durum talimatlarının bulunup
bulunmadığı, röle cetvellerinin geminin belirli yerlerinde asılı olup olmadığı ve
gemideki insanların anlayabileceği lisanda olup olmadığı,
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Can kurtarma cihazları için eğitim el kitabı gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediği,
Can kurtarma cihazlarının bakım talimatlarının mevcut olup olmadığı,
Manyetik pusula için sapma eğrisinin yapılıp yapılmadığı, eğer mümkünse
radyo yön bulucusu için düzeltme yapılıp yapılmadığı ve radarlarda gölge
sektör diyagramının olup olmadığı,
Tüm seyir cihazları için operasyon ve bakım-tutum el kitaplarının olup
olmadığı,
Niyet edilen sefer için gerekli haritalar ve denizcilik yayınlarının ve
güncelleĢtirmelerin kontrolü,
Uluslararası iĢaret kod kitabının kontrolü.

2.2.1.2. Yıllık Sörvey
Yıllık sörveyler, ilgili kuralların gerektirdiği gibi sertifikanın her bir yıldönümü
tarihinden 3 ay önceki ve sonraki bir periyotta ele alınacaktır.
Bir yıllık sörvey, idareye geminin makine ve teçhizatının ilgili kurallara göre bakımın
yapıldığı ve kondisyonunu devam ettirdiğinin doğrulanmasını sağlar.
Yük gemilerinin can kurtarma cihazları ve diğer ekipmanla ilgili sertifikalar ve diğer
kayıtlar aĢağıdakilerden oluĢur:












Yük Gemisi Emniyet Teçhizat Sertifikası, Yük Gemisi Radyo Emniyet
Sertifikası, Yük Gemisi ĠnĢa Emniyet Sertifikası veya Yük Gemisi Emniyet
Sertifikası‟nın geçerliliği kontrol edilir.
Uluslararası Yükleme Sınırı Sertifikası veya Uluslararası Yükleme Sınırı
Muafiyet Sertifikası‟nın geçerliliği kontrol edilir.
Uluslararası Gemilerden Petrol Kirliliğini Önleme Sertifikası‟nın geçerliliği
kontrol edilir.
Eğer gemi klaslı ise klas sertifikası kontrol edilir.
Uluslararası Tehlikeli Dökme Kimyasal TaĢıma için Uygunluk Sertifikası‟nı
veya Tehlikeli Dökme Kimyasal Madde TaĢıma Uygunluk Sertifikası‟nın
geçerliliği kontrol edilir.
Uluslararası Dökme Halde Gaz TaĢınması Uygunluk Belgesi‟nin kontrolü
Zehirli Sıvı Maddelerin Dökme Halde TaĢınması için Uluslararası Kirliliği
Belgesi‟nin geçerliliğinin kontrolü,
Geminin personelinin Minimum Safe Manning Belgesine uygun olup
olmadığının kontrolü,
Kaptan, zabitler ve tayfaların STCW Konvansiyonunun gerektirdiği sertifikalara
haiz olup olmadığı,
Gemiye herhangi yeni bir ekipmanın monte edilip edilmediği, eğer edildi ise,
montajdan önce onayının yapılıp yapılan değiĢikliğin sertifikasına
yansıtıldığının teyidi,
Yangın kontrol planları veya acil durum kitapçıklarının çift olarak gemi yaĢam
mahalli dâhili çıkıĢlarına markalanmıĢ Ģekilde konulup konulmadığı,
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Yapılan son sörveyden bu yana gemide sabit yangın söndürme sistemi veya
portatif yangın söndürme sistemlerinin kullanılma gerekliliği doğuran bir
yangın çıkıp çıkmadığının kontrolü,
Tehlikeli maddelerin taĢınması için özel gereksinimlere uygunluğu gösteren
uygunluk dokümanının olup olmadığı,
Tehlikeli maddelerin taĢınması için istif planının veya yük manifestosundaki
listenin teyidi,
Tesis edilen inert gaz sistemi talimat el kitabının teyidi ve kayıtlardan basınç ve
oksijen oranlarının kontrolü ile inert gaz sisteminin doğru iĢlediğine dair
kontrol,
Jurnale yapılan giriĢlerin ve aĢağıdaki özelliklerin kontrolü,
Mürettebatın yaptığı gemiyi terk ve yangın taliminin en son tarihi,
Can filikası ekipmanının gözden geçirilip, eksiksiz bulunduğuna dair tarih ve
kayıt,
Can filikasının suya indirildiği en son tarih,
Gemi personelinin uygun hizmet içi eğitim aldığını gösterir kayıtlar,
Gemideki can kurtarma araçları için eğitim el kitaplarının teyidi,
Gemideki can kurtarma araçlarının bakımı için talimatların teyidi,
Manyetik pusula için sapma eğrisinin yapılıp yapılmadığı, eğer mümkünse
radyo yön bulucusu için düzeltme yapılıp yapılmadığı ve radarlarda gölge
sektör diyagramının olup olmadığı,
Tüm seyir cihazları için operasyon ve bakım-tutum el kitaplarının olup olmadığı
pusula tashih kitabının uygun olarak sağlandığının ve radyo yön bulucu için
kalibrasyon kayıtlarının tutulduğunun kontrolü,
Niyet edilen sefer için gerekli haritalar ve denizcilik yayınlarının ve
güncelleĢtirmelerin kontrolü.

Yük gemilerinin can kurtarma cihazları ve diğer ekipmanın yıllık sörveyi
aĢağıdakilerden oluĢur.






Yangın pompalarının, yangın ana hatlarının, hidrantlarının, hortum ve
nozulların ve uluslararası sahil bağlantısının gözden geçirilmesi ve acil yangın
pompası dâhil her bir yangın pompasının ana yangın hattında gerekli basınç
sağlanmıĢken geminin herhangi bir yerindeki farklı hidrantlardan aynı anda 2 su
jeti ile iĢletilebilecektir.
Portatif ve portatif olmayan yangın söndürücülerin genel koĢullarının gözden
geçirilmesi ve rastgele seçilenlerin detaylı kontrolü,
Ġtfaiyeci teçhizatının tamam ve iyi durumda olduğunun, yedek silindirler dâhil
gerekli teneffüs cihazlarının uygun Ģekilde Ģarj edildiğinin kontrolü,
Makine ve yük mahalleri için sabit yangın söndürme sistemlerinin ve operasyon
ile ilgili markalamanın tamam olup olmadığı makine dairesindeki yangın
söndürme özel düzenlemelerin gözden geçirilmesi, pratik olabildiğince ve
uygulanabildiği
takdirde,
makine
dairesi
aydınlatma/havalandırma
menfezlerinin açma ve kapaması, duman tahliyesi, baca kapamaları ve
havalandırma açıklıklarının, güçle tahrik edilen ve diğer kapıların uzaktan
kapama vasıtalarının, havalandırmanın durdurulması ve alev alabilir sıvıları
boĢaltan yakıt ve pompaların durdurulmasının kontrolü,
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Yangın bulma ve alarm sisteminin mümkün olduğunca ve uygulanabildiğince
gözden geçirilmesi,
Yakıt, yağlama yağı ve diğer alev alabilir yağların tank düzenlemeleri ve
bunların valflerinin uzaktan kapama operasyonlarının gözden geçirilmesi,
Yük mahallerinde yangından korunma düzenlemelerinin ve çeĢitli açıklıkların
kapama düzenlerinin çalıĢıp çalıĢmadığının gözden geçirilmesi,
Tehlikeli madde taĢıyan gemiler için elektrik tesisatı ve kablolar, ambar cidarı
izolâsyonu, koruyucu elbiseler ve portatif cihazlar, su tedarikinin temini, balast
pompa düzeni ve su sprey düzeni dahil özel düzenlemelerin gözden geçirilmesi,
Gemideki her bir personel için acil talimatların sağlanıp sağlanmadığı,
güncelleĢmiĢ röle cetvellerinin göze çarpar biçimde geminin uygun yerlerine
yerleĢtirilip yerleĢtirilmediği ve gemideki tüm personelin anlayacağı lisanda
olup olmadığı, can kurtarma araç ve denize indirme istasyonları civarında poster
ve iĢaretlerin olup olmadığının kontrolü,
Envanterleri, eğer donatılmamıĢ ise release ve kilit mekanizmaları dahil her bir
can kurtarma aracının gözden geçirilmesi, ĢiĢebilir can salları için hidrostatik
release ünitesi ve serbest yüzme düzenlerinin, el fiĢeklerinin tarihleri dâhil
kontrolü,
Her bir can kurtarma teknesi (filika) için gemiyi terk düzenlemelerinin gözden
geçirilmesi ve her bir denize indirme düzeninin, fazla yükleme testi, düĢme hızı
testi, her bir can kurtarma teknesinin geminin en az yüklü pozisyonda suya
kadar indirilmesi ve geri alınması dahil gözden geçirilmesi,
Envanterleri dâhil olmak üzere her bir can kurtarma botunun gözden
geçirilmesi,
Her bir can kurtarma botu için gemiyi terk düzenlemelerinin gözden geçirilmesi
ve her bir denize indirme düzeninin, fazla yükleme testi, düĢme hızı testi, her bir
can kurtarma teknesinin geminin en az yüklü pozisyonda suya kadar indirilmesi
ve geri alınması dahil gözden geçirilmesi,
Kurtarma botunun ve can filikalarının ileri ve tornistan koĢullarda motor testi
Gemi üzerindeki iki yollu portatif VHF cihazlarının ve radar transporterler dahil
portatif haberleĢme cihazlarının yerleĢim ve iĢletiminin kontrolü,
Halat atma cihazı ve roketlerinin, gemi tehlike iĢaretlerinin tarihlerinin
geçerliliğinin, gemi üzerindeki haberleĢme cihazları ve genel alarm sisteminin
gözden geçirilmesi,
Can yeleklerinin, dalma giysilerinin, ısısal koruyucu elbiselerin rastgele
aralarından seçilerek genel durumlarının, düdüklerin, yansıtıcı bantların ve
fenerlerin kontrolü,
Can simitlerinin (man over boardlar dâhil) dağılımlarının ve dumanlı iĢaret
tarihinin kontrolü,
Toplanma ve gemiyi terk istasyonları ve koridorlar, merdivenler ve toplantı ve
gemiyi terk istasyonlarına geçit veren çıkıĢların, acil güç kaynağı mahalli dâhil
aydınlatma planlarının gözden geçirilmesi,
Seyir fenerlerinin, Ģekillerin ve ses sinyal cihazlarının pozisyon ve özelliklerine
dair planların incelenmesi,
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Gündüz iĢaret lambasının, manyetik pusulaların, cayro pusulanın, radarların,
ARPA radarların, derinlikölçer cihazların, hız ve mesafe göstergesinin, dümen
açı müĢirinin, pervane devir oranı göstergesinin, piç pervane kontrol
göstergesinin, radyo yön bulma cihazının özelliklerinin kontrol edilmesi ve
limanda gemi üzerinde kontrol edilemeyen maddeler gemi kayıtlarında
doğrulanacaktır.
ġeytan çarmıhları ve pilot alma düzenlerinin kontrolü.

Yük gemilerinin can kurtarma cihazları ve diğer ekipmanların sörveyinden sonra
aĢağıdakiler yapılacaktır.



Tatminkâr bir sörveyden sonra Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Sertifikası
tasdiklenecektir.
Eğer sörvey geminin veya ekipmanının koĢullarının tatminkâr olmadığı
sonucunu gösterir ise, Ġdarenin sörveyörü düzeltici önlemleri alacak, ilgili
sertifika ile ilgili düzelteci önlemler yerine getirilmediği takdirde iptal
edilecektir.

2.2.1.3. Periyodik Sörvey
Periyodik sörvey, ilgili kuralların gerektirdiği gibi, Yük Gemisi ĠnĢa Emniyet
Sertifikası hâlinde 2. veya 3. yıldönümü tarihinden 3 ay önce veya sonraki bir zaman
diliminde, Yük Gemisi Radyo Emniyet Sertifikası hâlinde her bir yıldönümünün 3 ay önce
veya sonrasındaki bir zaman diliminde ele alınır.
Yük gemilerinin can kurtarma araçları ve diğer ekipmanlar için yürürlükte olan
sertifikaların ve diğer kayıtların gözden geçirilmesi aĢağıdakileri kapsayacaktır.
Yük gemilerinin can kurtarma cihazları ve ekipmanlarının periyodik sörveyi
aĢağıdakilerden oluĢur.






Makine dairesi ve yük mahalleri için sabit yangın söndürme sisteminin gözden
geçirilmesi ve uygulanabildiği ölçüde her bir köpük bileĢiminin ve CO2
kapasitesinin kontrolü ve ilgili yangın boru donanım dağılımının kontrolü,
Yangın bulma ve alarm sisteminin testi,
Yakıt, yağlama yağı ve diğer alev alabilir yakıtları içeren tankların uzaktan
kapama valflerinin kontrolü,
Yük mahallerinde çeĢitli açıklıkların kapaması için gerçekleĢtirilen araçların
kontrolü,
Yıllık sörveyde bakılan bazı kontrol maddeleri.

Yük gemilerinin can kurtarma araçları ve diğer ekipman için yapılan periyodik
sörveyden sonra;


Sörvey tatminkâr ise Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Sertifikası onaylanır.
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Eğer sörvey geminin veya ekipmanının koĢullarının tatminkâr olmadığı
sonucunu gösterir ise idarenin sörveyörü düzeltici önlemleri alacak, ilgili
sertifika ile ilgili düzeltici önlemler yerine getirilmediği takdirde iptal
edilecektir.

2.2.1.4. Ara Sörvey
Ġlgili kurallarda belirtildiği gibi 2. veya 3. yıldönümünden 3 ay önce veya sonrasında
yıllık sörveylerin yer aldığı bir anda yapılır.
2.2.1.5.Yenileme Sörveyleri
Yenileme sörveyi, ilgili kuralların gerektirdiği gibi, ilgili sertifikalar yenilenmeden
önce yapılır.
Yenileme sörveyi, ilgili sertifika ile alakalı konuların koĢullarının tatminkâr ve niyet
edilen sefere uygun olduğunu gösterir gerektiğinde testleri de içeren bir muayenedir.
Yenileme sörveyi aynı zamanda tüm diğer sertifikaların, kayıt kitaplarının, operasyon
el kitaplarının ve diğer talimat ve dokümanların gözden geçirilmesinden de oluĢacaktır.
2.2.1.6. Yük Gemilerinin Karina Muayenesi
5 yıllık periyot sırasında gemi karinası en az 2 kez dip muayenesi geçirmek
zorundadır. Bu beĢ yıllık periyot, sertifikanın uzatılmıĢ periyoduna kadar uzatılabilir. Her bir
durumda bu tip 2 muayene arasındaki fark 36 ayı geçemez.
Gemi karinasının muayenesi ve ilgili maddeleri, geminin tatminkâr koĢulda olduğunu
ve geminin niyet edilen sefere uygun donatıldığını gösteren bir sörveyi de içerecektir.
Gemi karinası muayenesi normalde gemi havuzda iken yürütülmekle beraber gemi
yüzerken alternatif muayene yöntemleri düĢünülebilir. Bu konuda özel düĢünceler 15 yaĢ ve
daha yukarı yaĢtaki gemiler için gemi yüzerken sağlanacaktır. Gemi yüzerken yapılan
muayeneler koĢullar tatminkâr ise ve uygun eğitimli personel sağlandığında
gerçekleĢtirilecektir.
2.2.1.7. Ġlave Sörveyler
Gemi tiplerine göre bazı ilave sörveyler Ģunlardır:






Havuz sörveyi (Drydocking Survey),
Pervane Ģaftı sörveyi (Tailshaft Survey),
Yükleme sörveyi (Draft Survey),
Gemi hasar sörveyi (Damage Survey).
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Gemi bir kazaya uğradığında veya geminin güvenliğine, bütünlüğüne, teçhizatının
etkin çalıĢmasını etkileyen bir hasar var ise gemi donatanı veya kaptanı en uygun zamanda
idareye veya tanınmıĢ organizasyona haber vererek konu ile ilgili tetkiki de içeren ilave bir
sörvey talep edecektir. Bu ilave sörvey, içeriğe göre genel veya kısmi olabilmekte,
onarımlarım ve yenilemelerin etkin Ģekilde yapıldığını göstermekte ve geminin ve
ekipmanının niyet edilen sefer bilgesine göre donanımlı olmasını göstermektedir.

2.2.2. Sörveylerin Tamamlanması
Eğer sörvey geminin veya ekipmanının kondisyonunun yetersiz olduğunu gösterir ise
sörveyör SOLAS, MARPOL, IBC kod, IGC kod, BCH kod vs. kurallarını uygular. Bu
yetersizlik acilen düzeltici tedbirlerin alınmasını ve idarenin bilgilendirilmesini
emretmektedir. Ġlgili sertifika ile ilgili düzeltici önlemler alınamıyor ise belge askıya alınır.

2.2.3. Liman Devleti Denetlemeleri
Liman Devleti Kontrolü (PSC), bir ülkenin limanlarına gelen yabancı bayraklı
gemilerin durumunun ve ekipmanının uluslararası sözleĢmelerde belirtilen ölçütlere
(kriterlere) gemi personelinin ve iĢletiminin ise uluslararası hukuka uygunluğunun
denetlenmesidir.
Liman devleti kontrolü; gemi sahipleri, klas kuruluĢları, deniz sigortacıları ve
özellikle de bayrak devletlerinin Ģu ya da bu Ģekilde görev ve sorumluluklarını uygulama ve
denetim kapsamında ihmal ettikleri ölçüde ortaya çıkmıĢ ve yaygınlaĢmakta olan bir
kavramdır.
Liman devleti kontrolü, Uluslararası Denizcilik Örgütü‟nün (IMO) karar ve tavsiyeleri
doğrultusunda, uygun, yaygın ve etkin bir Ģekilde uygulandığında deniz güvenliğini tehdit
eden ve navlun piyasalarında haksız rekabet yaratan standart dıĢı gemilerin tasfiye
edilmesine doğru çok önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.
IMO‟nun teknik sözleĢmelerinin pek çoğu, taraf devletlere limanlarını ziyaret eden
yabancı bayraklı gemilerin IMO standartlarını taĢıyıp taĢımadıklarını kontrol etme hakkı
vermektedir. Bu güne kadar ki tecrübeler de Liman Devleti kontrol sisteminin bölgesel
bazda, bölgesel eĢgüdümlü uygulamalarla hayata geçirildiğinde çok daha etkili olduğunu
göstermiĢtir.
PSC‟nin yasal dayanağını oluĢturan anlaĢma ve ilgili hükümleri Ģunlardır:

SOLAS 74,

Load Lines 66,

MARPOL 73/78,

STCW 78,

Tonnage 69,

ILO.
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2.2.4. Liman Devleti Kontrolünde Bölgesel ĠĢbirliği
PSC; bir ülkenin kendi limanlarında; uluslararası sefer yapan yabancı gemilerin deniz
emniyeti, deniz çevresinin korunması, gemide yaĢam ve çalıĢma koĢulları bakımından
uluslararası sözleĢmelere ve ulusal mevzuata uygunluğunu denetlenmesi ve uygun olmayan
gemilere yaptırım uygulamasıdır.
Deniz taĢımacılığındaki en önemli unsur olan gemilerin tabi olduğu, ulusal ve
uluslararası kurallar ve düzenlemeler bulunmaktadır. Uluslararası kuralları, IMO, yapılan
toplantılar, alınan kararlar ve üye ülkelerin imza altına aldıkları konvansiyonlar ile belirler.
Bayrak devleti eğer uluslararası bir sözleĢmeye taraf ise, bayrağı altında bulunan gemilerin o
sözleĢmenin gerekliliklerini yerine getirmesinde ve bunların sürekliliğinin sağlanmasında
öncelikle ve tek sorumlu olan kurumdur. Bayrak devletlerinin sorumluluklarını yeteri kadar
yerine getirememesinden dolayı standart altı gemiler ortaya çıkmakta ve deniz emniyeti
açısından riskli durumlar oluĢmaktadır. ĠĢte kontrol mekanizmasının zayıf olduğu bu noktada
PSC ortaya çıkmıĢtır ve denizcilikte emniyetin ağının önemli bir parçası olmuĢtur. PSC
denetim mekanizması, uluslararası antlaĢmalarla oluĢturulmaktadır fakat bu antlaĢmalar
uluslararası sözleĢme niteliği taĢımayan, bölgesel anlamda üye olan ülkeler tarafından
imzalanan mutabakat zabıtları (Memorandum of Understanding) Ģeklindedir.
ġu anda dünya denizlerini kapsayan 9 adet bölgesel liman devleti kontrolü anlaĢması
bulunmaktadır. Bunlar aĢağıdaki gibidir:











Avrupa ve Kuzey Atlantik ( Paris MOU),
Asya ve Pasifik ( Tokyo MOU),
Latin Amerika ( Acuerdo de Vina del Mar),
Karayipler (Caribbean MOU),
Batı ve Orta Afrika (Abuja MOU),
Karadeniz Bölgesi (Black Sea MOU),
Akdeniz ( Mediterranean MOU),
Hint Okyanusu (Indian Ocean MOU),
Arap Körfezi (Riyadh MOU).
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ġekil 2.1: 9 adet bölgesel liman bölgeleri

Bu 9 adet bölgesel liman devleti kontrolüne ilave olarak Amerika BirleĢik Devletleri,
kendi ulusal kanunlarından kaynaklanan kodlar, federal kurallar ve 19 uluslararası
düzenlemeler paralelinde Amerikan Sahil Güvenliği Kontrolü (USCG) diye anılan liman
devleti kontrolünü etkin bir Ģekilde bölgesinde uygulamaktadır.
Liman devleti kontrolü hakkında kabul edilen ve uygulamaya konan ilk bölgesel
antlaĢma, 1982 yılında Avrupa ülkeleri ve Kanada tarafından oluĢturulan “PARĠS
MEMORANDUMU”dur. Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz MOU‟ları üyesidir.
IMO anlaĢmalarının uygulanmasında asıl sorumluluk bayrak devletinde olmakla
birlikte liman devleti kontrolü anlaĢmalarının uygulanmasının denetlenmesinde IMO
gözetmen rolü uygulamaktadır. Liman devleti kontrolü tecrübelerinin bayrak devleti
kontrolü üzerinde yararlı etkileri olabilecektir. Liman devleti kontrolü sisteminin tüm
dünyada uygulanması onun idari karakterini vurgulayacağı gibi bölgeler arasında yapılan ve
daha da yaygınlaĢtırılacak olan bilgi alıĢveriĢi kontrolün etkinliğini arttıracak ve bildirilen
eksiklikler ile alıkonulan gemiler hakkındaki bölgesel raporlar IMO‟ ya iletildiğinde
IMO‟nun oluĢturabileceği bir global veri tabanı için çok değerli istatistiki bilgiler
sağlayacaktır.
Bununla birlikte liman devleti kontrolü bazı soruları da akla getirmektedir. Bunlar:



Uluslararası anlaĢmaların uygulanmasında ve gemilerin denetlenmesinde asıl
yetkili ve sorumlu olan bayrak devletinin bu geleneksel yetkisinin yok olup
olmadığı,
Zaten çok sayıda olan gemi denetlenmelerine ve denetim kalemlerine
yenilerinin eklenip eklenmediği,
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Bazı taraf ülkelerin liman devleti kontrolü mekanizmasını ticareti önlemek veya
misilleme yapmak amacıyla kullanıp kullanmayacağı,
Liman devleti kontrolü sisteminin liman otoriteleri tarafından kötüye kullanılıp
kullanılamayacağı,
Tüm bu prosedürlerin gemi hareketlerinde global bir gecikmeye neden olup
olmayacağı yönündedir.

IMO bu problemleri Bayrak Devleti Uygulama Alt Komitesi (FSI Sub-Committe)
vasıtasıyla çözmeye çalıĢmaktadır. Bu komite bayrak devletleri ve liman devletleri arasında
karĢılıklı etkileĢim alanı oluĢturmak ve liman devleti kontrolü Ģartları, kontrol iĢlemlerindeki
zorlukların tartıĢılması konusunda önemli görev yüklenmektedir.

2.2.5. Liman Devleti Kontrol Sörveyi (PSCO) ve Yetkileri
Liman devleti kontrolünü uygulamaya yetkilendirilmiĢ kiĢilere Port State Control
Officer (PFSO) denir. Bir liman devleti kontrol sörveyi kontrol ettiği gemi için raporlarında
bazı sonuçlar belirler. PSCO için bilinmesi gerekli bazı bilgiler Ģunlardır:




Ġlgili sertifika, doküman, baĢtan aĢağı gemi kondisyonu, ekipmanları ve
personelin kontrolü için geminin PSCO tarafından ziyaretine inspection
(denetim) denir.
Denetim sırasında “Clear Grounds” (aksaklık) durumu görülürse, bununla ilgili
yapılan ayrıntılı denetime “More Detailed Inspection” (detaylı denetleme) denir.
Belirlenen bazı eksikliklerin giderilmemesi, bazı gemi operasyonlarının
sürdürülmesi durumunda tehlike oluĢturacaksa, ilgili operasyonun durdurulması
hâlinde PSCO raporunda “Stopage of an Operation” yazar.

PSCO yapmıĢ olduğu inspection (denetim) sonucu raporunda Clear Ground olarak
yazdığı bazı durumlar vardır. Bunlar:




Gemi cihazları, ekipmanları veya personelinin ilgili anlaĢma maddelerine
uymadığına dair kanıt veya deniz kirliliğini önleme prosedürlerine uymadığına
dair kanıt olması,
Ġlgili anlaĢma hükümlerine göre ekipman ve cihazlardaki eksiklikler,
Ciddi güvenlik, kirliliği önleme veya seyir cihazlarında eksiklik kanıtı.

Bu durumlarda PSCO gemi için deficiency ya da detention olarak clear ground raporu
yazar.



Deficiency (eksiklik): Gemi kondisyonun ilgili antlaĢmalara göre yetersiz olma
durumudur.
Detention (tutuklama): Gemi veya personelinin kondisyonunda ilgili
anlaĢmalara göre yetersizlik varsa ve bunun seyir sırasında gemi ve personeline
tehlike veya deniz kirliliği oluĢturması söz konusu ise bu eksikliğin
giderildiğine emin olunana kadar liman devleti otoritesinin geminin seyrine izin
vermemesi durumudur.
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2.2.5.1. Gemilerin Tutuklanması
Geminin tutuklanması kararını verirken sörveyör aĢağıdaki hususlara bakar:



Zamanlama: Limanda kalacağı zamana bağlı olmadan, yapılan ilk denetimde
denize açılmasının emniyetsiz olacağı anlaĢılırsa gemi tutuklanır.
Kriter: Kusurlar, sörveyörün tekrar gemiye dönüp giderildiklerinden emin
olmasını gerektirecek önemde ise gemi tutuklanır. Liman devleti sörveyörün
tekrar gemiye dönüp denetimini gerektiren kusurlar bunların ehemmiyetini
gösterir.

Kusurların giderildiğinden herhangi bir Ģekilde emin olunmalıdır. Örneğin bazen klas
kuruluĢunun raporlarına itibar edilmekle birlikte; mutabakatta tercihi, özellikle liman devleti
sörveyörünün gemiye tekrar çıkmasıdır.
Mutabakatta ve AB Direktifi‟nde IMO‟ya nazaran yeni eklenmiĢ tutuklanma sebepleri
vardır. Bunlar:

STCW 78 konvansiyonu uyarınca gemi adamlarının görevleri gereği gemi
emniyeti ve deniz kirliliği konularında profesyonel yeterliliklerini kanıtlayan
belgeleri haiz olmamaları,

ILO konvansiyonunu ilgilendiren kusurların varlığı (gemide gidilecek limana
kadar yetecek gıda ve içme suyu bulunmaması, sağlık Ģartlarının yetersiz
olması, yaĢam mahalli ısıtmasının kifayetsiz olması, aĢırı çöp birikimi,
limandan kalkıĢta ilk ve müteakip vardiyalarda görev alacak personelin
yedeklerinin aĢırı yorgun olması) inert gaz sisteminin veya yük donanımının
düzgün çalıĢmaması tutuklanma sebebi olmasa da yükleme-boĢaltma
operasyonunun durdurulması gerekir.
Bulunan kusurlar can ve mal emniyetine, insan sağlığına ve çevreye tehlike arz
edebilecek türden ise liman devleti idaresi, özel durumlar hariç olmak üzere, kusurlar
giderilmeden geminin hareketine izin vermez. Gemi tutuklanır ve tahmil tahliye iĢlemi varsa
durdurulur.
Tutuklama olduğunda, Liman Devleti Ġdaresi, Bayrak Devleti Ġdaresine, denetim
raporunu da ekleyerek ve Bayrak Devleti adına sertifika tanzim etmeye yetkili kuruluĢa(klas
kuruluĢu) yazılı bilgi verir. Tutuklanmanın sona ermesi de ilgili taraflara yazılı olarak
bildirilir. Tutuklanmayı gerektiren kusur, geminin limana gelirken uğradığı bir kaza sonucu
ortaya çıkmıĢ ise bu madde uygulanır.
Bu madde gemide ISM kod sertifikalarının bulunmaması hâlinde uygulanır. DOC
kopyası ve / veya SMC aslı gemide bulunmuyorsa gemi tutuklanır. Limanda tıkanıklığa
sebebiyet verilmemesi açısından, tutuklanmayı gerektiren baĢka kusurlar da yoksa ISM Kod
sertifika noksanı nedeniyle tutuklanmıĢ geminin limandan hareketine izin verilir. Ancak
liman devleti idaresi bu kararını derhal diğer bölge liman devletleri idarelerine bildirir.
Hareketine izin verilen gemi, Paris MOU taraf liman devletlerinin limanlarına kabul edilmez.
Bu yasaklanma, armatörün veya geminin iĢletmecisinin, tutuklamayı yapan liman devleti
idaresine, gemini geçerli ISM Kodu sertifikalarının mevcut olduğunu kanıtladığı takdirde
ortadan kalkar.
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Bazı gemilerin limanlara kabul edilmemeleri de mevcuttur. AB Komisyonu 3 Aralık
2002 tarihinde ilgili direktifin ön uygulaması olarak 66 gemilik bir kara liste yayımlamıĢtır.
Bu liste uygulamanın hayata geçirilmesi aĢamasında hazırlık olarak yayınlaĢmıĢ olup, gerçek
uygulamanın ön değerlendirilmesi ve uygulama baĢladığında ortaya çıkacak durumun ilgili
taraflara (bayrak devletleri, gemi sahipleri) bir ön ihtarı niteliğindedir.

ġekil 2.2: 2008-2013 yılları arasındaki PSC tarafından tutuklanan gemilerin toplam sayısı ve
nedenleri

2.2.6. Türk Bayraklı Gemilerin PSC Denetlemelerindeki Ġstatistikî Durumu
AĢağıdaki listede Türk bayraklı gemilerin liman devleti kontrollerindeki 2003-2014
yılları arasındaki genel performanslarının analiz edilmesinde en etkin biçimde iĢletilmekte
olan ve en sağlıklı veri tabanlarına sahip olan ayrıca gemilerimizin de limanlarına en çok
uğrak yaptığı Paris MOU, liman devleti kontrolleri tutuklama oranları verilmiĢtir.
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ġekil 2.3: Paris Mou tarafından 2003-2014 yılları arasındaki Türk bayraklı gemileri tutuklama
oranı

2.2.7. Bayrak Devleti, Liman Devleti ve Diğer Sörveyler Ġçin Gemide Yapılan
Hazırlıklar
Bayrak devleti, liman devleti ve diğer sörveylerin yapmıĢ olduğu denetimler
(inspection) sırasında yapılacak hazırlıkların takibi için genel olarak aĢağıdaki takip listesi
hazırlanmıĢtır. Fakat unutulmaması gereken en önemli nokta, bir emniyetli iĢletme
sisteminin varlığı her operasyonun bunun dâhilinde yapıldığıdır. Bu nedenle öncelik olarak
Ģirket ISM evraklarının tam olarak uygulandığı ve bunların eksiksiz olduğu teyit edilmelidir.
Kaptan tarafından onaylanmamıĢ hiçbir evrakın geçerli olmayacağı akıldan
çıkarılmamalıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki günü gününe yapılan planlı çalıĢmalar sonucu
bu denetimler öncesi “Acaba eksik ya da unutulan bir Ģey var mı?” gibi bir soru ile gemide
emniyetli yönetimde yaĢattığı stres, o kiĢinin daha fazla hata yapmasına ve seyir güvenliğini
2. plana atmasına sebep olacaktır.
2.2.7.1. Denetim Öncesi Köprüüstünde Yapılan Hazırlıklar




SOLAS gereği kalkıĢ öncesi ve seyir sırasında tüm LSA nın çalıĢır, her an
kullanıma hazır olduğunu ispat etmek için her kalkıĢ öncesi jurnale, “All LSA
was checked, found in good working condition” ifadesi kaydedildi mi?
SOLAS gereği aylık emniyet teçhizatı kontrolünün yapıldığı, herhangi bir
eksiklik olmadığı jurnale kaydedildi mi?
Haftalık testler tam olarak jurnale kaydedildi mi?
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Yapılan tüm talimler uygun Ģekilde jurnale kaydedildi mi?
Tüm Safety Meeting‟ler jurnale kaydedildi mi?
VarıĢ, kalkıĢ manevraları öncesi yapılan makine testleri (ahead / astern) gemi
jurnaline kaydedildi mi?
Manevra öncesi acil dümen donanımının test edildiği jurnale kaydedildi mi?
Seyir, demir, ağır hava vs. koĢullarda kullanılan köprüüstü kontrol listeleri
jurnale kaydedildi mi?
Echo sounder açma kapatma zamanları, mevkileri jurnale kaydedildi mi?
Dümenin ele alındığı uygulamalar jurnale kaydedildi mi?
Kaptan devir teslimi ayrıntılı olarak jurnale kaydedildi mi?
Mevkiiler, düzenli aralıklarla jurnale kaydedildi mi?
Yapılan tüm rota değiĢimleri uygun Ģekilde jurnale kaydedildi mi?
Her manevra sonrası, “BELL BOOK” kaptana onaylatıldı mı?
Yükleme sonrası gemi, sahil figürleri, draftlar, deniz suyu yoğunlugu jurnale
kaydedildi mi?
Her liman kalkıĢ sonrası aĢağıdaki cümle jurnale kaydedildi mi?
“Upon departure from ................................... for ................................... my
vessel is:
Personel değiĢimleri jurnale kaydedildi mi?
VTS gibi rapor verilmesi zorunlu yerlere verilen raporlar jurnale kaydedildi mi?
GMDSS jurnali, kaptan tarafından günlük olarak imzalanmakta mı?
GMDSS‟ten sorumlu zabitlerin kimlik detayları GMDSS jurnalinin baĢına
kaydedildi mi?
GMDSS ile ilgili her tür eğitimler GMDSS jurnaline kaydedildi mi?
Alınan her türlü distress, urgency vs mesajı GMDSS jurnaline kaydedilmekte
mi?
“All distress&safety radio equipment, the reserve source of energy are in
efficient working condition” ifadesi her kalkıĢ öncesi GMDSS jurnale
kaydedildi mi?
GMDSS testlerine ait tüm detaylar eksiksiz kaydedildi mi?
EPIRB testleri haftalık yapılarak GMDSS jurnaline kaydedildi mi?
YanaĢma sonrası SSB / HF gibi cihazların kapatıldığı GMDSS jurnaline
kaydedildi mi?
Keza SSB / HF gibi cihazların açıldığı durumlar da GMDSS jurnaline
kaydedildi mi?
GMDSS akülerinin yıllık kapasiteleri kayıt altına alındı mı?
Ġlgili tüm köprüüstü kontrol listeleri tam doldurularak kaptana onaylatıldı mı?
Radar log tam dolduruldu mu?
Chronometer error log tam dolduruldu mu?
Navtex sürekli açık tutulmakta mı (liman dâhil)?
Harita, neĢriyat düzeltmeleri eksiksiz uygulanmakta mı?
Nav-area, P&T notices dosyaları düzenli tutularak, uygulanmakta mı?
P&T notices tam uygulanmakta mı?
(Uygulananlar chart correction log a uygun Ģekilde kaydedilmekte mi?)
Manevra karakteristikleri asılı mı?
USCG ve/veya PSC tarafından öngörülen afiĢler asılı mı?
ġirket temas listesi asılı mı?
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Port contact listeleri güncel olarak asılı mı?
Dümenin ele alınması, acil dümen kullanma prosedürleri asılı mı?
Radarlar (X) ve (S) band olarak markalandı mı?
GMDSS konsolu yanına cihazların kısa kullanma talimatları, acil durumda
kullanma talimatı asıldı mı?
Köprüüstü ekipmanlarına ait kısa kullanım talimatları asılı mı?
Kaptan daimi emirleri asılı ve tüm zabitler tarafından imzalandı mı?
ġirket daimi emirleri asılı mı?
Passage plan ile ilgili her türlü detay tam açıklandı mı (mevkii koyma sıklıkları,
yöntemleri, squat vs.)?

Plan, berth to berth hazırlandı mı?

Abort position uygun Ģekilde markalandı mı?

Plan üstünde dikkat edilecekler kaydedildi mi (contingency anchorage,
areas with traffic dense, wheelover position, dangerous zone vs.)?

Paralel index tam olarak uygulanmakta mı?

Echo sounder açılması gereken mevkiiler passage planda belirtilerek
harita üstünde markalandı mı?

Makine ve kaptana haber noktaları harita üstüne kaydedildi mi?

Pilotlu seyirlerde mevkii koyma sıklığı 3 dakikayı geçmediği kontrol
edildi mi?

Olası alternatif rotalar belirtildi mi?

Tüm zabıta, Ģirketin UKC politikası hakkında tam bilgiye sahip mi?

UKC belirlenirken gelgit değerinin hesaba katılıp katılmadığı belirtildi
mi?
Astronomik seyir uygulamaları yapılmakta ve kaydedilmekte mi (Özellikle,
açık deniz seyirlerinde her vardiya rasat çalıĢması yapılmalıdır.)?
Cayro hatası her vardiya bulunmakta, yapılamaması hâlinde buna neden olan
hava
ve / veya deniz koĢulları kaydedildi mi?
Cayro hatalarına ait hesaplar da ayrı bir defterde kaydedildi mi?
Yangin devriyesi eksiksiz uygulanarak kaydedildi mi?
MSDS asılı mı?
Çöp kovaları uygun Ģekilde kullanılmakta mı?
Küllükler kaldırıldı mı?
Kullanılan haritalar üstünde mevkii uygulamaları kontrol edilerek Passage
Plan‟da yazılı sıklıklara, yöntemlere uygun olduğu teyit edildi mi?
Echo sounder için performance test log kontrol edilerek, her kullanım öncesi
tüm range ve scale için test yapıldığı, tam çalıĢır olduğu kaydedildi mi?
Uygulanan NTM‟lerin tam ve doğru uygulandığı kaptan tarafından teyit edildi
mi?
Köprüüstündeki tüm ekipmanlar zabitan tarafından tam kullanılabilir durumda
mı?

E/S alarm prosedürü,

Fire alarm sistemi kullanımı, testleri,

Dead man alarm,

Repeater‟ların senkronize ayarının yapılması,
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Radar testlerinin yapılması,
SART ve EPIRB testleri vs.
Aldiz ve varsa bataryası tam çalıĢır durumda mı?
Herhangi bir çökme durumunda GMDSS ekipmanları kesintisiz çalıĢacak
Ģekilde düzenlemeler yapıldı mı?
Köprüüstünde bulundurulması gereken kitapların listesi var mı?
Makine telgrafı, echo sounder vs cihazlarda saat UTC olarak girildi mi?
Pilot bilgi kartı pilota imzalatıldı mı?
Kaptan gece emir defteri –liman dâhil- her gün yazılmakta ve tüm zabitler
tarafından imzalanmakta mı?
Navtex istasyonları sefer bölgesine en uygun Ģekilde ayarlandı mı?
Pusula deviation kartı asılı ve güncel mi?
Mooring check list onaylatıldı mı?

2.2.7.2. Denetim Öncesi Kaptan Kamarasında ya da Gemi Ofisinde Yapılan Hazırlıklar























Tüm sertifikalar düzenli, süresi dolmamıĢ durumda mı?
Tüm sertifikaların tarihlerini gösteren bir liste hazırlandı mı?
Sörveyöre verilmek üzere, en son sörvey raporunun fotokopisi hazırlandı mı?
Mevcut gaz dedektörü kalibre tarihi ve adedini gösteren bir liste yapıldı mı?
Mevcut EEBD ve BA tüplerinin basınç testleri ve son kullanma tarihlerinin
listesi hazır mı?
Gemiye katılıĢ öncesi uyuĢturucu ve alkol test kayıtları hazır mı?
En son gemide alkol testi kayıtları hazır mı?
Ship particulars hazır mı?
Personel ehliyetleri ve pasaportları hazır mı?
Tüm STCW ve over statutory sertifikalar hazır mı?
Ġntibak eğitimi formları tamam mı?
Verilen eğitimlere ait kayıtlar hazır mı?
Port contact listesi kaptan kamarasında asılı mı?
Uygulanan talimlerin tarihlerini içeren bir liste hazırlandı mı?
P&A Manual, Stability Booklet, Cargo and balast tank calibration booklet,
SMPEP, SOPEP vs onaylı kitaplar hazır mı?
P&I corrospondence book güncel mi?
Çöp kayıt defteri güncel mi?
DOC kopyası kaptan kamarasında asılı mı?
Alkolmetre üretici firma tarafından öngörülen sıklıkla kalibre edilmekte mi?
Visitor log düzgün tutulmakta mı? Özellikle Ģirket yetkililerinin yaptığı
ziyaretler (denetim ve eğitimlere kanıt olması için) kaydedildi mi?
SMPEP/SOPEP içerisindeki acil durum müdahale ekipmanı ile gemideki aynı
mı?

2.2.7.3. Denetim Öncesi Güvertede Yapılan Hazırlıklar


Kablo bağlantılarının uygun olmaması nedeniyle (uydu anteni gibi) donanımlar
neta edildi mi?
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Tüm kaporta vs açıklıklar kapalı mı?
Akü dairesi temiz, düzenli, sayım ve test kayıtları alabandaya asılı mı?
Akü dairesine ait koruyucu ekipman ve göz yıkama ilacı yerinde mi?
Foam tankına ait PV, gauge vs düzgün Ģekilde markalandı mı?
Emergency D/G kullanma talimatı asılı ve herkes tarafından kullanılabilir mi?
Emergency D/G dairesindeki ıslak tip bataryaların kontrolü için kullanılacak
koruyucu ekipman ve göz yıkama ilacı yerinde mi?
Emergency D/G otomatik modunda tutuluyor mu?
Emergency D/G radyatörüne antifreeze katıldı ve kayıt altına alındı mı?
Rescue boat kreyni acil kullanım bağlantısı her an kullanıma hazır mı?
Oksijen ve asetilen tüpleri neta edilip kaportaları kapatıldı mı?
Kıç taraftaki halatlar ve yangın teli kurallara uygun Ģekilde neta edildi mi?
Çöp kovaları ve içlerindeki çöpler uygun Ģekilde istiflenmiĢ mi?
TaĢıntı tavalarının saplamaları eksiksiz, tamam mı?
TaĢıntı tavalarının hacim kapasitesi markalı ve temiz mi?
Can filikası her an kullanıma hazır ve içi neta mı?
Can filikası oturma pozisyonları markalandı mı?
Can filikası motorunu çalıĢtırma, sprinkler, yedek dümen (manual) vs sistemlere
ait kullanma talimatları mevcut mu?
Tüm kaportaların üzerine “KEEP CLOSED” yazıldı mı?
Baca klapelerini kapatma düzenekleri markalandı mı?
CO2 kullanma talimatı asılı mı?
Manevra yerleri kaydırmaz boya ile boyandı mı?
Uluslar arası sahil bağlantısı her an kullanıma hazır ve markalı mı?
Varsa göğüs önünde veya çeĢitli yerlerdeki variller deniz bağı ile neta edildi mi?
Pompa dairesi giriĢ izni düzenlendi mi?
Pompa dairesi sintinesi temiz ve kuru mu?
Pompa dairesindeki devreler varıĢ öncesi test edilerek herhangi kaçak olmadığı
teyit edildi mi?
Pompa dairesi sintine alarmları test edilip çalıĢır oldukları teyit edildi mi?
Pompa dairesindeki EEBD, el feneri çalıĢır, her an kullanılır durumda mı?
Pompa dairesi giriĢinde sedye var mı? Her an kullanıma hazır mı?
TaĢıntı varilleri ve pompaları her an kullanıma hazır mı?
Tüm frengiler uygun Ģekilde neta edildi mi?
Tum manifolt, flenç vs kısımların saplamaları eksiksiz, tamam mı?
YaĢam mahali iskelesi ve ağı en emniyetli Ģekilde donatıldı mı?
YaĢam mahali iskelesinin gemi tarafinda, kullanıma hazır el inceli bir can
simidi hazır tutulmakta mı?
YaĢam mahali iskelesinin gemi tarafında, gemiye girecek Ģahıslar için uyarı
tabelası asıldı mı?
Manifolt baĢında sürekli bir gemici hazır beklemekte mi?
Tum PV ler çalıĢır durumda mı?
Numune kutusu uygun Ģekilde neta edildi mi?
Can simitlerine ait el inceleri, ıĢıklı Ģamandıralar her an kullanıma hazır mı?
Köprüüstündeki MOB donanımları her an kullanıma hazır mı?
Köprüüstünde aldiz her an kullanıma hazır mı?
BaĢ halatlar ve yangın teli kurallara uygun Ģekilde neta edildi mi?
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Yangın pompası çalıĢır durumda mı?
Manifoltlar uygun Ģekilde gauge ile donatıldı mı?
Demir ırgatı ile tamburlar ayrılarak gerekli neta yapıldı mı?
Demirler neta edildi mi?
Varsa split tambur ırgatlardaki halatlar tek sıra tutulmakta mı?
BaĢ taraftaki tüm fan kapakları, kaportalar vs. uygun Ģekilde kapatılarak neta
edildi mi?
Boyalıktaki tüm boyaların kapakları kapatıldı, deniz netası yapıldı mı? Göz
yıkama
Solüsyonu, yüz koruyucu malzeme kullanıma hazır mı?
Boyalık, baĢaltı gibi yerlere girilmeden önce gerekli havalandırma yapılmakta
mı?
BaĢaltındaki tüm malzemeye deniz netası yapıldı mı?
Atölyelerdeki taĢ motorlarının göz koruyucu camı takılı mı?
Acil yangın pompası kullanma talimatı valf numarası belirtilerek en açık Ģekilde
hazırlanarak asıldı mı?
BaĢüstü kaydırmaz boya ile boyandı mı?
BaĢ iter hidrolik gravite tankı seviye alarmı test edilip çalıĢır olduğu onaylandı
mı?
Acil yangın pompası sintine alarmları test edildi mi?
Tüm acil durum aydınlatmaları uygun Ģekilde markalandı mı?
Güvertedeki tüm steam devrelerinin izolasyonu tam mı?
Tüm köpük ve yangın devrelerinin üstündeki izolasyon valfleri, rahat çalıĢır ve
açık mı?
Tank yıkama devreleri körlendi mi?
Devrelerin dreyn tapaları çalıĢır durumda mı? Bu devrelerin içindeki
buharlaĢabilecek su dreyn edildi mi?
BaĢ ve kıç fırdöndüler rahat iĢler durumda mı?
Güvertede açık alanlarda el aleti var mı? El aletleri sadece uygun amaçlı
atölyelerde tutulmakta mı?
GüncellenmiĢ cargo stowage plan ve safety plan hazır mı?
Tüm aydınlatmaların izolasyonlarının tam olduğu, herhangi bir açıklık olmadığı
teyit edildi mi?
Tüm kargo pompaları olası hidrolik kaçaklarından izole edildi mi?
Kumanyalık alarmları çalıĢır durumda ve herkes tarafından bilinmekte mi?
Mutfaktaki kızartma yağları ayrı, emniyetli bir kapta toplanıp uygun Ģekilde
atılmakta ve yağ kayıt defterine uygun Ģekilde kaydedilmekte mi?
Yemek çöpleri sadece kâğıt poĢetlerde toplanılmakta mı?
Can simitleri ve el inceleri her an kullanıma hazır mı?
Acil kullanım amaçlı olmak üzere pilot çarmıhı deniz tarafına donatıldı mı?
Gemiyi terk, can salı kullanım vs posterler özellikle acil aydınlatmaların altına
asıldı mı?
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Resim 2.3: Güvertede yapılan hazırlıklar

2.2.7.4. Denetim Öncesi Kargo Odasında Yapılan Hazırlıklar

Operasyon sırasında kullanılması gereken tüm sistemler çalıĢır, açık ve
kullanılmakta mı?

Acil durum kontrol listeleri her an kullanıma hazır mı?

Kargo, balast sistemlerine ait diyagramlar asılı mı?

Kargo yükleme/tahliye planları tüm detayları ile hazır mı?

Gemi sahil emniyet kontrol formu gemi ve sahil tarafından onaylandı mı?

Liman detaylarının bilgisi asıldı mı?

ġirket detaylarının bilgisi asıldı mı?

TaĢınan yüklere ait eğitim verilerek eğitimler kaydedildi mi?

Ġlgili tüm kontrol formları, test ve diğer kayıtlar uygun ve tam olarak
güncellendi mi?
Liman vardiya listesi, kargo planı, yükleme/tahliye planı tüm detayları ile
hazırlandı mı?

BaĢlangıç tahliye/yükleme hızları en az 3 aĢama (baĢlangıç, orta, final) olarak
detaylı stres hesapları yapıldı mı?

Operasyon sırasında, öncesinde ve sonrasında dikkat edilecekler belirlendi mi?

Alternatif operasyon koĢulları belirtildi mi?

Acil bir durumda limanı terk edebilmek için gereken koĢullar göz önüne alındı
mı (serbest yüzey, maksimum derinlik vs.)?

Yakıt alımı gibi özel koĢullar varsa bunlar ilgili planlamada yer aldı mı?

Düzenli olarak kargo hesabı yapılmakta mı?

TaĢınan yüklerin özellikleri zabitan tarafından bilinmekte mi?

Zabitler, LEL/O2 analyzer, sabit gas dedektör sistemi, sintine alarmları vs.
kullanmayı biliyor mu?

Zabitler, kargo ve ballast sistemine ait detaylara hâkim mi?
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Kapalı mahallere giriĢ prosedürleri herkes tarafından bilinmekte
uygulanmakta mı?
Loadmaster aylık testleri manuel yapılarak teyit edilmekte mi?
1.zabit emirleri asıldı mı?

ve

2.2.7.5. Denetim Öncesi Makinede Yapılan Hazırlıklar


























Sintine temiz mi? Sintine alarmları tam çalıĢır mı?
Ana makine ve yardımcılar, kaçak ve izlerinden arındırılmıĢ durumda mı?
F/O seperatör mahalli temiz mi?
Atölye temiz mi?
Emniyetli çalıĢma koĢulları hakkındaki uyarılar atölyeye asıldı mı?
Tas motoruna koruyucu ekipman takıldı mı?
Gereksiz el aleti, kablo, kutu, poĢet vs malzeme neta edildi mi?
Self-closing sounding pipe mekanizmaları tam çalıĢır durumda mı?
Tüm markalama eksiksiz yapıldı mı?
Ġlgili tüm kayıtlar eksiksiz tutulmakta mı (bosun chain visiual check, meger test,
critical equipment test, f/o pump emergency stops test, f/o tank quick closing
devices test, ventilation system shutdown, 15 ppm seperator, oil mist dedector
alarm, purifier alarm, UMS extension alarm test record vs.)?
Tüm seyyar yangın söndürücüler her an kullanıma hazır mı?
Dümen motoru tavası temiz mi?
Dümen dairesindeki haberleĢme sistemleri tam çalıĢır durumda mı?
Tüm EEBD‟ler her an kullanıma hazır ve yerlerinde mi?
Jurnal kayıtları eksiksiz tutulmakta mı?

Makine jurnali gemi jurnali ile eĢgüdüm halinde tutulmakta mı?

Manevra öncesi yapılan makine testleri kaydedilmekte mi?

Haftalık testler kaydedilmekte mi?

Yapılan talimler uygun olarak kaydedilmekte mi?

Sıcak çalıĢma formları kaydedilmekte mi?

Acil dizel jeneratör yüklü durumda test kayıtları mevcut mu?
Oil mist alarm, m/e & generator f/o leak, yağ, hararet, cooling water alarm, 15
ppm seperatör alarm, test prosedürleri tüm zabitan tarafından bilinmekte mi?
Yakıt alımlarına ait kontroller tam yapılarak, kaydedilmekte mi?
Yağ kayıt defteri eksiksiz, güncel olarak tutulmakta mı?
Planlı bakım tutum kitabı ile ilgili olarak baĢmühendis, 2.mühendis, 1.zabit
tarafından yapılan kayıtlar tutulmakta ve kaptana onaylatılmakta mı?
Dümen motorları yağ tankları seviye kontrolleri günlük yapılmakta mı?
Dümen motoru yağ tankı seviye alarm test prosedürü tüm zabitan tarafından
bilinmekte mi?
Çöp yönetimi kurallarına uyulmakta mı?
CO2 alarm test prosedürü tüm zabitan tarafından bilinmekte mi?
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BaĢ iter hidrolik gravite yağ tankı seviye alarmı test prosedürü tüm zabitan
tarafından bilinmekte mi?
Makine dairesi dead man alarm test prosedürü tüm zabitan tarafından
bilinmekte mi?
Duman ve ısı sensörlerinin yerleri tam olarak bilinmekte mi? Keza ilgili test
prosedürleri bilinmekte mi? Mevcut duman test tüpü var mı?
ġirket daimi emirleri asıldı mı?
Air condition odası temiz mi, küllükler toplandı mı?
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek gemiyi sörveye hazır hâle getiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Gemilerin sertifikalanmasında klas kuruluĢlarının önemini
kavrayabildiniz mi?

2

Sörvey çeĢitlerini sıralayabildiniz mi?

3
4

Liman devleti denetlemelerinde gemilerin nasıl tutuklandığını
kavrayabildiniz mi?
Tüm sörveyler ve denetlemeler öncesi gemilerde yapılan
hazırlıkların ne kadar kapsamlı olduğunu kavrayabildiniz mi?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.AĢağıdakilerden hangisi klas kuruluĢlarının görevlerinden değildir?
A) Gemi sahibi yerine tersaneyi denetler.
B) Tüm gemi planlarını onaylar.
C) Herhangi bir gemide denetleme yaparak aksaklık bulursa gemiyi tutuklar.
D) Geminin seyahat ettiği limanlara karĢı gemiyi garanti eder.
E) Yük sahibine gemi sahibi adına gemiyi garanti eder.
2.Periyodik sörvey ne zaman yapılır?
A) Her yıl
B) 5 yılda bir
C) Gemi kaza yaparsa
D) Gemi servise girmeden önce
E) Yük gemisi inĢa emniyet sertifikası veriliĢ tarihinden itibaren 2. veya 3. yılın ilk 3
ya da son 3 aylık döneminde
3.AĢağıdakilerden hangisi bölgesel liman devleti değildir?
A) Latin Amerika bölgesi
B) Amerika sahil güvenliği
C) Avrupa ve kuzey bölgesi
D) Akdeniz bölgesi
E) Karadeniz bölgesi
4.AĢağıdakilerden hangisi liman devleti kontrol sörveyi (PSCO) için yanlıĢtır?
A) PSCO tarafından yapılan ziyarete inspection denir.
B) Gemide bulunan bir aksaklık gemi operasyonuna engel olacaksa PSCO raporuna
stopage of an operation yazar.
C) PSCO gemi kondisyonunda aksaklık bulursa raporunda deficiency yazar.
D) PSCO gemi kondisyonunda aksaklık bulur ve bunun seyir sırasında gemi ve
personeline tehlike veya deniz kirliliği oluĢturması söz konusu olacağını düĢünürse
raporunda detention yazar.
E) Gemide DOC sertifikası hariç baĢka bir kusur olmasa bile gemi o limandan DOC
sertifikası olmaması nedeni ile asla seyrine izin verilmez.
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5.AĢağıdakilerden hangisi denetimler öncesi makinede yapılan hazırlıktır?
A) Dümen dairesindeki haberleĢme sistemleri tam çalıĢır durumda mı?
B) GMDSS ile ilgili her tür eğitimler GMDSS jurnaline kaydedildi mi?
C) Navtex istasyonları sefer bölgesine en uygun Ģekilde ayarlandı mı?
D) Personel ehliyetleri ve pasaportları hazır mı?
E) Kargo yükleme/tahliye planları tüm detayları ile hazır mı?

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3

ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme
planlayabileceksiniz.

faaliyeti

ile

personel

Ġntibak

eğitimi

ve

role

talimlerini

ARAġTIRMA



Kütüphaneden, internetten veya çevrenizdeki denizcilik firmalarından emniyetli
yönetim kitapçığını (SMS manuel) inceleyip gemiye katılmadan önce ve
katıldıktan sonra verilen eğitimlerin neler olduğunu araĢtırınız.
Okulunuzda yapmıĢ olduğunuz talimlerin sayısını artırmak, talimlere karĢı
öğretmen ve öğrencilerin istekli olmasını sağlamak, talimleri daha hızlı yapmak
için neler yapılabilir araĢtırınız? AraĢtırmalarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla ve
öğretmenlerinizle paylaĢınız.

3. EĞĠTĠM VE TALĠMLER
Denizcilik mesleğinin tehlikelerini aĢmak için her denizcinin bu tehlikelere karĢı
eğitimli olması gerekir. Denizde hayatta kalmanın ana unsurlarının bir tanesi de eğitimdir.
Özellikle role talimleri gerçek bir acil durum varmıĢ gibi yapılmalıdır.

3.1. Gemiye Katılmadan Önce Alınması Gereken Eğitimler
Gemide eğitimlerin ve talimlerin amacı Ģirket emniyet ve kalite yönetimi ile ilgili tüm
personelin ilgili kurallar, regülasyonlar, tüzük ve rehber bilgiler hakkında uygun bir anlayıĢa
sahip olmasını temin etmekti.

3.1.1. Emniyet Yönetimi Sistemi Konusunda Eğitim
Kaptan ve geminin diğer tüm mürettebatı, Ģirketin emniyet yönetimi sistemini tam
olarak anlamak ve etkin bir Ģekilde uygulamak için gemiye katıldıktan itibaren mümkün olan
en kısa zamanda emniyet yönetim el kitaplarını ve ferdi gemi hizmetleriyle ilgili çeĢitli
mevzuatları çalıĢmaya baĢlayacaklardır. ÇalıĢıldığının kanıtı olarak okuma tarihi bu
mevzuatın çalıĢma kontrol çizelgesine kaydedilecektir.

3.1.2. Gemi Eğitimi ve Öğretimiyle Ġlgili Kurallar ve Mevzuatlar
Bütün mürettebatın elkitaplarını ve mevzuatları çalıĢmaları arzu edilmekle beraber, bu
çalıĢma en azından ferdi gemi hizmetleriyle yakından ilgili aĢağıdaki gemi yönetim
elkitapları ve mevzuatları konusunda yapılacaktır.
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Resim 3.1: Gemiye katıldıktan sonra okunacak kitaplar

3.2. Yeni Katılan Mürettebatın Ġntibakı
Bütün yeni zabit ve mühendisler yeni bir gemiye dâhil olmak için intibak eğitimine
katılmak zorundadır.
Ġntibak eğitimi asgari aĢağıdakileri içermelidir:

Görev ve sorumlulukların tam olarak anlaĢılması,

Yangın mücadele teçhizatının yeri,

Can kurtarma teçhizatının yeri,

ġahsi can kurtarma yeleğinin, dalgıç giysisinin ve termal koruyucunun yeri,

Role noktalarının yeri,

SOLAS eğitim el kitabının yeri,

Liman istasyonları ve ortak görevler.
Ek olarak katılan zabitler kendilerini aĢağıdaki Ģekilde eğitmelidir:

ĠĢletme prosedürleri ve filo talimatları yeri,

ġirkete iliĢkin kontrol altındaki mülk, yayınlar, dokümanlar ve teçhizatlar.
Ġntibak kontrol formunun bir kopyası sefer öncesinde tamamlanıp kaptana elden
ulaĢtırılmalıdır.

3.2.1. Yeni Katılan Personele Seyre Çıkmadan Önce Verilecek Temel
Talimatlar
Yeni katılan mürettebata görevlerine intibaklarıyla birlikte emniyet ve çevrenin
korunması bakımından yardımcı olması için aĢağıda listelenmiĢ talimatlar seyre
baĢlanmadan önce verilmiĢ olmalıdır.
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Makine personeli için;












Makine odası personeline, sefere çıkılmadan önce o andaki amir/mühendis
tarafından gerekli talimatlar verilecektir. BaĢmühendis uygun emirler verildiğini
ilgili mürettebat/zabitler tarafından gözlendiği teyit edecektir.
Gemi servis prosedürü uyarınca görevler hatırlatılacak. Bu görevlere iliĢkin özel
alet ve cihazlar gösterilecek, nasıl çalıĢtırılacağını ve bu teçhizatın özel kontrol
kalemleri gösterilecek.
Role istasyonu ve görevleri gösterilecek
Yakıt ve yakıt tanklarının çabuk kapama kapakları gösterilecek.
Dümen donanımında arıza olması durumunda takip edilecek prosedür,
Yangın önleme prosedürü anlaĢılır Ģekilde gösterilecek.
Yangın pompalarının iĢleyiĢi gösterilecek.
Yakıt transferi sırasında alınacak önlemler ve buna iliĢkin kontroller anlatılacak.
Yakıt artığı ve çöpün toplanması, yakma ve imha edilmesi gösterilecek.
Yağlı ve sintine sularının toplanması ve bunların iskandillerinin kontrol ve
ölçümlerinin nasıl yapıldığı,
KuĢku yaratan her olayda acil bir Ģekilde baĢmühendisi uyarmada tereddüt
etmeyecek.

Güverte personeli için;
Seferden önce görevli amir/zabit tarafından zorunlu talimatlar güverte personeline
verilecektir. Bu talimatları 1. zabitten alacaktır.


















Güvertedeki tapaların yeri gösterilecek ve iĢlerliği teyit edilecek
Kül tablaları sigara içiminin uygun olduğu yerlerde kalacak,
Sigara içilmeyen bölgelerde talimatlara uyulması,
Güvertedeki hidrolik teçhizatın nasıl iĢlediği,
Oil Spill Kit yeri,
Demir zinciri hırça mapası gözle kontrol edilmesi,
Demir ırgatı ve palamar ırgatının nasıl iĢlediği,
Kreynler ve yük donanımının göz muayenesi,
Kreyn bomunun min-max ve sancak-iskele çalıĢma açıları,
Uluslararası Sahil Bağlantısı‟nın yeri,
Kapalı alanlara giriĢte prosedürleri gözetmek ve uymak (ambarlar, ballast
tankları, baĢkasara vs.),
Ambar kapaklarının açılması ve kapatılması esnasında can emniyetinin temin
edilmesi,
Yangın istasyonlarının ve yangınla mücadele teçhizatının yerlerinin
gösterilmesi,
Köprüüstü navigasyon aletlerinin ve bunların nasıl çalıĢtırıldığının gösterilmesi,
Seyir haritalarının yerleri,
Köprüüstü kontrolde dümen donanım motorlarının nasıl iĢletildiğinin ve
autopilot kontrolü altında dümen donanımının nasıl kullanıldığının öğrenilmesi,
Dümenin elde nasıl çalıĢtırıldığı,
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Gemiye katılınan yer hakkında bilgi (eğer demirde ise; demirleme yerinin
özelliği, suda kullanılan demir ve kilit sayısı, draft ve diğer gemilerin mevkileri
vb. Eğer rıhtıma yanaĢmıĢ ise; palamar sayısı ve yeri, draft, rıhtımdaki ve
limandaki su derinliği, yükleme-boĢaltma ayrıntıları, fareliklerin yeri),
Çöp yönetim yeri,
Yan frengilerin gözle muayenesi




AĢağıda gemiye katıldıktan hemen sonra verilen intibak eğitimleri için örnek formlar
verilmiĢtir.
ESSENTIAL INSTRUCTIONS BEFORE SAILING (DECK, RADIO, CATERING)
GEMĠYE KATILIġTA VERĠLECEK TEMEL TALĠMATLAR

This form will be filled-in for all crewmembers newly joining vessels, before sailing
Gemiye katılan herkes için göreve baĢlamadan önce doldurulacaktır.
EMBARKATION
DATE / TARĠH
EMBARKATION PORT
/ LĠMAN

NAME / ADI
DUTY / GÖREVĠ

Signature /
Paraf
Bunker savealls and scupper plugs positions shown.
Güvertedeki yakıt tavaları ve frengi tapaları gösterildi.
Ashtray in smoking permissible places shown.
Sigara içilebilecek mahallerdeki küllükler gösterildi.
Non-Smoking places told.
Sigara içilmeyecek bölgeler belirtildi.
Operation of hydraulic machinery on deck shown.
Güvertedeki hidrolik makinaları çalıĢtırılması gösterildi.
Location of Oil Spill Kit shown
Yakıt alımında kullanılan "Oil Spill Kit" yeri gösterildi.
Bitter end shackle of anchor chain and release gear
Demir zinciri hıçca mapası göz muayenesi yaptırıldı.
Operation of windlasses shown
Irgatların çalıĢtırılması gösterildi.
Min-Max working angles of crane jib shown
Vinç boomu min-max çalıĢma açıları gösterildi.
Visual inspection of Cargo gear
Vinç donanımı göz muayenesi yapıldı.
International Shore Connection Flange shown
Uluslararası Sahil Bağlantı Flenç gösterildi.
Rules for Entry to enclosed spaces reminded
Kapalı mahallere giriĢ kuralları hatırlatıldı.
Safety precautions to be taken before/during opening/closing of hatchcovers reminded
Ambar kapakları açılıp-kapatılırken can emniyetinin temin edilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Fire hose boxes and fire fighting equipment locations
Yangın hortumu kutuları ve yangın söndürme teçhizatının yerleri gösterildi.
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Operation of Bridge equipment / Navaids shown
Köprüüstü cihazlari ve cihazların çalıĢtırılması gösterildi.
Location of Navigational charts shown
Seyir haritalarinin yeri gösterildi.
Start of steering gear motors from bridge command and autopilot mode shown
Dümen motorlarının köprüüstünden çalıĢtırılması ve dümenin otopilot komutasında
çalıĢması gösterildi.
Steering gear manual operation mode shown
Dümenin elle kullanılması gösterildi.






Tablo3.1: Gemiye katılıĢta verilecek eğitim formu
EMERGENCY SĠGNALS / ACĠL DURUM ĠġARETLERĠ
Life boat stations
7 or more short blasts followed by one prolonged blast
Filika mahalline
7 ya da daha fazla kısa düdük, arkasından bir uzun düdük
Emergency stations
Continuous interrupted ringing of alarm bells
Acil durum
Alarm zillerinin devamlı olarak kesikli
yerlerine
çalması
Manoverboard
Three prolonged blasts on ship‟s whistle and alarm bells
Denize adam düĢtü
Alarm zilleriyle birlikte üç uzun düdük
Abandon ship
VERBAL ORDER ONLY GIVEN BY THE MASTER.
Gemiyi terk
YALNIZCA KAPTANIN SÖZLÜ EMRĠ ĠLE.
Note : Above signals may be given on the general alarm or ship‟s whistle or both.
Yukarıdaki iĢaretler gemi düdüğüyle ya da alarm zilleriyle ya da her ikisiyle birden verilebilir.
GENERAL INSTRUCTIONS / GENEL TALĠMATLAR
Communication in emergency will be on VHF ch. ___, Tehlike anında haberleĢme VHF kanal __ da
yapılacaktır.
Vessel‟s public address system will also be used, if fitted. Dahili anons sistemi de, eğer mevcutsa,
kullanılabilir.
Your life boat is / Filikanız : Aft/freefall / Kıçtan atma
Port side / Ġskele taraf
Starboard side /
Sancak taraf
Your life boat duties are / Filikada göreviniz :
Your emergency station is at / Acil durum yeriniz :
Your emergency squad and your duties in this squad is / Acil durum takımınız ve bu takımdaki göreviniz :
Nearest fire extinguisher to your cabin is of type / kamaranıza en yakın yangın söndürücünün tipi :
Nearest hose box to your cabin is located / kamaranıza en yakın yangın dolabının yeri :
Please note that you must require a written permit for 1) entering into enclosed spaces and 2) doing hot work
1) Kapalı mahallere girmek ve 2) oksijen kullanmak için yazılı izin almanız gerektiğini lütfen
unutmayın.

3/O, OR 2/O IN HIS ABSENCE, WILL SHOW LOCATION OF THE ITEMS MARKED BELOW TO
NEW JOINER, WITHIN 24 HOURS OF JOINING.
EHQ , Emerg.Head Quarter
EPIRB
Strecher / Sedye
Other stations / Diğer yerler
SARTs / Radar reflektörü
Life boat radio / Filika
telsizi
Breathing apparatus / Hava
Immersion suits / Dalma giysisi
Fireman‟s outfit / Yangın
tüpleri
elbisesi
L.S.A. / Can kurtarma teçhizatı
Gas detector / Gaz ölçücü
T.P.A.s / Isı koruma
giysileri
Life rafts / Can salları
First aid kits / Ġlkyardım
Fire alarms / Yangın
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kutusu
Fixed foam system / Sabit
Survival craft VHF radios /
köpüklü söndürme
Filika el telsizleri
Spare extinguisher charges /
Smoke detector system /
Yedek yangın tüpü
Duman dedektörü
malzemeleri
Line throwing apparatus / Roket
Life jackets and spares / Can
atma aparatı
yelekleri ve yedekleri
Resuscitator / Suni solunum
Chemical suits / Kimyasal
maskesi
sızıntı giysisi
Int. shore connection /
Bridge distress pyrotechnics /
Uluslararası sahil bağlantısı
Köprüüstü paraĢütlü fiĢekleri
Portable fire extinguishers /
Safety signs / Emniyet
iĢaretleri
Portatif yangın söndürücüler
Note :
i.
This familiarization must also be given to any person who will sleep
night.
ii.
Original to be filed on board, a copy to be retained by the joiner.
Joiner
3/O or 2/O
Master

alarmı
Fire vents and flaps /
Fanlar ve damperler
Foam applicators /
TaĢınabilir köpük sistemi
Emergency fire pump / Acil
durum yangın pompası
Emergency steering /
Yedek dümen donanımı
Fixed CO2 system / Sabit
CO2 sistemi
EEBD/Acil Kacis Solunum
Cihazi
on board for more than one

Tablo 3.2:Gemiye katılıĢtan itibaren 24 saat içerisinde verilecek eğitim formu

FAMILIARIZATION WITH BRIDGE EQUIPMENT
KÖPRÜÜSTÜ CĠHAZLARINA ĠNTĠBAK
VESSEL:

DATE :
Tick

1

Has the operation of the following equipment been studied and fully
understood?
AĢağıdaki cihazların iĢletimi çalıĢıldı ve tamamiyle anlaĢıldı mı?
Alarms – Alarmlar




Bridge lighting, including controls for deck and overside illumination
Köprüüstü aydınlatması, güverte ve alabanda aydınlatmaları dahil.
Communication facilities - internal, external and portable
Muhabere araçları – dahili, harici ve taĢınabilir
Echo sounder – Ġskandil



Electronic navigational position fixing aids – Elekronik seyir mevkii tespit
yardımcıları
Emergency arrangements in the event of main power failure
Ana güç kaybında acil durum düzenlemeleri
Gyro Compass / Repeaters / Magnetic Compass – Cayro / Ripiterler /
Manyetik pusula
Navigation lights, including emergency navigation, NUC and other signal
lights
Seyir fenerleri, emercensi koĢullarda seyir, manevradan aciz ve diğer iĢaret
fenerleri
Radar and associated plotting aids – Radar ve bağlısı plotlama yardımcıları
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Safety equipment (i.e , pyrotechnics) – Emniyet teçhizatı ( iĢaret fiĢekleri
vs)
Speed / distance recorder – Sürat / mesafe kaydedici
Steering gear, icluding manual, auto-pilot and emergency change over
arrangements
Dümen donanımı, elle kullanım, oto-pilot ve acil durum oto/el değiĢimi
dahil
Engine telegraph – Makina telgrafı
2

3

Are you aware of the location and operation of ancillary bridge equipment
(i. e., binoculars, signaling flags, meteorological equipment) ?
Yardımcı k.üstü aletlerinin yerini ve çalıĢtırmasını biliyor musunuz?
(dürbün,iĢaret flamaları,meteorolojik ekipman gibi.)
Are you familiar with the stowage of chart and hydrographic publications?
Harita ve hidrografik yayınların istiflenmesini biliyor musunuz?
Joiner :
Katılan

3. OFF. Master :
3.KPT








Kaptan

Tablo 3.3: Gemiye katıldıktan sonra güverte zabitleri için verilen eğitim formu

3.3. Role Talimleri
SOLAS‟a göre düzenlenmiĢ ve zorunlu kılınmıĢ role talimleri belirli periyotlarda,
uygun zamanda gerçek anlamda bir acil durum varmıĢ gibi yapılacaktır. Tüm gemi
personelinin role talimlerine katılması sağlanmalıdır. Personel dağıtılmıĢ olan role kartları ve
devamlı güncel tutulan role cetvelindeki görevlerini bilmek zorundadır. Gemi kaptanı
tarafından verilen alarm veya anons sonrasında toplanma mahallinde can yeleği ve
immersion suit ile birlikte toplanılmalı ve acil durumun niteliğine göre hareket edilmelidir.
Role talimleri ve gemi eğitimlerine ait ayrıntılar görevli zabit tarafından jurnale
kaydedilecektir.
Bir role toplanması, talimi veya eğitimi tayin edilen zamanda tam olarak yapılmamıĢsa
yapılan toplanma, talim veya eğitim kapsamı ve koĢulları jurnale kaydedilecektir. Can
kurtarmasından sorumlu kiĢi can kurtarma aracı mürettebatının listesine sahip olacak ve
kendi kumandası altındaki mürettebatın görevlerini de bilmelidir. Genel acil durum alarm
sistemi her hafta denenecektir.
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Resim 3.2: Gemide yapılan bilgilendirme eğitimi

Mürettebattan her kiĢi ayda en az bir defa gemiyi terk ve bir defa yangın talimine
iĢtirak edecektir. Eğer bir ay evvel yapılan gemiyi terk ve yangın talimine mürettebatın
%25‟den fazlası iĢtirak etmemiĢse geminin bulunduğu limanı terk ettikten sonra 24 saat
içinde mürettebat ile talimler derhal yapılacaktır. Her ay yapılan role talimlerinde yapılan
talimlere uygun eğitim verilecektir. Yapılan aylık kontroller haftalık kontrolleri, 3 aylık
kontrollerde aylık kontrolleri içerecek Ģekilde yapılacaktır. Ay içinde yapılan role talimlerine
herhangi bir sebeple katılamamıĢ personele en kısa sürede eksik olan role talimi yapılacak
veya bilgilendirme eğitimi verilecektir.
SOLAS Bölüm 3 yönetmelik 53 gereğince role listeleri köprüüstü, makine dairesi ve
mürettebatın yaĢam mahalleri içinde görünebilir yerlerine asılacaktır.
Kaptan Ģirketin standart role listesine uyarak “Acil Durum Ġstasyonu Çizelgesi” göre
tüm talimlere komuta edecektir.
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TALĠMLER

YANGIN SÖNDÜRME
TALĠMĠ
SU BASKINI ÖNLEME
TALĠMĠ
PETROL KĠRLĠLĠĞĠNĠ
ÖNLEME TALĠMĠ
GEMĠYĠ TERK ETME
TALĠMĠ
ACĠL DÜMEN TALĠMĠ
DENĠZE ADAM
DÜġMESĠ TALĠMĠ

O
C
A
K
X

ġ
U
B
A
T
X

N
Ġ
S
A
N

M
A
R
T
X

X

M
A
Y
I
S
X

H
A
T
A
A
Ğ E
K
E
E
R
Z
U Y
A
M
K
A
Ġ
S
L
S
M
Ġ
L
R
T Ü
I
U
M
I
A
O L
M
Z
K
N
S
X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

YARALANMA
X
X
HASTALANMA TALĠMĠ
Tablo 3.4: Talimlerin yıllık programı

3.3.1. Role Listesinin Yenilenmesi ve Duyurulması
Mürettebatın tümü veya bir kısmı bir limanda değiĢtiğinde, Kaptan Role Listesi‟ni
yenileyecek ve yeni listeyi geminin hareketinden önce duyuracaktır. Kaptan, geçici
mürettebat da dâhil bütün mürettebatın rolleri ve taĢıdıkları eĢyalar gibi gerekli hususları
içeren Role Listesi‟ni gerekli yerlere asacak ve bütün mürettebatın rollerini anlamalarını
sağlayacaktır.
AĢağıdaki tabloda gemilerde yapılması gereken talimlerde sırayla yapılan iĢlemler
verilmiĢtir.
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Talimler

Eğitim, Operasyon ve Diğerleri

Yangın
Talimi

(1) Role istasyonunda toplanma, role listesinde verilen görevlere
hazırlanma
(2) Bir yangın pompasının en az iki su jeti kullanılarak çalıĢtırılması
(3) Ġtfaiyeci kıyafetlerinin ve diğer kiĢisel kurtarma teçhizatının giyilmesi
ve kontrolü
(4) Ġlgili muhabere teçhizatının kontrol edilmesi
(5) Havalandırma sisteminin kontrol edilmesi
(6) Yangın kapılarının kontrol edilmesi
(7) Diğer gerekli kalemler
Su baskınını Su geçirmez kapıların, vanaların ve gerekli kapama teçhizatlarının
önleme
kontrolü
Talimi
Petrol
Kirliliğini
Önleme
Talimi
Gemiyi Terk
Talimi
(Filika
Ġstasyonu
Talimi
ve
Diğerleri)

(1) Pompaların, vanaların ve diğer araçların acil durumda durdurulması
veya kapatılması
(2) Petrol sızıntısı halinde gemi ile kıyı arasındaki muhabere rotasının ve
adresinin teyidi
(1) Role listesinde belirtilen gemiyi terk etme emrinin muhaberesinin ve
ihbarının teyidi
(2) Role istasyonunda toplanma, role listesinde belirtilen görevlerin
yürütülmesinin teyidi
(3) Mürettebatın giyinmesinin ve can yeleğini takma Ģartlarının kontrol
edilmesi
(4) Can filikasının indirme aygıtları için aydınlatma cihazlarının test
edilmesi
(5)Can filikalarının indirilmesi ve can filikası teçhizatlarının kontrol
edilmesi
(6) Can filikası motorunu çalıĢtırma ve kullanma testi
(7) Can salı indirme cihazlarının durumunun kontrol edilmesi
(1) Can filikasının indirilmesi ve kullanılması (3 ayda bir)

Acil Dümen (1) Dümen donanımı bölmesindeki dümen donanımının manuel kullanımı
Talimi
yoluyla dümenin doğrudan kontrolü
(2) Köprüüstü ile dümen donanımı bölmesi arasındaki muhabere
(3) Dümen donanımı güç ünitelerinin alternatif güç kaynaklarına
aktarılması usulleri
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Denize adam (1) Denize adam düĢtüğünün bağırarak diğer kiĢilere bildirilmesi
düĢmesi
(2) Can simitleri ve duman Ģamandıralarının yerinde hazır olduğunun
talimi
teyidi
(3) Williamson dönüĢünün yapılması için denize adam düĢtüğü yönde
dümen alabanda talimi
(4) Kurtarma botu istasyonu için alarm çalınması
(5) Gemi mevkiinin alınması
(6) Kurtarma hazırlıklarının yapılması
(7) VHF 16 ile civardaki gemilerle haberleĢilmesi
(8) Diğer gerekli hususlar
ÇatıĢma
(1) Köprüüstü acil durum prosedürünün teyit edilmesi
Talimi
(2) Kaptan ve baĢmühendise haber verilmesi
(3) Genel alarm sinyalinin verilmesi
(4) Güverte aydınlatmasının testi
(5) ĠĢaret flamasının çekilmesi
(6) HaberleĢme ve sinyal kontrolleri. Civardaki diğer gemilerle
haberleĢme
(7) Dümenin ele alınması
(8) Temas adres listesinin kontrolü
(9) Diğer gerekli hususlar
Karaya
oturma
Talimi

(1) Ana makine stop testi
(2) Kaptana rapor
(3) Makineye rapor
(4) Dümen donanım stop testi
(5) Genel alarm testi
(6) Güverte aydınlatma testi
(7) Oturma iĢaret sinyalinin çekilmesi
(8) Görünürdeki diğer gemi ile haberleĢme ve sinyallerin kontrolü
(9) Diğer gerekli maddeler

Ana Makina (1) Kaptana bilgi verilmesi
arızası talimi (2) BaĢmühendis ve makine zabitlerine derhal makine dairesine gidilmesi
için haber verilmesi
(3) Dümenin ele alınması
(4) ÇatıĢma ve oturmanın önlenmesi için rotanın kontrolü
(5) Gerekli flama çekilmesi ve gemi düdüğü çalınması
(6) Akıntıyla sürüklenme sürat ve yönünün kontrol edilmesi
(7) Civardaki gemilerle haberleĢme yapılması
(8) Diğer gerekli hususlar
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Elektrik
Gücünün
kesilmesiçökme

(1) Dümenin ele alınması
(2) Cayro pusula, ripiterler ve manyetik pusulaların okunması. Değerlerin
kaydedilmesi
(3) Kaptana bilgi verilmesi
(4) BaĢmühendise ve makine zabitine derhal makine dairesine intikalleri
için haber verilmesi
(5) Gerekli flama çekilmesi ve gemi düdüğü çalınması
(6) Dümen donanımı, seyir cihazları ve acil aydınlatmaya vs. güç
verilebildiğinin teyit edilmesi
(7) Civardaki gemilerle haberleĢilmesi
(8) Diğer gerekli hususlar

Yaralı/Hastal
anma talimi

(1) Sahilden yardım istemek için Internatıonal Medical Guide, External
Assistance bölümüne bakılması
(2) Solunum cihazı ve teçhizatının kontrol edilmesi
(3) MRCC Kurtarma koordinasyon merkeziyle doktor ve hastaneye sevk
organizasyonu için temas kurma
(4) Yaralının sahile veya helikoptere nakli için hazırlıkların gözden
geçirilmesi
(5) Gemideki ilaç ve tıbbi malzemenin kontrol edilmesi
(6) Diğer gerekli hususlar

Korsanlığa
veya
hırsızlığa
karĢı talim

(1) Kaptana haber verilmesi
(2) "Gemi saldırı altında" sinyalinin verilmesi
(3) Mürettebatın toplanması ve gemiye çıkıĢ yollarının barikatla
kapatılması
(4) HaberleĢme cihazları ve telsizin hazır tutulması
(5) Gemi seyirdeyse zorunlu seyir fenerleri dıĢındaki tüm ıĢıkların
kapatılarak karartma uygulanması
(6) Gemi limanda veya demirdeyse güverte ıĢıklarının yakılarak geminin
aydınlatılması
(7) VHF ile sahil, polis, donanma vs. den yardım istenmesi
(8) Mürettebatın köprüüstü ve/veya makine dairesinde toplanması
(9) Diğer gerekli hususlar
Tablo 3.5: Talim listesi

Toplam mürettebat sayısının dörtte birini aĢan sayıda mürettebat bu talime katılmadığı
takdirde, talim geminin hareketini izleyen 24 saat içinde yapılmalıdır.
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Resim 3.3: Gemiyi terk talimi

Resim 3.4: Gemiyi terk talimi

Resim 3.5: Yangın talimi
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Resim 3.6: Yangın talimi

Resim 3.7: Denize adam düĢtü talimi

Resim3.8: Yaralı kurtarma talimi

59

Resim3.9: Dümen arızası talimi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek gemideki eğitimlerin ve talimlerin nasıl
yapıldığını kavrayınız.

Değerlendirme Ölçütleri
1

2

Yeni katılan personele verilen eğitimlerin ve personelin
okuması gereken kitapların neler olduğunu kavrayabildiniz
mi?
Gemide hangi role talimlerinin hangi sıklıkla ve nasıl
yapıldığını kavrayabildiniz mi?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Ġntibak eğitimi asgari aĢağıdakilerden hangisini içermez?
A) Yangın teçhizatlarının yeri
B) Can kurtarma teçhizatlarının yeri
C) Role noktalarının yeri
D) Gemi sertifikalarının yeri
E) Görev ve sorumluluklar

2.

Yeni katılan bir makine personeli için intibak eğitiminde hangisi gösterilir?
A) Yakıt tankları kapaklarının çabuk kapanması
B) Kreynlerin göz muayenesi
C) Demir ırgatı ve palamar ırgatının nasıl iĢlediği
D) Yükleme/boĢaltma ayrıntıları
E) Güvertedeki tapaların yeri

3.

AĢağıdaki talimlerden hangisi ayda bir yapılır?
A) Su baskını
B) Acil dümen
C) Yaralı veya hasta
D) Yangın
E) Hiçbiri

4.
Ġçerisinde acil durum iĢaretlerinin ve genel talimatların bulunduğu intibak eğitimi formu
gemiye katıldıktan kaç saat içerisinde yapılmalıdır?
A) 6
B) 12
C) 24
D) 48
E) 72
5.
Gemi seyirdeyken o ay içerisindeki ağır hava koĢulları olması durumunda talimler için
nasıl bir prosedür uygulanır?
A) Bir sonraki ay içerisinde yapılır
B) O ay ağır hava koĢulları nedeni ile yapılmaz
C) Armatör aranıp ne yapılması gerektiği sorulur
D) YaĢam mahalli içinde talim yerine bilgilendirme eğitimi yapılır
E) Hiçbiri

62

6.
16 personelin bulunduğu bir gemide 3 personel değiĢimi oldu ise katılanlar için ne zaman
talimler yapılır?
A) O ay içinde normal zamanında diğer tüm personel ile birlikte
B) Katılır katılmaz
C) 24 saat içerisinde
D) 48 saat içerisinde
E) Limandan ayrılır ayrılmaz

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu uygulama faaliyeti ile malzeme takibi yapabilecek, kayıtlarını tutabilecek,
ihtiyaçları ve ikmalini planlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Çevrenizdeki gemi tedarikçi firmalarından gemilerden gelen malzeme
isteklerinin nasıl hazırlandığını araĢtırınız.
Çevrenizdeki gemi tedarikçi firması ile görüĢüp ikmal yapacakları gemiye
acente ile birlikte gidiniz. Yapılan ikmal ile ilgili rapor hazırlayıp bunları sınıfta
arkadaĢlarınızla ve öğretmenlerinizle paylaĢınız.
Okulunuzdaki atölyelerde bulunan tüm gemi malzemelerini sayarak dönem
sonu en çok ve en az kullanılan malzemeleri karĢılaĢtırınız.

4.GEMĠ TEDARĠKÇĠLĠĞĠ
Gemi tedarikçiliği denizciliğe bağlı olarak geliĢen, ancak önemi ve mahiyeti geçen
yüzyıla kadar tam olarak bilinip anlaĢılamayan, gemilerin, gıda, bakım-onarım, kabin,
makine, yedek parça gibi malzeme ihtiyaçlarını karĢılayan meslek dalıdır. Gemi tedarikçileri
tüm sistemin sorunsuz(deniz ticareti ve nakliye) çalıĢabilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Onlar olmadan deniz ticareti lojistiğinin karmaĢık dünyası, gemi
tedarikçilerinin farklı büyüklükteki ve özellikteki gemilerin, farklı zamanlarda farklı
ihtiyaçlarına yanıt bulamazdı. Bugün gemi tedarikçileri bütün limanlarda katma değer
istihdam sağlayarak büyüyen bir sektörü temsil etmektedir.

4.1. Malzeme Kontrol Listelerinin Hazırlanması
4.1.1. Tedarikçiler Tarafından Sağlanan Belli BaĢlı Hizmetler


Taze sebze-meyve ve gıda ürünleri,
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DonmuĢ gıda, kuru gıda ve konserve ürünleri,



Et ve deniz ürünleri



Teknik malzeme ve hırdavat, Kuzine ve kabin ürünleri, temizlik malzemeleri,
bayrak, flamalar ve notik yayınlar, güvenlik, emniyet ve seyir ekipmanları,
teknik malzemeler ve makine yedek parçalarını içeren ürünler,
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Gemi demiri ve zinciri tedariki, çelik halat, polyester & polipropilen halatlarının
temini ve sertifikalandırma iĢlemleri ve ilgili aksesuarlar ile geminin
donatılması, kimyasal malzemeler ve boya temini, gaz dolum servisleri, çöp ve
atık toplama hizmetleri, ilaçlama, ambar temizleme hizmetleri, karina temizliği,
gemilerin teknik bakım ve onarımı, havuzlama ve survey hizmetleri, gemide
veya karada tamir, ana ve yardımcı makine onarımı, yedek parça üretimi
yaparak gemideki eksikliklerin giderilmesi, Emniyet ve yangın söndürme
ekipmanlarının denetimi ve sertifikalandırma iĢlemleri,

Gemi tedarikçileri ağırlıklı olarak, temin edilmesi istenilen ürünler bir „talep listesi‟
Ģeklinde hazır edildiğinde iĢe dâhil olur. Bu talep listesi, ihtiyaçlar dâhilinde teslim gününe
kadar sürekli güncellenebilir. Tedarikçiler, aynı zamanda geminin limanda, alargada ya da
tersanede kaldığı sürede ihtiyaç duyacağı herhangi bir hizmet konusunda da yardımcı
olmaktadır.
Gemi ve tedarikçiler arasında sırasıyla Ģu iĢlemler gerçekleĢir:

Hizmet talebi gelir,

Teklifler hazırlanır ve yollanır,

Teklife gelen teyit sonrasında transit ve lokal malzemeler hazırlanır,

Sevkiyat personeli lokal malzemeleri ikmal yapılacak araca yüklerken,
beyannamesi açılan transit ürünler mühürlü araçlarla gümrük kapısından giriĢ
yapar,

Teslimata müteakip, gerekli evraklara gemiden kaĢe vurulur, konu evraklar
operasyon birimine ardından muhasebe departmanına iletilir. Daha sonra ödeme
için müĢteriye gönderilir.
4.1.2. Gemiler Ġçin Malzeme Ġstek Katalogu
IMPA (International Marine Purchasing Association) denizciliğin içinde yer alan satın
alma mesleğinin çıkarlarını gözeten, alıcı ile tedarikçi arasında yakın iĢbirliği ve anlayıĢ
sağlayarak deniz endüstrisinde „‟SES‟‟ olmak isteyen bir grup üst düzey satın alma
yöneticisi tarafından 1978 yılında kurulmuĢtur.
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Tedarikçi firmaların gemilerin ihtiyacı olan ürünlerini hatasız bir Ģekilde gemiye
teslimatının yapabilmesi için IMPA bir katalog oluĢturmuĢtur. Bu katalogda her ürün ayrı bir
kod ile belirtilmiĢtir. Günümüzde birçok ticari gemilerde yaklaĢık 1000 sayfa Ġngilizce
olarak hazırlanmıĢ olan bu katalog üzerinden sipariĢler verilmektedir.

Resim 4.1: IMPA katalog

4.1.3. Gemilerde Malzeme Kontrol Listelerinin HazırlanıĢı
Gemileri iĢleyen bir fabrika gibi düĢünürsek çalıĢan personel ve gemi için birçok
ihtiyaç ve malzeme gereksinimi vardır. Bu nedenle aĢağıdaki malzeme kontrol listeleri her
bölüm için dokuzar adet hazırlanmıĢtır. Bir sonraki baĢlıkta da bu 9 malzemeden
hangilerinin istek yapılması gerektiğini göreceksiniz. Unutmayınız ki gittiğiniz gemilerin
birçoğunda örnek verecek olursak sadece güverte malzemeleri yaklaĢık 500 farklı
malzemeden oluĢmaktadır.
Gemilerde ihtiyaçları aĢağıdaki Ģekilde sıralayabiliriz:

Güverte malzemeleri,

Makine malzemeleri,

Kabin malzemeleri,

Kumanya malzemeleri,

Emniyet ekipmanları malzemeleri,

Boya malzemeleri,

Kırtasiye malzemeleri,

Medikal malzeme,

Elektrik malzemeleri,

Kimyasal malzemeleri,

Oil Spill malzemeleri.
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Yukarıdaki malzeme listesini ele aldığımızda aĢağıda 9‟ar adet malzeme bulunan
örnek listeler göreceksiniz. Bu listelerde azalan ya da biten malzeme için bir sonraki limanda
ikmali için Ģirketten talepte bulunulacaktır.
4.1.3.1. Güverte Malzemeleri

NO

IMPA
NO

DESCRIPTION

1

150677

TRANSPARENT PLASTĠC

YERLERE SERMEK
ĠÇĠN NAYLON

2

150691

NON SKID RUBBER WIDTH
800MM

3

174058

4

LAST
MONTH

SUPPLIE
D

MTR

0

90

20

70

KAYMAZ 800MM ENĠ

MTR

0

0

0

0

SPONGE CLEANER

SINTINELER ĠÇĠN
SUNGER

PCS

45

0

10

35

174124

PLASTIC BUCKETS 15 LTRS

PLASTIK KOVA 15
LĠTRELĠK

PCS

0

0

0

0

5

174142

DUST PAN,GALVANIZED
OPEN

FARAS GALVANĠZLĠ,
AÇIK TĠP

PCS

2

0

0

2

6

174275

SPRING CLAMP MOP
COMPLETE

PAS PAS, (TAKIM
OLARAK )

PCS

3

0

0

3

7

174293

RUBBER SQUEEGEES
480mm width

LASTĠK ÇEKÇEK 480
MM GENĠġLĠK

PCS

10

0

3

7

8

190101

GLOVES WORKING
COTTON ORDINARY

YÜN Ġġ ELDĠVENĠ

PAIR
S

80

0

20

60

9

190102

GLOVES WORKING
COTTON RUBBER COATED
PALM

LASTĠK KAPLI YÜN
Iġ ELDĠVENĠ

PAIR
S

65

0

5

60

UNIT

LAST
MONTH

SUPPLIE
D

CONSUME
D

R.O.B.

ÇÖP POġETĠ

PCS

50

10

40

Ġġ ELDĠVENĠ

PCS

28

8

20

AÇIKLAMA

UNIT

CONSUMED

R.O.B
.

4.1.3.2. Makine Malzemeleri

NO

IMPA
NO

1

174176

2

190101

3

190135

DISPOSABLE
GLOVES,PLASTIC

ATILABĠLĠR PLASTĠK
ELDĠVEN

PCS

20

20

0

4

190569

DISPOSABLE BOILERSUITS
SIZE:LL

ATILABĠLĠR KAZAN
ELBĠSESĠ

PCS

3

2

1

5

232906

WIPING
RAGS,WHITE,STERILIZED

ÜSLUP

KGS

150

50

100

510785

WIRE CUP BRUSHES
75XM10
THREAD,THREADED NUT
TYPE

ÇANAK FIRÇA

PCS

5

5

0

6

DESCRIPTION
PLASTIC BAGS FOR
GARBAGE
DISPOSAL,BLACK
500X400X1300mm
GLOVES,COTTON
WORKING ORDINARY

AÇIKLAMA

68

7

611145

8

650873

9

670163

STRIKING WRENCHES
SINGLE OPEN
END,OPENING mm:41
TAPE OIL GAUGE
STAINLESS STEEL
METRIC,LENGHT:30mtr
STEEL SQUARE,COLD
FINISHED,25 mm,

ĠNGĠLĠZ ANAHTARI

PC

1

1

0

ĠSKANDĠLMETRE

PCS

2

1

1

DÖRT KOSELĠ
CĠVATA

PCS

6

4

2

UNIT

LAST
MONTH

CONSUMED

R.O.B
.

1

11

4.1.3.3. Kabin Malzemeleri

NO

IMPA
NO

DESCRIPTION

1

55031
3

AEROSOL GLASS CLEANER

AEROSOL CAM
TEMĠZLEYĠCĠ

TINS

12

DISPOSABLE PLASTIC
PLATE

ATILABĠLĠR TABAK

PCS

1000

2

AÇIKLAMA

3

17068
2

PAPER DISPOSABLE CUPS
225ML

ATILABĠLĠR KÂĞIT
BARDAK

PCS

200

4

17407
2

3-M SCOTCH BRITE
CLEANSER SPONGE ACE
S(115X75X33)

3-M SCOTCH BRITE

PCS

5

17420
2

ALIMINIUM COOKING FOIL
450MMX30MTRS

ALIMINIUM FOLYO
450MMX30MTRS

6

15061
7

PANTRY CLOTH 400X690MM

7

55013
4

8
9

55018
1

SUPPLIE
D

1000
100

65

235

44

8

36

PKTS

6

1

5

BÜFE BEZĠ

PCS

39

4

40

LAUNDRY MACHINE
DETERGENT 25 KGS

MAK.DETERJAN

BAG
S

2

2

0

LAUNDRY MACHINE
DETERGENT 10KGS

ÇAMAġIR MAK.
DETERJANI

BAG
S

5

1

4

DISHWASHING MACHINE
DETERGENT 20 KG

BULAġIK MAK.
DETERJANI 20KG

PKTS

4

3

1

CONSUME
D

R.O.B.

5

4.1.3.4. Kumanya Malzemeleri

NO

IMPA
NO

AÇIKLAMA

DESCRIPTION

UNIT

LAST
MONTH

SUPPLIE
D

1

ENGĠNAR

ARTĠCHOKES

KG

30

10

20

2

BAL KABAĞI

PUMPKĠN

KG

15

10

5

3

BAMYA

OKRA

KG

20

10

10

4

BEZELYE

GREEN PEAS

KG

20

10

10

5

BĠBER - DOLMALIK

STUFFĠNG GREEN
PEPPER

KG

20

15

5

6

DEREOTU

DĠLL

KG

2

2

0

69

7

DOMATES

TOMATOES

KG

60

40

20

8

HAVUÇ

CARROTS

KG

55

30

25

9

ISPANAK

SPĠNACH

KG

20

10

10

AÇIKLAMA

UNIT

LAST
MONTH

CONSUME
D

R.O.B.

SPANNERS FOR HYDRANT,
NAKAJIMA, 40A, 270 MM.
SPANNERS FOR HYDRANT,
NAKAJIMA, 50A, 295 MM.

HĠDRANT ANAHTARI

PCS

1

HĠDRANT ANAHTARI

PCS

1

4.1.3.5. Emniyet Ekipmanları Malzemeleri

NO

IMPA
NO

1

330791

2

330792

3

330793

SPANNERS FOR HYDRANT,
NAKAJIMA, 65A, 330 MM.

HĠDRANT ANAHTARI

PCS

1

1

4

330363

LIFEBUOY SELF-IGNITING
LIGHTS

CAN SĠMĠDĠ IġIĞI

PCS

3

3

5

330134

LIFE JACKET, ADULT
USAGE FOR EMPTY CABIN

CAN YELEĞĠ

PCS

1

1

6

330252

WHISTLES, FOR LIFE
JACKETS, SPARE

CEN YELEĞĠ
DÜDÜĞÜ

PCS

8

7

330143

LIFE JACKET LIGHTS,
SPARE

YEDEK CEN YELEĞĠ
DÜDÜĞÜ

PCS

11

8

331039

CO2 MĠNĠMAX
DOLUM TÜPÜ

PCS

8

9

331011

CO2 CARDRIGES FOR 6 KG.
ABC POWDER FIRE
EXTINGUISHER, 155 GRM.
LEAD SEAL PLATE ONLY
USE FOR REFILL 9 LT.
FOAM FIRE EXTINGUISHER

KOPUK MĠNĠMAX
DOLUM TÜPÜ

PCS

19

UNIT

LAST
MONTH

DESCRIPTION

SUPPLIE
D

1
1

1

0

7
11

2

6

19

4.1.3.6. Boya Malzemeleri

NO

IMPA
NO

DESCRIPTION

1

CS-650

ACRI 700 FINISH BLACK

SON KAT SĠYAH

LTR

140

2

CS-643

ACRI 700 FINISH BLUE

SON KAT MAVĠ

LTR

40

3

CS-649

ACRI 700 FINISH BLUE

SON KAT MAVI

LTR

4

CS-614

ACRI 700 FINISH GREY

SON KAT GRĠ

LTR

5

CS-514

ACRI 700 FINISH GREY

SON KAT GRĠ

LTR

6

CS-511

ACRI 700 FINISH RED
BROWN

SON KAT KIRMIZI

LTR

AÇIKLAMA

70

SUPPLIE
D

CONSUME
D

R.O.B.

20

120
40

40
160

40
20

140
100

420

100

120

400

7

CS-624

ACRI 700 FINISH RED

SON KAT KIRMIZI

LTR

8

CS-651

ACRI 700 FINISH WHITE

SON KAT BEYAZ

LTR

9

CS-622

ACRI 700 FINISH YELLOW

SON KAT SARI

LTR

40
60

40

20

80
40

4.1.3.7. Kırtasiye Malzemeleri

NO

IMPA
NO

DESCRIPTION

1

470203

HARD COVER LETTER
FILES

2

470661

3

470612

4

470617

5

470671

6

470674

7

471253

8
9

UNIT

LAST
MONTH

SERT KAPAKLI
DOSYA

PCS

SIGN PENS,BLUE

MAVĠ KALEM

SIGN PENS,BLACK
0.5 MM WATER SOLUBLE
BALL POINT PENS BLACK
COLOUR
ASSORTED COLOUR
FLOURECENT MARKING
PENS,BLUE
ASSORTED COLOUR
FLOURECENT MARKING
PENS,GREEN

SUPPLIE
D

CONSUME
D

R.O.B.

6

6

0

PCS

12

6

6

SĠYAH KALEM

PCS

10

6

4

SUDA ÇÖZÜNÜR
SĠYAH KALEM

PCS

6

FLORASAN MAVĠ
KALEM

PCS

2

2

0

FLORASAN YEġĠL
KALEM

PCS

1

1

0

CELLOPHANE TAPES

ÇĠFT TARAFLI BANT

ROLL

5

1

4

470331

PLASTIC CARD HOLDERS

PLASTĠK SIRTLIK

PCS

2

470341

PLASTIC CARD HOLDERS

PLASTĠK SIRTLIK

PCS

6

UNIT

LAST
MONTH

AÇIKLAMA

6

2
2

4

CONSUME
D

R.O.B.

2

3

4.1.3.8. Medikal Malzeme

NO

IMPA
NO

DESCRIPTION

1

390512

THERAFLU FORTE

GRĠP, SOĞUK
ALGINLIĞI

PCS

5

2

390216

AFERIN

GRĠP, SOĞUK
ALGINLIĞI

PCS

3

3

3

391205

KERASOL POMAD 50 g

EKZAMA,DERĠ
POMADI

PCS

3

3

4

390808

CALCIDINE GRANULE 75g

MĠNAREL VE
VĠTAMĠN
KOMBĠNASYONU

PCS

4

2

2

5

xxxxxx

NEOLET PASTIL

BOĞAZ PASTĠLĠ

PCS

2

1

1

AÇIKLAMA

71

SUPPLIE
D

6

xxxxxx

DISINOL 10cc

DĠġ AĞRILARI ĠÇĠN

PCS

1

7

xxxxxx

VITABIOL C FORT DRAJE

C VĠTAMĠNĠ

PCS

4

1

3

8

xxxxxx

BEVITIN C

B - C VĠTAMĠNĠ

PCS

2

1

1

9

xxxxxx

SUPRADYN

VĠTAMĠN
KOMBĠNASYONU

PCS

1

AÇIKLAMA

UNIT

LAST
MONTH

SUPPLIE
D

CONSUME
D

R.O.B.

DUMAN DEDEKTÖRÜ

PCS

3

1

1

3

REFLEKTÖR DIġ
AYDINLATMA

PCS

1

1

0

1

1

4.1.3.9. Elektrik Malzemeleri

NO

IMPA
NO

1

331074

2

790934

3

791116

MERCURY LAMP, TYPE
HRF,700 WATT

700 WATT LAMBA

PCS

2

4

791431

FLUORESCENT LAMP,
DAYLIGHT CLOUR, FL20S/EL,20 WATT

FLORASAN GÜNDÜZ
AYDINLATMA

PCS

2

5

791505

STARTER FOR
FLUORESCENT LAMP FG-4P

FLORASAN LAMBA

PCS

37

6

792923

RECEPTACLE DOUBLE 2
ROUND PIN SIEMENS

ÇĠFT YÖNLÜ PRĠZ

PCS

1

1

PCS

4

4

BİLYE

PCS

4

BİLYE

PCS

2

UNIT

LAST
MONTH

SUPPLIE
D

CONSUME
D

R.O.B.

YAĞ SÖKÜCÜ

LTR

1840

240

120

1960

PAS SÖKÜCÜ

LTR

170

20

150

YAĞLI KÖMÜR
SÖKÜCÜ

LTR

980

480

500

7

770379

8

770386

9

770264

DESCRIPTION
SPARE SMOKE DEDECTOR
TEST GAS 350 GRM/TIN
REFLECTOR LAMP, RFH,FLAT OUTDOOR USE,220
VOLT,300 WATT

SINGLE ROW DEEP
GROOVE, RADIAL BALL
BEARING,TWO SIDE METAL
SHIELDED,6308 ZZ
SINGLE ROW DEEP
GROOVE, RADIAL BALL
BEARING, TWO SIDE
METAL SHIELDED
SINGLE ROW DEEP
GROOVE, RADIAL BALL
BEARING, TWO SIDE
METAL SHIELDED

BİLYE

2

8

2

0

15

30

2

2

2

4.1.3.10. Kimyasal Malzemeler

NO

1
2
3

IMPA
NO

DESCRIPTION
MARICHEM OIL - GREASE
REMOVER HD 999 ( 210 LTR
)
MARICHEM RUST
REMOVER ( 30 LTR )
MARICHEM P.C.S PETCOKE
CLEANER ( 200 LTR )

AÇIKLAMA

72

4

MARICHEM CEMENT
REMOVER ( 200 LTR )

ÇĠMENTO SÖKÜCÜ

LTR

2335

5

MARICHEM ALCACLEAN
HD ( 30 LTR )

GENEL TEMĠZLEYĠCĠ

LTR

100

100

0

6

MARICHEM GENERAL
CLEANING AND SOLVENT

GENEL TEMĠZLEYĠCĠ

LTR

60

30

30

7

KERESONE ( 18 LTR )

YAĞ SÖKÜCÜ

LTR

18

14

4

8

AMERICOL RUST REMOVER
( 20 LTR )

PAS SÖKÜCÜ

LTR

20

20

0

9

UNITOR RUST REMOVER (
25 LTR )

PAS SÖKÜCÜ

LTR

75

UNIT

LAST
MONTH

2335

75

4.1.3.11.Yağ Kaçağı (Oil Spill) Malzemeleri

NO

IMPA
NO

DESCRIPTION

1

190132

PLASTIC GLOVES, OIL/ACID
RESISTANT, LONG

PLASTIK ELDIVEN

PAIR
S

7

7

2

190437

RAIN SUITS YELLOW WITH
HOOD, SIZE: L

YAGMURLUK SARI
BASLIKLI, BEDEN: L

PCS

2

2

3

1902X
X

RUBBER BOOTS

LASTIK CIZME

PAIR
S

10

10

4

174291

RUBBER SQUEEGEES, 300
MM.

PLASTIK CEKCEK,
300 MM.

PCS

3

3

5

232946

SAWDUST, 20 KG.

TALAS, 20 KG.

BAGS

4

4

6

232484

SCUBBER PLUGS,
85X110X65 MM.

FRENGI TAPASI,
85X110X65 MM.

PCS

4

4

7

232486

SCUBBER PLUGS,
110X135X65 MM.

FRENGI TAPASI,
110X135X65 MM.

PCS

7

7

8

59160X

WILDEN PUMP

WILDEN POMPA

SET

1

1

AÇIKLAMA

SUPPLIE
D

CONSUME
D

R.O.B.

IMPA katalogunun Ġngilizce olması nedeni ile istek yaparken bize kolaylık sağlaması
için gemilerde bu listeler Ġngilizce olarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle aĢağıdaki listede bazı
bilinmesi gereken Ġngilizce açıklamalar Ģunlardır:






Unit: birim,
Last month: en son sayımın yapıldığı aydaki miktar,
Supplied: o ay içinde yapılan ikmal miktarı,
Consumed: o ay harcanan miktar,
R.O.B.(remaining on board): o ay içinde kalan miktar.
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4.2. Gemilerdeki Malzeme Talep Listelerinin HazırlanıĢı
Gemilerde malzeme listesi hazırlandıktan sonra yeni, eksik veya biten malzeme için
Ģirket yetkililerinden malzeme talep listesi hazırlanması gerekmektedir. AĢağıda örnek bir
talep listesi hazırlanmıĢtır.
Ġstek yaparken dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar vardır. Bunlar:

Gemi storlarından alınıp kullanılacak herhangi bir malzemeyi mutlaka günü
gününe listede consumed olarak giriniz.

Her 3 ayda bir mutlaka tüm storları sayınız.

Ġsteklerinizi her ay en çok harcanan ve kullanımı daha kolay olan malzemeler
için yapınız. Kullanılmayan ve stor da bulunan bir malzeme için istekte
bulunmayınız.

Gemi sefer planını göz önünde bulundurarak özellikle kumanya isteklerinizi
mümkünse fazla yapınız.

Mutlaka ayrıntılı istek yapılmalıdır. Örneğin yangın hortumu kaplini isterken
geminizde kullanılan tipi seçmelisiniz.

Gemilerde birçok malzemenin yedekleri mevcuttur. Herhangi bir ekipmanın
arıza yapması durumunda kullanılan yedek malzeme olursa mutlaka bir sonraki
limanda kullanılan yedek malzemenin yerine yenisi için istek yapınız.

Ġstek yaparken çalıĢmıĢ olduğunuz firmanın ekonomik yapısını da göz önünde
bulundurunuz.

Kullanım süresi dolan ya da süresi yaklaĢan malzemeler için mutlaka istek
yapınız.

Gemi seferleri 3-4 ay kadar sürecek Ģekilde belirlendi ise istek yaparken
ekonomik olması açısından daha ucuza ikmal edilebilecek liman var ise acil
ekipmanlar hariç diğer istekleriniz için uygun limanı bekleyiniz.
Ġkmal yaparken dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar vardır. Bunlar:

Ġkmal sırasında vardiyada bulunan personel hariç diğer tüm personel ikmale
yardımcı olur.

Kamyonet ya da tırla getirilen malzemeleri sahilden tek tek almak yerine kreyn
donanımı ile geminin güvertesine alınması sağlanır.

Malzemeleri getiren acente, gemi 1.zabitine malzeme listesi irsaliyesini verir.
1.zabit makine irsaliyesini baĢmühendise verip, kalan diğer tüm listeyi kontrol
eder.

1.zabit ve baĢmühendis istek yapılan malzeme ile gelen malzemeleri IMPA
numarası ile karĢılaĢtırma yapar. Eğer farklılık varsa acenteyi bilgilendirerek
geri iade eder. Örneğin dana eti istenmiĢ olmasına rağmen bazı yerlerde domuz
eti geldiği görülmüĢtür.

Özellikle kumanya ikmali sırasında meyve ve sebzelerin taze olup olmadığına
dikkat edilir. Ayrıca gelen malzemenin irsaliyesinde adet ya da kg farkı olabilir.

Ġkmal tamamlandıktan sonra acente, gemi kaptanından irsaliyenin imzalanması
ister. Kaptan, 1.zabit ve baĢmühendisten geri iade ya da eksik malzeme için
bilgi aldıktan sonra irsaliyeden o malzemeleri çıkarıp imzalar.

Tamamlanan ikmal sonrası ısm gemi malzeme kontrol listeleri güncellenir.
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IT
EM

IMPA NO

DESCRIPTION

1

59 20 XX

2
3
4

51 07 66
19 04 22
19 04 23

5

61 27 77

6

59 04 63

7

61 76 80

8

61 76 82

9

59 10 14

10
11
12
13
14

47 12 XX
31 10 02
31 10 54
21 14 21
23 24 85

DECK
MAKTEC MT953 PNEUMATIC DERUSTING BRUSH,
125MM, 2.5A ,AVAILABLE CHUCK M14 WIRE CUP
BRUSHES,1-PHASE
WIRE CUP BRUSHES, KNOT TYPE CUP, 75 x 5/8, 25 mm
RAIN COAT WITH HOOD, L SIZE, GREEN COLOR
RAIN COAT WITH HOOD, LL SIZE, YELLOW COLOR
HAMMER HANDLE, HARD WOOD FOR 1.5 KG BRASS
HAMMER
PNEUMATIC JET CHISEL, 2.7 KG, 237 mm
FLEXIBLE EXTENSION HOSE, PIN TYPE GREASE
NIPPLE, PT 1/8, 360 mm
FLEXIBLE EXTENSION HOSE, HYDRAULIC OR
STRAIGHT TYPE GREASE NIPPLE, PT 1/8, 340 mm
TOSHIBA PORTABLE ELECTRIC DRILLS, 16 mm , 700
rpm
TAPE DISPENSERS, 55mtr x 48 mm
SOFTRAME SINGLE LENS GOGGLES, ELASTIC
PROTECTIVE EYEWEAR, BLUE MIRROR
SEIZING TWINE, 2.5 kg , 3 mm
SCUPPER PLUGS DIAMETER 100 mm

15

25 14 66

FISH OIL 18LT / CAN

16

33 06 56

17

33 06 19

18

49 05 0X

19

51 10 89

20

23 17 XX

22

XX XX
XX
23 29 56

RECHARGABLE SAFETY HANDLAMBS WITH
CHARGER
INTRINSIC SAFETY HEAD TORCHES, 215 grm
,(INCLUDING CERTIFICATE)
PADLOCK BRASS 50MM WITH 2 KEYS ; INNER
LENGTH 120 MM
PALM MATTING SIZE 90 CM X 45 M / ROLL (OFFER
GREEN COLOR)
HANDY BILLY ROPE DIAMETER: 20MM, UPPER
BLOCK: 200W2AS, LOWER BLOCK: 200W1BS, SWL:
0.33 T
SPRAY FOAM FOR HATCH COVER SEALING, TYTAN
PRO 30
PORTLAND CEMENT

23

65 08 90

WATER FINDING PASTE, KOLOR KUT, 75 grm

24
25
26

23 29 68
61 65 02
61 65 08

BLASTING SAND
ADJUSTABLE WRENCHES, 6 inch , 150 mm
ADJUSTABLE WRENCHES, 18 inch , 450 mm

1
2

---------

21

1

33 08 45

2

33 58 11

3

33 03 29

PAINT
MARINE THINNER
UMEGARD SX GREY CS-614
SAFETY
RUBBER PACKING FOR HOSE COUPLING FOR
NAKAJIMA TYPE, 2-1/2‟‟
MANDATORY SIGN `ESCAPE ROUTE KEEP CELAR AT
ALLTOT
L120 LIFE BUOY LIGHT (LITHIUM BATTERY)

75

ON
STOCK

REQUIR
ED

UNI
T

2

1

SET

30
NIL
NIL

20
10
5

PCS
PCS
PCS

NIL

10

PCS

2

1

PCS

NIL

5

PCS

NIL

5

PCS

NIL

1

PCS

NIL
NIL
NIL
1
NIL

20
30
20
4
2

NIL

2

RL
PCS
PCS
PCS
PCS
CA
N

NIL

3

PCS

NIL

3

PCS

NIL

2

PCS

NIL

2

RO
LL

NIL

1

PC

NIL

58

PCS

50

50

3

20

30
NIL
NIL

30
1
1

KG
TU
BE
KG
PCS
PCS

5
40

100
100

LTR
LTR

NIL

36

PCS

NIL

4

PCS

NIL

6

PCS

4
5
6
7
8
9

33 15 27
33 28 89
33 15 18
33 15 22
33 15 31
33 15 08

WHEEL HOUSE POSTER (TWO SHEETS)
VDR ISPS CODE SIGN
SOLAS 1 POSTER
BUNKERING POSTER
FIRE&EXPLOSION ACTIONS
PREVENTING OIL SPILLS

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

1
1
1
1
1
1

PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS

1

17 06 82

CABIN
DISPOSABLE PAPER CUPS – 205 cc

200

200

2

55 02 53

TOILET SOAP LUX – 72 PC.

2

2

3

55 01 81

DISHWASHING MACHINE DETERGENT 20 KG

NIL

2

4
5

17 40 66
55 01 21

10
10

20
48

6

17 41 75

NIL

10

PKT

7
8
9

19 03 87
17 42 80
17 41 24

STAINLESS STEEL SCOURER
BLEACHING WATER FOR LAUNDRY
PLASTIC BAGS FOR GARBAGE DISPOSAL 800x1200
(10 SHTS PER PACKET)
DISPOSABLE SHOE COVERS
WRINGER MOP BUCKETS 330x340x280 mm
PLASTIC BUCKETS 8 LTR

PCS
CT
N
CA
N
PKT
BTL

5
NIL
NIL

20
2
3

10

17 14 54

NAPKIN PAPERS 10000`S

NIL

1

11
12
13
14

55 01 24
17 41 41
55 06 24
15 06 21

8
1
NIL
NIL

24
5
5
10

15

55 05 45

LAUNDRY SOFTENER 1.65 LTR
DUST PANS PLASTIC 320x270x495 mm
INSECT KILLER 300cc
DUSTER CLOTH 450x500 mm
SYNTHETIC CHEMICAL FLOOR MAINTENANCE
18LTR (GOOD QUALITY)

NIL

1

PKT
PCS
PCS
BO
X
BTL
PCS
PCS
SHT
CA
N

16

55 01 56

15

10

NIL

5

PCS

NIL
6
4
NIL
NIL
NIL
6
6

10
12
12
5
12
12
12
12

PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS

NIL

12

PCS

NIL

12

PCS

NIL

12

PCS

NIL
NIL
2
NIL
NIL
2
NIL

10
10
10
10
10
10
15

PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS

17

55 01 34

1
2
3
4
5
6
7

47 02 03
47 06 61
47 06 12
47 05 32
47 06 16
47 06 14
47 05 05
47 06 17

8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

47 06 71
47 06 73
47 06 74
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
47 12 52
47 12 53
47 12 71

SCOURING CREAM 400 grm
LAUNDRY DETERGENT FOR AUTOMATIC MACHINE,
2 KG, OMO-ARIEL
STATIONERY
HARD COVER LETTER FILES
SIGN PENS,BLUE
SIGN PENS,BLACK
DERMOTOGRAPH PENCILS
WATER SOLUBLE BALL POINT PENS,RED
WATER SOLUBLE BALL POINT PENS,BLACK
MECHANICAL LEAD PENCIL,0.5 MM (ROTRING)
0.5 MM WATER SOLUBLE BALL POINT PENS BLACK
COLOUR
ASSORTED COLOUR FLOURECENT MARKING
PENS,BLUE
ASSORTED COLOUR FLOURECENT MARKING
PENS,YELLOW
ASSORTED COLOUR FLOURECENT MARKING
PENS,GREEN
PERMANENT MARKER,BLACK,0.5 MM
PERMANENT MARKER,BLUE,0.5 MM
NON-PERMANENT MARKER,BLACK,0.5 MM
NON-PERMANENT MARKER,BLUE,0.5 MM
CELLOPHANE TAPES
CELLOPHANE TAPES
KRAFT PAPER SEALING TAPES
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BTL

20
21
22
23
24
25
26
27
28

47 12 72
47 03 31
47 03 41
XXXX
47 11 53
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

KRAFT PAPER SEALING TAPES
PLASTIC CARD HOLDERS
PLASTIC CARD HOLDERS
INVISIBLE TAPES (12X35)
MAGNETIC CLIPS
RECHARGHABLE BATTERIES,ALKALINE,AAA,1.2 V
RECHARGHABLE BATTERIES,ALKALINE,AA ,1.2 V
PRINTER CARTHIDGE,CANON 728 BLACK
PRINTER CARTHIDGE,HP 94 BLACK +95 TRI COLOR
COMBO PACK
PRINTER CARTHIDGE,CANON 312
PRINTER CARTHIDGE,CANON 104
PRINTER CARTHIDGE,CANON FX 10
PRINTER CARTHIDGE,CANON FX 9
A4 NOTEBOOK

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

15
10
10
10
10
20
10
3
1

PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS

1
1
1
1
NIL

2
2
2
2
10

PCS
PCS
PCS
PCS
PCS

NIL
NIL
NIL

12
12
12

4

10

PCS
PCS
PCS
CA
SE
CA
SE
CA
SE
CA
SE
BO
X
BO
X
TIN
PA
CK

29
30
31
32
33

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

1
2
3

NIL
NIL
NIL

BONDED STORE
BACARDI 750 ML.
JB WHISKY (1 LTRS)
ABSOLUT VODKA

4

NIL

BEER (HEINIKEN)

5

NIL

COCA-COLA (330 ML X 24 TINS) /CASE

NIL

25

6

NIL

SPRITE (330 ML X 24 TINS) /CASE

NIL

5

7

NIL

NATURAL SPRING WATER (1.5 ltrs x 12 btls)

14

15

8

NIL

MARLBORO RED 50‟S

42
CRTN

2

9

NIL

LM RED 50‟S

2 BOX

1

10

NIL

PLANTERS PEANUTS (200gr/TIN)

NIL

24

11

NIL

TWIX, 200 GR

NIL

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

39 06 20
39 06 21
39 02 34
39 03 06
39 06 33
39 03 90
39 06 56
39 04 42
39 06 69
39 06 71
39 06 72
39 06 76

60
20
100
100
20
20
6
300
50
20
2
200

13

39 06 79

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

14
15
16
17

39 17 23
39 17 24
39 17 31
39 02 20

NIL
NIL
NIL
NIL

2
40
40
8

MEDICINES
CHLOROPHEMINE MALEATE TABLETS
CHLOROPHEMINE MALEATE INJECTION
CODEINE SULFATE TABLET
EPHEDRINE SULFATE TABLETS
EPHEDRINE HYDROCHLORIDE INJECTION
MORPHINE SULFATE INJECTION
NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION
PHENOBARBITAL TABLETS
PYRANTEL TABLETS
QUININE DIHYDROCHLORIDE INJECTION
SALBUTAMOL,AEROSOL INHALER
SULFAMETHOXAZOLE&TRIMETHOPRIM
TETANUS TOXOID ADSORBED,SINGLE DOSE
AMPOULE
GLUCAGON READY TO USE
HALOPERIDOL
METOPROLOL
CALAMINE LOTION
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10

PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
PCS
BTL

18
19

XXXX
XXXX

CONDOM
DETTOL, ANTISEPTIC CLEANSER, 300 ML

NIL
NIL

50
5

PCS
PCS

NOTLAR:
DECK:
- ITEM NO 2,3,4,5,9,10,11,12,13,22,23,24,25,26 ELĠMĠZDE YETERLĠ SAYIDA VEYA MEVCUT
OLMAMASINDAN DOLAYI ĠSTENMĠġTĠR.
- ITEM NO 1 GÜVERTE BAKIMLARINDA KULLANILAN ELEKTRIK MOTOR FIRÇALARINDAN
BĠRĠNĠN ARIZA YAPMASI SEBEBĠ ĠLE ĠSTENMĠġTĠR.
- ITEM NO 6 ELĠMĠZDE MEVCUT CHISELLERĠN TAM RANDIMANLI ÇALIġMADIĞINDAN
DOLAYI ĠSTENMĠġTĠR.
-ITEM NO 7-8 GRES POMPASI VE EL POMPASI KAMÇILARININ YEDEKLERĠNĠN
BULUNMAMASINDAN DOLAYI ĠSTENMĠġTĠR.
- ITEM NO 14 GEMĠMĠZDE BULUNAN BAZI GÜVERTE FRENGĠ TAPALARININ HASARLI
OLMASINDAN DOLAYI ĠSTENMĠġTĠR.
- ITEM NO 15 HER YÜKLEME VE TAHLĠYEDEN SONRA RESTING PAD'LERE SÜRÜLEN
GREASE'IN ÇOK KĠR TOPLAMASI VE DAYANAKSIZ OLMASI SEBEBĠ ĠLE RESTING PAD'LERE
UYGULANMAK ÜZERE ĠSTENMĠġTĠR.
- ITEM NO 16 ELĠMĠZDE BULUNMAMASI VE GEMĠMĠZDEKĠ MEVCUT YANGIN
ĠSTASYONLARINDA BULUNAN FENERLERĠN YETERSĠZ KALMASI SEBEBĠYLE ĠSTENMĠġTĠR.
-ITEM NO 17 BU AY YAPILACAK OLAN DOUBLE BOTTOM TANK KONTROLLERĠ ESNASINDA
VE KAPALI MAHALLERE GĠRĠġTE KULLANILMAK ĠÇĠN ĠSTENMĠġTĠR.
- ITEM NO 18, TATLI SU ALMA BORULARININ LĠMANLARDA KĠLĠT ALTINA ALINABĠLMESĠ
ĠÇĠN ĠSTENMĠġTĠR.
- ITEM NO 19 OFĠS, MK KONTROL ODASI VE KÖPRÜ ÜSTÜNDE BULUNAN MASA ÜSTÜ
KORUMALIKLARININ YIPRANMIġ VEYA EKSĠK OLMASI SEBEBĠ ĠLE ĠSTENMĠġTĠR.
- ITEM NO 20 YEKE DAĠRESĠ SKY LIGHT`IN KOLAY AÇILIP KAPANABĠLMESĠ VE KULLANILAN
CAYRASKALIN ÇABUK PASLANIP BOZULMASI SEBEBĠ ĠLE ĠSTENMĠġTĠR.
- ITEM NO 21 ÖNEMLĠ YÜKLERDE AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIĞINI SAĞLAMAK ĠÇĠN
ELĠMĠZDE YETERLĠ MĠKTARDA BULUNMADIĞINDAN DOLAYI ĠSTENMĠġTĠR.
-ITEM NO 27 ADEN KÖRFEZĠ GEÇĠġĠDE GEMĠ BORDASINA MONTE EDĠLECEK OLAN GÜVENLĠK
TELLERĠNĠ PUNTELE BAĞLAMAK ĠÇĠN ĠSTENMĠġTĠR.
SAFETY:
- TÜM SAFETY ITEMLERĠ ELĠMĠZDE YETERLĠ SAYIDA VEYA MEVCUT OLMAMASINDAN
DOLAYI ĠSTENMĠġTĠR.
STATIONERY:
- TÜM KIRTASĠYE ITEMLERĠ YETERLĠ SAYIDA YADA MEVCUT BULUNMAMASINDAN DOLAYI
ĠSTENMĠġTĠR.
MEDICINE:
- TÜM MEDICINE ITEMLERĠ WHO LĠSTESĠNDE GEMĠMĠZDE BULUNDURULMASI GEREKEN
ĠLAÇLARDIR.

Tablo 4.1: Örnek malzeme istek listesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek gemilerde malzeme stok ve malzeme istek
listelerini hazırlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5

Tedarikçiler tarafından sağlanan hizmetlerin neler olduğunu
kavrayabildiniz mi?
Gemi ve tedarikçiler arasında sırasıyla hangi iĢlemlerin
gerçekleĢtiğini kavrayabildiniz mi?
Gemilerde malzeme kontrol listelerinin nasıl hazırlandığını ve
nelerden oluĢtuğunu kavrayabildiniz mi?
Ġstek yaparken dikkat etmemiz gereken noktaların neler
olduğunu kavrayabildiniz mi?
Ġkmal yaparken dikkat etmemiz gereken noktaların neler
olduğunu kavrayabildiniz mi?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.
Tedarikçiler tarafından sağlanan hizmetler arasında aĢağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A) Kumanyalık ürünleri
B) Temizlik malzemeleri
C) Çelik halat
D) Makine yedek parçası
E) Personel değiĢimi
2.

AĢağıdakilerden hangisi güverte malzemesidir?
A) ĠĢ eldiveni
B) Kazan elbisesi
C) Florasan lamba
D) Can yeleği
E) TalaĢ

3.
AĢağıdakilerden hangisi malzeme kontrol listesindeki o ay içerisinde harcanan miktarı
gösterir?
A) Unit
B) Last month
C) Supplied
D) Consumed
E) R.O.B.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENMEFAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu uygulama faaliyeti ile kiralama sözleĢmeleri gereklerini uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Kütüphaneden, internetten veya çevrenizdeki denizcilik firmalarından örnek bir
navlun sözleĢmesi bulup her bir maddesinin ne anlama geldiğini proje olarak
hazırlayınız. Projenizi sınıfta arkadaĢlarınızla ve öğretmenlerinizle paylaĢınız.
Çevrenizdeki gemi acenteliği yapan firmalara gidip starya ve sürastarya
sürelerinin nasıl hesap edildiğini araĢtırınız.

5.NAVLUN SÖZLEġMELERĠ VE STARYA ILE
SÜRASTARYA SÜRELERĠ
5.1. Navlun SözleĢmeleri
5.1.1. Tanım
Türk Ticaret Kanunu'nun 1016. maddesi navlun sözleĢmelerini Ģu Ģekilde tarif
etmektedir:
Navlun sözleĢmesi ile taĢıyan, navlun karĢılığında;



Geminin tamamını veya bir kısmını veyahut muayyen bir yerini taĢıtana tahsis
ederek eĢyayı denizde taĢımayı taahhüt eder ki buna çarter mukavelesi,
Parça mal olan muayyen eĢyayı denizde taĢımayı taahhüt eder ki, buna da
kırkambar mukavelesi denir.

5.1.2. Navlun SözleĢmesinin Unsurları
Türk Ticaret Kanunu'nun 1016. maddesi gereğince, navlun sözleĢmesinin unsurları
Ģunlardır:

TaĢımanın deniz yolu ile yapılması gerekmektedir. Nehir ve göllerde yapılan
taĢımalar navlun sözleĢmesi kapsamı dıĢında kalır.

TaĢımanın gemi ile yapılması gerekmektedir.

Deniz yolu ile eĢya taĢıma taahhüdü bulunması gerekmektedir. Deniz yolu ile
yapılan yolcu taĢıma sözleĢmesi navlun sözleĢmesi kapsamında değil, yolcu
taĢıma sözleĢmesi kapsamındadır.

Deniz yolu ile eĢya taĢımanın navlun karĢılığında yapılması gerekmektedir.

TaĢınacak eĢyanın taĢıyanın normal gözetim ve korumasına bırakılması
gerekmektedir.
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5.1.3. Navlun SözleĢmesinin Ġlgilileri







TaĢıtan: Bir navlun sözleĢmesi gereğince ödeyeceği navlun karĢılığında
eĢyasının taĢınması talebinde bulunan kimsedir.
TaĢıyan: Bir navlun sözleĢmesi gereğince bir ücret karĢılığında deniz yolu ile
eĢya taĢımayı üstlenen kimsedir.
Donatan: Gemisini deniz ticaretinde kullanan kimsedir. Donatan, gemisini
baĢkasına ve baĢka faaliyete tahsis etmeyerek deniz yolu ile eĢya taĢımayı
kendisi üstlenmiĢ ise donatan aynı zamanda taĢıyan sıfatını kazanır.
Gemi iĢletme müteahhidi: Kendisine ait olmayan bir gemiyi kendi adına deniz
ticaretinde bizzat veya kaptan marifetiyle kullanan kimsedir. Gemi iĢletme
müteahhidi, üçüncü kiĢilerle olan iliĢkilerinde donatan sayılır.
Yükleten: Yükleten, taĢınacak yükü gemiye getiren veya teslim eden kimsedir.
Gönderilen: Gönderilen, yükü bir varma limanında kendi adına teslim alma
hakkına sahip olan kimsedir.

ġekil 5.1: Yükleten ve gönderilen

Gönderilen malı teslim almakla navlun ve navlun teferruatından olan bütün masrafları
ve sürastarya ücretini, teslim almanın dayandığı sözleĢme veya konĢimento hükümlerine
göre ödemeye, kendi hesabına Gümrük Resmi ödenmiĢ ve baĢka masraflar yapılmıĢ ise
bunları da vermeye ve kendine düĢen diğer bütün borçları ödemeye mecburdur.
TaĢıyan navlunun ödenmesi ve gönderilene düĢen diğer borçların yerine getirilmesi
karĢısında malı teslime mecburdur.
Gönderilen, malı almaya hazır olduğunu bildirip de, uymaya mecbur olduğu müddet
içinde yükü teslim almakta gecikirse, kaptan gönderilene haber verdikten sonra malı umumi
bir ambara veya emniyetli herhangi bir yere aktarabilir.
Gönderilen malı teslim almaktan kaçınırsa veya malı teslim almaya hazır olduğunu
bildirmezse veya gönderilen bulunamazsa kaptan malı umumi bir ambara veya emniyetli
herhangi bir yere aktarabilir.
Kaptanın kusuru olmaksızın, gönderilenin malı almakta gecikmesinde veya kaptanın
malı umumi bir ambara veya emniyetli herhangi bir yere aktarması nedeniyle boĢaltma
müddeti geçmiĢse taĢıyan sürastarya ücreti talep edebilir.
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Bu günler sürastarya müddeti mahiyetinde olmadıkça taĢıyanın uğradığı daha büyük
bir zararın tazminini istemek hakkı saklıdır.
TaĢıyan ile gönderilen arasındaki münasebetlerde konĢimento esas alınır. TaĢıma emre
yazılı bir konĢimento ile gerçekleĢmekte ise, gönderilen varma limanında muntazam cirolu
bir konĢimentoyu ibraz etmediği takdirde yükü teslim alamaz.
Aksi kararlaĢtırılmıĢ olmadıkça yükletenin talebi üzerine konĢimento gönderilenin
emrine veya sadece emre olarak düzenlenir. KonĢimentonun sadece "emre" olarak
düzenlenmesi halinde, bu konĢimentonun sadece yükletenin emrine düzenlendiği kabul
edilir.

Broker: Bir navlun sözleĢmesinin kurulması için tarafları bir araya getiren ve bu
iĢ için belirli bir komisyon alan kiĢidir.

5.1.4. Navlun SözleĢmesinin Türleri
Türk Ticaret Kanunu'nun 1016. maddesinde yapılan tarif gereğince, navlun
sözleĢmeleri iki Ģekilde düzenlenebilir. Bunlardan ilki çarter sözleĢmeleri, ikincisi de
kırkambar sözleĢmeleridir.


Çarter SözleĢmeleri (Charter Party)

Çarter sözleĢmeleri, bir geminin navlun karĢılığında tamamının veya bir bölümünün
veya belirli bir yerinin deniz seyrüseferi için taĢıtana tahsis edilmesini öngören
sözleĢmelerdir. Çarter sözleĢmelerinde gemi tahsisi taahhüdü ile yük taĢıma taahhüdü
birlikte yer alır.
Çarter sözleĢmeleri charter party denen bir belge ile düzenlenir. Charter party deyimi
Latince den gelmekte olup, bölünmüĢ senet demektir. Charter party sözleĢmeleri,
sözleĢmenin niteliği itibari ile çeĢitli Ģekillerde düzenlenebilir. Bunlar:


Bare Boat Çarter SözleĢmesi (Bare Boat Charter)

Bare boat çarter, geminin çıplak kiralanmasıdır. Bir baĢka ifade ile gemi personelsiz
olarak belirli bir ücret karĢılığında teçhizatı ile birlikte ve belirli bir sure için kiralanır.
Kiraya verenin, geminin teknik ve ticari yönetimi üzerinde hiçbir hakkı
bulunmamaktadır. Bu haklar kiracıya aittir.


Demise Çarter SözleĢmesi (Demise Charter)

Demise çarter, geminin üzerindeki teknik ve ticari yönetimi kiracıya devretmesidir.
Ancak demise çarter, bare boat çarterdan farklı olarak geminin personeli ile birlikte devri söz
konusu olabilir.
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Demise çarterda donatanın, gemiyi sözleĢmede yazılı nitelikte sefere elveriĢli bir
Ģekilde kiracıya teslimi ile birlikte gemi üzerindeki denetim hakkı, bakım ve onarım borcu
sona erer. Bir baĢka ifade ile donatanın gemiyi bütün sözleĢme süresince kullanmaya
elveriĢli bir hâlde bulundurma yükümlülüğü bulunmamaktadır.


Zaman Üzerine Çarter SözleĢmesi (Time Charter)

Donatan, time charterer emrine yalnız gemi ve teçhizatını değil, ayrıca kaptan ve
gemiadamlarını belirli bir zaman tahsis eder. Örneğin, iki yıl süre ile.
Zaman üzerine çarter partilerde, gemi üzerindeki sadece ticari yönetimin çarterere
devris öz konusudur. Geminin teknik yönetimi donatanın üzerinde kalır. Donatan gemi
üzerindeki bu kontrolünü kaptan aracılığı ile yapar.


Yolculuk Üzerine Çarter SözleĢmesi (Voyage Charter)

Yolculuk üzerine çarterda, geminin bir veya birkaç yolculuk için tamamen veya
kısmen personeli ile birlikte tahsisi söz konusudur. Bu çeĢit çarter partilerde, geminin
yolculuğunun gecikmeksizin baĢarı ile tamamlaması donatan açısından en önemli unsurdur.
Yolculuk üzerine çarter partilerde, geminin hem teknik hem de ticari yönetimi
donatandadır. Bu sebeple, donatanın yolculuk süresince geminin sefere elveriĢli olmasından
dolayı sorumluluğu devam eder. Yükü ilgilendirenler hariç, yakıt, teçhizat, liman, römorkaj
ve pilotaj giderleri donatana aittir.


Kırkambar SözleĢmeleri

Kırkambar sözleĢmesi, parça ve belirli bir eĢyanın denizde navlun karĢılığında gemi
ile taĢınmasını taahhüt eden sözleĢmedir. Kırkambar sözleĢmelerinde, belirli bir gemi için
rezervasyon söz konusu olmaksızın iĢletmece belirlenecek bir gemi ile taĢıma yapılır. Bu tür
sözleĢmelerde bir geminin veya bir bölümünün tahsisi söz konusu değildir.
Kırkambar sözleĢmeleri muntazam seferler yapan ve belirli bir tarife uygulayarak
birçok kiĢinin yükünü taĢıyan gemiler ile yapılır. Donatanlar bu taĢımalarda herkes için
uygulayacakları genel Ģartları ilan ederler.
Kırkambar sözleĢmelerine uygulamada "liner taĢıma" da (düzgün hat taĢımaları) denir.

5.1.5. Booking Note
5.1.5.1. Tanım
Bu belge, yük için gemide yer rezervasyonunu sağlamak üzere yapılan ve aynı
zamanda taĢıma koĢullarını içeren bir ön sözleĢmedir. Uygulamada, bu belge berth note
olarak da geçmektedir. Bu belgenin düzenlenmesinin ardından bir yolculuk çarteri veya bir
konĢimento düzenlenerek sözleĢme Ģartları hakkında nihai anlaĢma sağlanır.
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5.1.5.2. Hukuki Fonksiyonları
Booking noteun hukuki fonksiyonlarını Ģu Ģekildedir:

Belirli bir yük için bir rezervasyon anlaĢmasıdır.

Bu anlaĢma taraflar arasındaki taĢıma sözleĢmesinin yazılı belgesidir.

Taraflar arasındaki taĢıma sözleĢmesinin Ģartlarını belirler.

Bir ön anlaĢma niteliğindedir.

5.1.6. KonĢimento
5.1.6.1. Tanım
KonĢimento, yükün gemi ile taĢınmak üzere teslim alındığını ve varıĢ limanında hak
sahibi kiĢiye aynen teslim edileceğine iliĢkin bir taahhüdü içeren ve yükü temsil eden
bir belgedir. KonĢimento yükletenin talebi üzerine taĢıyan veya onun adına kaptan veya
acente tarafından düzenlenir. KonĢimento "Bill of Lading, B/L" olarak da anılır.
Gemideki yüklerle ilgili konĢimentoların tahliye limanlarına göre sıra ile yazıldığı
listeye manifesto denir. Manifesto, acentelere, liman iĢletmesine ve gümrüğe verilmek sureti
ile gemideki yükle ilgili bilgi verir. Manifesto, yolculuk süresince gemide bulundurulur ve
gemide ne tür yük olduğu ve nereden nereye taĢındığını gösterir.
KonĢimento, bir çarter partiden sonra düzenlenir. Bu durumda aynı taraflar arasında
iki ayrı belge söz konusu olur. Bir konĢimento klozu ile çarter parti klozu arasındaki iliĢki Ģu
Ģekilde değerlendirilir:




Elle veya daktilo ile yazılmıĢ konĢimento klozu, elle veya daktilo ile yazılmıĢ
bir çarter parti klozuna ve basılı çarter parti Ģartlarına tercih edilir.
Basılı konĢimento Ģartları, elle veya daktilo ile basılı yazılmıĢ çarter parti
Ģartlarına tercih olunur.
KonĢimentoda çarter parti hükümlerinin genel nitelikleri belirtilmiĢse, çarter
parti hükümleri de konĢimento kapsamında kabul edilir. Bu halde çarter partiye
taraf olmayan gönderilende dâhil olmuĢ olur.

Bir çarter parti varken bir konĢimentonun düzenlenmesi halinde, konĢimento hem
tesellüm makbuzu niteliğindedir hem de konĢimento tarafları ile taĢıyan arasındaki hukuki
iliĢkiyi düzenleyen bir belge niteliğindedir.
5.1.6.2. Hukuki Fonksiyonları
KonĢimentonun hukuki fonksiyonları Ģunlardır:


Yükün taĢınmak üzere taĢıyan tarafından teslim alındığını belgeler,
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KonĢimento, kıymetli evraktır. Bir baĢka ifade ile malı temsil eder ve taĢıma
devam ederken ciro edilir. KonĢimentonun bu özelliğinin bir diğer sonucu,
gönderilen tarafından konĢimentonun bir tek nüshasının ibrazı halinde mallar
gönderilene teslim edilir. Ancak yük konĢimento alıcı tarafından gemi varma
limanına ulaĢmadan teslim alınmak istenmekteyse bunun için konĢimentonun
bütün orijinal nüshalarının ibrazı gerekir. Emre yazılı bir konĢimentonun
düzenlenmiĢ olması halinde kaptan, malları konĢimentonun bütün orijinal
nüshalarının kendisine ibrazı halinde teslim eder. KonĢimentonun emre yazılı
olmadığı hallerde ise, kaptan ancak yükleten ve konĢimentoda adı geçen
gönderilenin gemiye geldiği takdirde konĢimentonun hiçbir nüshası ibraz
edilmese dahi malları teslim eder. Fakat bu halde konĢimentonun bütün
nüshaları geri verilmiĢ değilse bu yüzden doğabilecek zararlar için taĢıyanın
önceden teminat isteme hakkı saklıdır.
TaĢıyan ve gönderilen arasındaki hukuki iliĢkilerde konĢimento esas
alınır.KonĢimento taĢıma sözleĢmesini belgeler ve taĢıyan ile gönderilen
arasındaki hak ve borçlar konĢimento esas alınarak belirlenir.
KonĢimentoya bir Ģerhin yazılması hâlinde,




Malların cinsi, ölçüsü, sayısı ve tartısı, markalan ve haricen belli olan hal
ve mahiyeti hakkında herhangi bir kayıtta bulunulmamıĢsa teslim
edilecek malların cins,ölçü, sayısı veya tartısı, markalar ve haricen belli
hal ve mahiyetleri konusunda öngörü olarak konĢimentodaki yazılar
dikkate alınır. KonĢimentoya “içindeki belli değil” veya aynı manayı
ifade eden bir Ģerhin yazılması Ģartıyla kaptana ambalajlı olarak veya
kapalı kaplar içinde bildirilmiĢ olan malların muhtevası hakkında
sorumlu olmaz.
Yükün cins ve kıymetinin bildirilmemiĢ ve bu yoldaki beyanın
konĢimentoya yazılmamıĢ olması durumunda TTK, 1114. maddesi gereği
taĢıyan beher koli veya parça baĢına en çok 100.000 TL ile sorumludur.

5.1.6.3. Temiz KonĢimento (Clean Bill of Lading)
Temiz konĢimento, temsil ettiği yükün değeri üzerinde herhangi bir Ģüpheye yer
vermemesi bakımından konĢimentonun yükletenin beyanları üzerine herhangi bir Ģerhi
taĢımaması hâlinde söz konusudur. Yükletenler için herhangi bir itiraz kaydı taĢımayan bir
baĢka ifade ile temiz bir konĢimentonun düzenlenmesi son derece önemlidir. Kaptanın
konĢimentoya herhangi bir kayıt koymadan düzenlemesi halinde, kendisi bakımından
doğabilecek sorumluluğun yükleten tarafından kabul edildiğini belirten bir teminat verildiği
görülmektedir. Ancak bu usul, TTK, 1064/2. maddesi bakımından geçerli bir usul değildir.
Zira, bu madde gereğince, donatanın taĢıtan veya yükletenler anlaĢarak konĢimentoya
hakikate aykırı anlaĢmaları hükümsüz görmüĢtür.
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5.1.6.4. KonĢimento ÇeĢitleri


Tesellüm ve Yükleme KonĢimentoları

Yükün taĢınmak üzere teslim alındığını gösteren konĢimentoya tesellüm konĢimentosu
denir. Yükün gemiye yüklendiğini gösteren konĢimentoya ise, yükleme konĢimentosu
denir.Tesellüm konĢimentosuna malların ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiĢ olduğuna
dair Ģerh verildiği takdirde tesellüm konĢimentosu yükleme konĢimentosu olarak kabul
edilir. Yükleme konĢimentosu, yükün teslim alındığı sırada verilmiĢ olan makbuz veya
tesellüm konĢimentosunun iadesi karĢılığında yükletenin istediği kadar nüshada tanzim
edilir.

Nama, Emre ve Hamiline Yazılı KonĢimentolar
KonĢimento bir kıymetli evrak niteliğinde olduğundan nama, emre ve hamile olarak
düzenlenebilir.

Kolektif KonĢimentolar
Kolektif konĢimentolarda yükleten aynı zamanda taĢıyandır. Bu tür konĢimentolar tek
nüsha hazırlanır.

Grup KonĢimentolar
Grup konĢimentolar, birçok malın grup halinde tek bir konĢimento ile taĢınması amacı
ile düzenlenir.

5.2. Starya ve Sürastarya
5.2.1. Yükleme Limanı ve Yükleme Yeri
Navlun sözleĢmelerinde, yükleme limanı belirli bir liman olarak gösterilebileceği gibi
taĢıtan tarafından daha sonra tercihe tabi birçok liman olarak da tespit edilebilir. TaĢıtan
birden fazla ise, taĢıtanların yükleme limanı konusunda anlaĢmaları gerekir. Yükleme yeri
sözleĢmede kararlaĢtırılmamıĢ ve taĢıtan tarafından da gösterilmemiĢse veya maddi koĢullar
(örneğin, suyun derinliği, geminin selameti, mahalli nizamlar ve tesisler) geminin bildirilen
yere yanaĢıp demirlemesine imkân vermiyorsa, kaptan uygun olan yükleme yerine demirler.
Bu husus, güvenli liman (safe port) ve daima yüzer halde (always afloat) klozları ile teminat
altına alınır.

5.2.2. Yükleme Masrafları
SözleĢme yükleme limanı nizamları ve aksi tayin edilmiĢ herhangi bir durum
olmadıkça, eĢyanın gemiye kadar taĢıma masrafı taĢıtana, yükleme masrafı ise taĢıyana aittir.
Yükleme masraflarına iliĢkin gerek konĢimentolara gerekse sözleĢmelere konan FIO (free in
out) veya FIOS (free in out and stowage) klozunun bulunması hâli bu kuralın istisnasıdır.
FIO klozu, yüklemenin yükle ilgililerin, boĢaltmanın ise gönderilenin sorumlu olduğunu
bildiren bir klozdur. Yükleme, eĢyanın gemi içinde ambarlara veya yük taĢımaya tahsis
olunmuĢ diğer yerlere yerleĢtirilmesini bir baĢka ifade ile istiflenmesini de kapsar. Ġstif
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iĢlerinden doğan bu masraflardan ise FIOS adı verilen kloz gereğince (FIO kaydına ilave
olarak) yükle ilgililerin sorumlu olduğu kabul edilir.

5.2.3. Yüklenecek EĢya


KararlaĢtırılan EĢya

Yüklenecek eĢya ferden değil de yalnız nevi ve cinsi ile belirlenmiĢ ve kararlaĢtırılan
eĢya yerine aynı varma limanı için gemiye baĢka eĢya yükletilmek istenilmiĢse donatan veya
taĢıyan bu yüzden durumu güçleĢmedikçe bunu kabul ile yükümlüdür.


Bildirim Mecburiyeti

TaĢıtan ile yükleten, eĢyanın ölçü, sayı ve tartısı ile markalanması hakkında taĢıyana
karĢı doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür. Bunlardan her biri beyanlarının doğru
olmaması yüzünden ileri gelen zarardan taĢıyana karĢı sorumludur. Gönderilene, gemi
adamlarına,yolcuya, gemi alacaklılarına karĢı sorumlulukları ise ancak kusurlarının
bulunması halinde söz konusudur. EĢyanın cinsi ve çeĢidi hakkında yanlıĢ beyanlarda
bulunan taĢıtan veya yükleten, kusuru varsa taĢıyana ve gönderilene, gemi adamlarına,
yolcuya karĢı beyanlarının doğru olmamasından doğacak zararlardan sorumludur. TaĢıtan
veya yükleten, harp kaçağı veya ihracı, ithali veya transit olarak geçilmesi yasak olan eĢyayı
yükler veya yükleme sırasında kanun hükümlerine, zabıta, vergi ve gümrük kanunlarına
aykırı hareket ederler ve bu fiillerinde kusurları bulunursa sorumlu olurlar. Kaptanın izniyle
hareket etmiĢ olmaları taĢıtan ve yükleteni diğer Ģahıslara karĢı olan sorumluluktan
kurtarmaz. Bunlar, eĢyanın müsadere edilmiĢ olduğunu ileri sürerek navlunu ödemekten
kaçamazlar. Tehlikeli eĢyanın gemiye yüklenmesi hâlinde veya gemiye gizlice eĢya
yüklenmesi durumunda, bu tehlikeli veya gizli eĢya gemiyi veya diğer malları tehlikeye
sokarsa, kaptan bunu karaya çıkarmaya veya acil hallerde denize atmaya yetkilidir. Kaptan,
gizlice yüklenen eĢyayı gemide alıkoyarsa bunlar için yükleme yerinde ve yükleme sırasında
bu gibi yolculuk ve eĢya için alınan en yüksek navlunun ödenmesini talep eder.

5.2.4. KararlaĢtırılmıĢ Olan Gemi
TaĢıyan, taĢıtanın rızasını almadan eĢyayı baĢka gemiye yükleyemez, yüklerse bundan
doğacak zarardan dolayı sorumlu olur. Ancak taĢıtan, eĢyanın kararlaĢtırılan gemiye
yükletilmiĢ olması hâlinde dahi zararın meydana geleceğini ispat ederse bu sorumluluktan
kurtulur.

5.2.5. Güverteye Konacak EĢya
Yükletenin rızası bulunmadıkça eĢya güverteye konamayacağı gibi küpeĢteye de
asılamaz.
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5.2.6. Yükleme Süreleri
Türk Ticaret Kanunu gereğince, yüklemedeki süreler çarter sözleĢmeleri ve kırkambar
sözleĢmeleri için ayrı ayrı düzenlenmektedir.
5.2.6.1. Starya
TaĢıyanın, eĢyanın yüklenmesi için kanunen beklemek zorunda olduğu süreye starya
denir. Starya süresinin baĢlayabilmesi için Ģu 3 Ģartın gerçekleĢmesi gereklidir:




Geminin yükleme limanına varması,
Geminin yüklemeye hazır bulunması,
Hazırlık Bildirimini (Notice of Readiness) göndermesi.

(Hazırlık bildirimi, geminin yükleme ve boĢaltma konusunda hazır olduğunu ifade
eden bir beyandır. Bu bildirimin ertesi gününden itibaren starya suresi iĢlemeye baĢlar.
Hazırlık bildirimi, taĢıyan ve onun yetkili bir temsilcisi özellikle kaptan veya gemi acentesi
tarafından çarterere veya acentesine yapılır. ġekle bağlı değildir.)
Starya süresinin ne kadar olacağı yükün ve geminin özellikleri dikkate alınarak
sözleĢmede belirlenir. Bu süre sözleĢmede belirlenmemiĢse yükleme limanın kurallarına,
kural yoksa oradaki teamüle göre belirlenir. Eğer böyle bir teamül de yoksa yükleme süresi
uygun bir süredir.
Starya süresinde günler, iĢ günü olarak hesaplanır. Starya süresi için aksi
kararlaĢtırılmıĢ olmadıkça ayrıca bir ücret istenemez.
5.2.6.2. Sürastarya
Starya süresinin bitiminden sonra baĢlayan ve taraflarca kararlaĢtırılan ek bekleme
süresine sürastarya (demurrage) süresi denir. Bu süre için taĢıtan, taĢıyana ücret öder.
SözleĢmede sürastaryadan veya sadece sürastarya ücretinden bahsedilip de, sürastarya süresi
belirlenmemiĢse, bu süre kural olarak yükleme süresinin yarısıdır. Yükleme süresi bittikten
veya sürastarya kararlaĢtırılmıĢsa sürastarya süresi bittikten sonra taĢıyan yükleme için fazla
beklemeye mecbur değildir. Bununla beraber taĢıyan fazla beklemek istemiyorsa, yükleme
veya sürastarya süresinin bitmesinden 3 gün önce taĢıtana bunu bildirmeye mecburdur.
Bildirmezse, yükleme veya sürastarya süresi, sonradan yapacağı ihbardan itibaren 3 gün
geçmedikçe sona ermez. Bu 3 günlük ek bekleme süresine munzam süre denir. Sürastarya
süresi ve 3 günlük sürede günler, takvime göre aralıksız olarak hesap olunur. Sürastarya
kararlaĢtırılmıĢ, fakat ücreti sözleĢme ile tespit edilmemiĢse bu ücret hakkaniyet gereği
takdir olunur. Bu takdir sırasında durumun özellikleri, gemi adamlarının ücret ve bakım
masrafları ve taĢıyanın yoksun kalacağı navlunlar göz önünde tutulur.
TaĢıtanın faaliyet sahasına giren beklenmeyen bir olay nedeniyle örneğin fırtına grev,
seferberlik vs. yükün gemiye teslimi mümkün olmazsa, bu günler yükleme ve sürastarya
süresi hesabında nazara alınır ve taĢıyan bugünler için sürastarya ücreti talep eder.
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TaĢıyanın faaliyet sahasına giren beklenmeyen bir olay nedeniyle örneğin fırtına
grev,seferberlik gibi yükün gemiye teslimi mümkün olmazsa, bu günler bekleme süresi
hesabında nazara alınmaz ve taĢıyan bu günler için sürastarya ücreti talep edemez.
TaĢıyan ve taĢıtanın faaliyet sahasını ilgilendiren beklenmeyen bir olay nedeniyle
örneğin; fırtına, buz istilası gibi yükün gemiye teslim edilmesi veya alınması mümkün
olmayan günler ise sürastarya günlerine dâhil olur ve taĢıtan bu günler için sürastarya ücreti
ödemekle mükelleftir.
Yüklemenin ve boĢaltmanın zamanından önce yapılması sonucunda tasarruf edilen
zaman nedeniyle taĢıtan ve gönderilene ödenen paraya hızlandırma primi (dispatch money)
denir. Bu ücret gün hesabı ile veya sözleĢmede öngörülen belirli bir miktar üzerinden ödenir.
Hızlandırma primi hesabında tasarruf edilen bütün günler çarter partyde aksi belirtilmedikçe
Pazar ve tatil günleri dâhil dikkate alınır.

5.2.7. BoĢaltma Yeri
Kaptan, yükü boĢaltma için gemiyi yükü teslim alacak olan gönderilenin göstereceği
yere demirler. Gönderilen birden fazla ise hepsinin gösterecekleri yere demirler. BoĢaltma
yeri zamanında gösterilmemiĢ veya bütün gönderilenler yer göstermekte birleĢmemiĢler
veyahut suyun derinliği, geminin selameti, mahalli nizamlar veya tesisler verilen talimata
göre hareket etmeye mani olursa kaptan uygun gördüğü boĢaltma yerine demirler.

5.2.8. BoĢaltma Masrafları
SözleĢmenin veya boĢaltma limanı kurallarının aksi bir durumu söz konusu olmadıkça
eĢyanın gemiden çıkarılması masrafı taĢıyana, geri kalan boĢaltma masrafları da gönderilene
aittir.

5.2.9. BoĢaltma Süreleri
5.2.9.1. Starya Süresi
TaĢıyanın malların boĢaltılması için kanunen beklemek zorunda olduğu süreye starya
denir. BoĢaltmada starya süresinin baĢlaması için yükleme starya süresinin 3 Ģartın
gerçekleĢmesi gerekir:




Geminin yükleme limanına varması,
Geminin yüklemeye hazır bulunması,
Hazırlık Bildirimini (Notice of Readiness) göndermesi.

5.2.9.2. Sürastarya Süresi
BoĢaltmada starya süresinin bitiminden sonra baĢlayan ve taraflarca kararlaĢtırılan ek
bekleme süresine sürastarya (demurrage) süresi denir. 5.2.6.2.deki yükleme sürastarya
süresindeki prosedürler boĢaltma içinde geçerlidir.
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5.3. Navlun SözleĢmelerinin Tarafları
5.3.1. Yüklemede ve BoĢaltmada Düzenlenecek Belgeler
Yükleme ve boĢaltma iĢlemleri sırasında sürelerin iĢlemesini sağlayan, sürelerin sona
eriĢ hesabını gösteren bazı belgeler düzenlenir.
Sürelerle ilgili düzenlenen belgelerin baĢlıcaları Ģunlardır:

Hazırlık Ġhbar Mektubu: Yükleme veya boĢaltmaya hazır hale gelen geminin,
yük ilgililerine yaptığı bildirime Hazırlık Ġhbar Mektubu veya Notice of
Readiness denir. Bu bildirim yüklemede ve boĢaltmada sürelerin iĢlemeye
baĢlamasını sağlar.

Olgular Tutanağı: Yük ilgilisi (kiracı- carterer) veya temsilcisi ile taĢıyan
acentesi ve gemi kaptanı tarafından karĢılıklı imzalanan yükleme ve boĢaltma
zamanlarını gösteren tutanağa olaylar tutanağı veya statements of facts denir.

Zaman Çizelgesi: Olaylar tutanağının düzenlenmesinden sonra ve ona
dayanılarak yükleme ve boĢaltma için kullanılan starya ve sürastarya sürelerinin
hesaplanmasını sağlayan zaman cetveline zaman çizelgesi veya time sheet
denir.
Yükle ilgili düzenlenen belgelerin baĢlıcaları ise Ģunlardır:

Yükleme Ordinosu: Yüklenmek üzere taĢıyana teslim edilen yük için yükleme
ordinosu tanzim edilir. Yükleme ordinosu uygulamada taĢıyan acentesince veya
yükleyici tarafından tanzim edilir. Acente, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra
ordinoyu mühürleyip imzalar. Gemi kaptanı yükü yükleme ordinosuna göre
gemiye alır. Yüklemede eksiklik veya hasar var ise bu husus yükleme
ordinosuna yazılır. Yükleme ordinosu konĢimentoya esas teĢkil eder.

Kargo Raporu: Yükleme ve boĢaltma sırasında sayım, denetim ve gözetim
yapan puantörlerce tutulan puantajlara ve rezerve kayıtlarına göre yükleme ve
boĢaltma sonunda liman idaresince kargo raporu düzenlenir. Eksik veya fazla
çıkan yükler kargo raporunda gösterilir.

Teslim Ordinosu: Yükün boĢaltılmasından sonra taĢıyan ve acentesi,
kendisine,yükün hak sahibi alıcısını belirleyen orijinal konĢimentonun ibrazı
karĢılığında tahsil edilmemiĢ navlun ve alacakları da varsa onları da tahsil
ederek alıcısına yükünün teslim edilmesi için teslim ordinosu adı verilen bir
belge düzenleyerek verir. Bu belge ile yük sahibi yükünü ambardan çeker.

5.3.2. Navlun SözleĢmelerinin Sona Ermesi
Navlun sözleĢmelerinin sona ermesi prensip olarak navlun sözleĢmesinin amacının
yerine getirilmesi bir baĢka ifade ile taĢınacak yükün alıcısına teslimi ile son bulur. Bu genel
prensibin dıĢında, Türk Ticaret Kanunu navlun sözleĢmelerinin yolculuğun baĢlamasına veya
devamına engel olan sebepler nedeniyle amacına ulaĢmadan sona erme hallerini 1082.
hükümleri gereğince düzenlemektedir. Ayrıca navlun sözleĢmesinin sona ermesi taraflardan
birinin kanuni sebep olmadan cayması Ģeklinde de gerçekleĢebilir.
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5.3.3. Navlun SözleĢmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi
Yolculuk baĢlamadan önce umulmayan bir hal yüzünden;

SözleĢmede ferden belirlenmiĢ gemi zayi olur veya taĢıyanın artık
kullanamayacağı Ģekilde geminin batması, deniz haydutlarınca gaspı, düĢman
gemisi olarak zapt ve müsadere edilmesi, donatanın borcu yüzünden geminin
cebri icra yolu ile satılması gibi haller nedeniyle elden çıkması halinde navlun
sözleĢmesinin ifası kusursuz olarak imkansız hale gelir. Bu nedenle taraflardan
biri diğerine tazminat ödemekle yükümlü olmadan sözleĢme hükümden düĢer.
Çarter partilerde ikame klozunun bulunması hâlinde ise, geminin elden
çıkmasına rağmen taĢıma yükümlülüğü devam eder ve kloz gereğince taĢıyan
baĢka bir gemi ikame etmek suretiyle navlun sözleĢmesinin ifası yükümlülüğü
altındadır. Düzgün hat seferlerinde ise, sözleĢmenin konusu gemi değil yükün
taĢınması olduğundan konĢimentoda ikame klozu bulunması dahi taĢıyanın
taĢıma yükümlülüğü devam eder.

EĢya taĢıma sözleĢmesinde, yükün sözleĢmede sadece cins veya çeĢidi değil de,
belirli ve somut olarak gösterilmiĢ olması veya kaptan tarafından teslim alındığı
için artık ferdileĢmiĢ mallar da ziyana uğradıkları hallerde sözleĢme hükümden
düĢer ve taraflardan biri diğerine tazminat ödemekle yükümlü değildir. Ancak
kaptan tarafından teslim alınarak ferdileĢmiĢ mallar bekleme süresi içersinde
zayi olursa taĢıyanın durumunu güçleĢtirmeyecek baĢka eĢyanın teslimi halinde
sözleĢme hükümden düĢmez. Bu durumda taĢıtan bu konu üzerinde doğacak
fazla masrafları ve yükleme yüzünden bekleme müddeti uzarsa taĢıyanın bu
yüzden uğradığı zararı tazmine mecburdur.
Yolculuk baĢladıktan sonra ise;

Gemi zayi olmuĢ ve yük de kurtarılamamıĢ ise, yolculuğun geçen kısmı için bu
mesafe ile orantılı olarak mesafe navlunu olarak adlandırılan bir navlun
ödenmesi gerekir. Ödenecek mesafe navlunu, kurtarılan mal değerini aĢamaz.

Yolculuk baĢladıktan sonra mallar umulmayan bir hal yüzünden zayi olursa
sözleĢme hükümden düĢer ve aksine hüküm olmadıkça navlunun tamamen veya
kısmen ödenmesi gerekmez.

5.3.4. Taraflardan Biri Kanuni Sebeplere Ġstinaden Navlun SözleĢmesini Sona
Erdirmesi
Yolculuk sözleĢmesindeki taraflardan biri, tazminat vermekle yükümlü olmaksızın
aĢağıdaki Ģartların gerçekleĢmesi halinde navlun sözleĢmesinden cayabilir:


Yolculuk baĢlamadan önce, gemiye ambargo konması veya devlet ya da
yabancı devlet hizmeti için el konması, varma yeri memleketi ile ticaretin
yasaklanması, yükleme veya varma limanında abluka altına alınması, eĢya satım
sözleĢmesi gereğince taĢınacak olan malların yükleme limanından ihracının
veya varma limanına ithalinin yasaklanması, diğer bir kamu tasarrufu ile
geminin yola çıkmasının veya yolculuğun yapılmasının ya da eĢya taĢıma
sözleĢmesi gereği olarak teslim edilecek olan malların yollanmasının
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yasaklanması. Bütün bu hallerde kamu tasarrufundan çıkan engel, ancak mevcut
olasılıklara göre az zamanda ortadan kalkmayacağı anlaĢıldığı takdirde
sözleĢmeden cayma hakkı verir.
Yolculuk baĢlamadan önce, bir harp çıktığı için geminin veya eĢya taĢıma
sözleĢmesi gereğince gemi ile taĢınacak olan malların ya da her ikisinin artık
serbest sayılmaması ve zapt ve müsadere tehlikesine maruz kalması
sözleĢmeden cayma hakkı verir. Ancak, yolculuk baĢlamadan önce çıkan bu
hallerde, taĢıyanın durumunu güçleĢtirmeyecek ve bu tür bir yasağa tabi
olmayan baĢka bir eĢya teslimi halinde sözleĢmenin bu sebeple feshi
önlenebilir.

5.3.5. Navlun SözleĢmelerinin Kanuni Sebeplere Dayanmaksızın Sona Ermesi
(Cayma)
Navlun sözleĢmesinden kanuni sebepler olmadan cayma hakkı sadece taĢıtan ve
mallar teslim edildikten sonra mallar üzerinde konĢimentoya göre hak sahibi olan yükleten
ve gönderilene aittir. Cayma halinde ödenecek navluna piĢmanlık navlunu denir.
Türk Ticaret Kanunu gereğince, gemi ister basit ister mürekkep yolculuk (gidiĢ dönüĢ
yolculuğu veya birden fazla seferin yapılmasının kararlaĢtırıldığı yolculuk) olması halinde
taĢıtan kararlaĢtırılmıĢ olan navlunun yarısını piĢmanlık navlunu ödemek sureti ile
sözleĢmeden cayabilir.
Ġngiliz hukukunda piĢmanlık navlunu, ölü navlun (dead freight) olarak adlandırılır.
Ancak ölü navlunun farkı, götürü değildir ve taĢıyanın cayma sonucu elde ettiği kazançlar
ödenecek miktarın hesaplanmasında dikkate alınır.
Türk Ticaret Kanunu‟nda cayma hâlinde öngörülmüĢ olan rejim ise Ģu Ģekildedir:

TaĢıtan yolculuk baĢlamadan önce sözleĢmeden caymıĢsa piĢmanlık navlunu
olarak kararlaĢtırılmıĢ olan navlunun yarısını öder. Yolculuk baĢladıktan sonra
cayma halinde ise piĢmanlık navlunu kararlaĢtırılan tam navlundur.

Cayma yükün tesliminden sonra fakat yolculuk baĢlamadan önce olmuĢsa
taĢıtan ayrıca yükleme ve boĢaltma masrafları ile yükleme süresini aĢan
boĢaltma günleri için de sürastarya ücretini ödemekle yükümlüdür. Ayrıca
doğan zararı sürastarya ücretinden fazla ise bu fazlayı dahi tazminat olarak
isteyebilir.

TaĢıtan tarafından yüklemenin tamamlanmıĢ olduğunun açıkça veya örtülü
olarak kaptana bildirilmesi ve yükün tamamen veya kısmen teslim edilmesi
suretiyle bekleme süresinin dolmuĢ bulunması gibi iki halden birinin varlığında
Türk Ticaret Kanunun 1040.maddesi gereğince yolculuk baĢlamıĢ sayılır. Bu
halde taĢıtan ancak tam navlunu ve taĢıyanın kanun gereğince talebi ve hak
kazandığı diğer alacakları da hediye etmek koĢulu ile sözleĢmeden cayarak
yükün gemiden çıkarılmasını talep edebilir. Ancak taĢıyan, yükün gemiden
çıkarılması için yolculuğu değiĢtirmeye veya bir limana uğramaya mecbur
olmadığı gibi bu boĢaltmanın gerektirdiği fazla masrafları ve geminin durması
yüzünden uğradığı zararların tazminini isteme hakkına da sahiptir.
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Gemi dönüĢ için de tutulur veya sözleĢme gereği yükü almak için baĢka
limandan kalkması gerekir ve her iki halde de Türk Ticaret Kanunun 1040.
maddesi gereğince dönüĢ yolculuğu için yola çıkmadan veya yükleme
limanından kalkmadan önce sözleĢmeden cayma bildirilmiĢ bulunursa taĢıtan
tam navlunun üçte ikisini piĢmanlık navlunu olarak vermekle yükümlüdür.
Kısmi çarterler sözleĢmelerinde, cayma halinde bütün taĢıtanların tümü
caymadıkça ister yolculuk baĢlamıĢ olsun, ister olmasın piĢmanlık navlunu tam
navlundur. Ancak bütün kısmi çartererler hep birlikte cayarsa, tam çarter
hükümleri uygulanır.
Kırkambar sözleĢmelerinde, cayma halinde piĢmanlık navlunu tam navlundur.
Ancak o yük yerine yüklenmiĢ baĢka yük varsa bunlardan alınacak navlunun bu
piĢmanlık navlunundan indirilmesi gerekir. Ayrıca, taĢıyanın kanun gereğince
talebi varsa hak kazandığı alacaklarını da ödemek zorundadır. (örnek:
sürastarya)

5.3.6. Klozların Etkisi

Kançello Klozu (Cancelling Clause)
Bu kloz gereğince, gemi belirli bir tarihe kadar yükleme limanında yüklemeye hazır
bulunmadığı takdirde karĢı taraf için sözleĢmeden cayma hakkı verir ve navlun sözleĢmesi
sona erer. Bu halde herhangi bir sebebe veya ek süreye tabi olmaksızın cayma hakkı
kullanılabilir.

Tazminat Klozu (Penalty Clause / Indemnity Clause)
Navlun sözleĢmesine sadık kalmayarak cayma hakkını kullanan tarafın, diğer tarafa
tam navlun tutarını aĢmamak üzere tazminat ödemesini öngören klozdur.

94

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek gemilerde malzeme stok ve malzeme istek
listelerini hazırlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5

Navlun sözleĢmesinin hukuki niteliğini ve navlun çeĢitlerini
kavrayabildiniz mi?
KonĢimentonun hukuki fonksiyonlarını ve konĢimento çeĢitlerini
kavrayabildiniz mi?
Hukuksal olarak yükleme ve boĢaltma süreçlerinde hangi
prosedürlerin uygulandığını kavrayabildiniz mi?
Yükleme ve boĢaltmada düzenlenen belgelerin neler olduğunu
kavrayabildiniz mi?
Navlun sözleĢmelerinin nasıl sona erdiğini kavrayabildiniz mi?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi navlun sözleĢmesi taraflarından değildir?
A) TaĢıtan
B) TaĢıyan
C) Donatan
D) Gönderilen
E) Kaptan

2.

AĢağıdakilerden hangisi navlun sözleĢmesi kapsamında değildir?
A) Yolcu taĢıması
B) Deniz yolu ile yapılması
C) TaĢımanın gemi ile yapılması
D) Deniz yolu ile eĢya taĢıma taahhüdü bulunması
E) Deniz yolu ile eĢya taĢımanın navlun karĢılığında yapılması

3.
Geminin ticari yönetiminin kiracıda, teknik yönetiminin donatanda olduğu belirli bir
süreliğine yapılan kira sözleĢmesi türü hangisidir?
A) Bare boat charter
B) Demise charter
C) Time charter
D) Voyage charter
E) Kırkambar sözleĢmesi
4.

AĢağıdakilerin hangisi konĢimentonun tanımına dâhil değildir?
A) Gemiye taĢımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge
B) Yükün deniz yolu ile ve gemi ile taĢınmak üzere teslim alındığına iliĢkin belge
C) Yükün varma limanında hak sahibi kiĢiye teslim edileceğine iliĢkin taahhüdü
içeren belge
D) Yükü temsil eden bir belge
E) Kıymetli evrak niteliğinde bir belge

5. Hazırlık mektubu bir geminin aĢağıdaki Ģıklardan hangisine hazır olduğunu belgelemek
için verilir?
A) Yüklemeye veya boĢaltmaya
B) Limana yanaĢmaya
C) Limana demirlemeye
D) Limandan hareket etmeye
E) Kılavuz almaya
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6.
Yüklemenin ve boĢaltmanın zamanından önce yapılması sonucunda tasarruf edilen
zaman nedeniyle taĢıtan ve gönderilene ödenen paraya ne denir?
A) Starya
B) Sürastarya
C) Demurrage
D) Dispatch
E) Kançello
7.
Dökme yük taĢıyan bir gemi yükleme limanında, sayıca ve ağırlık yönünden yük
belgelerinde gösterilenden az yük yüklenmesi veya yükün hasarlı olması durumunda
aĢağıdaki belirtilenlerden hangisi söz konusu olur?
A) Limandaki tartı hasarlıdır.
B) Yük buharlaĢmıĢtır.
C) Puantaj listesi dikkate alınır.
D) Kaptan tahliye limanında doğru hesap edileceğini düĢünerek limandan kalkıĢ
yapar.
E) Yükleme ordinosuna yazılır.
8.

Olgular tutanağı (Statement of Fact) kim tarafından hazırlanır?
A) Yalnız gemi kaptanı tarafından
B) Yalnız acente tarafından
C) Yalnız kiracı temsilcisi tarafından
D) Kiracı temsilcisi ile acente ve gemi kaptanı tarafından
E) Kiracı ve gönderilen temsilcileri tarafından

9.

AĢağıdaki hangi sebepten dolayı navlun sözleĢmesi amacına ulaĢmadan son bulmaz?
A) Donatanın borcu yüzünden cebri icra yolu ile geminin satılması
B) Yolculuk baĢladıktan sonra umulmayan bir hal yüzünden mallar zayi olursa
C) Gemiye ambargo uygulanırsa
D) Taraflardan birinin yolculuk baĢlamadan önce piĢmanlık navlunun üçte ikisini
ödemesi durumunda
E) Gemi belirli bir tarihe kadar yükleme limanında yüklemeye hazır bulunmadığı
takdirde

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise modül değerlendirme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
UYGULAMALI TEST
AĢağıdaki kontrol listesini takip ederek geminin sertifikalarını denetlemeye
hazırlayınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

IMO‟nun kuruluĢ amacını kavrayabildiniz mi?
IMO‟nun en önemli 6 sözleĢmesini sıralayabildiniz mi?
Gemi sertifikalarından süresiz olanlar ile süreli olanları
karĢılaĢtırabildiniz mi?
Kolay bayrak uygulamasını kavrayabildiniz mi?
Minimum gemi adamı sertifikasına göre personel listesi
hazırlayabildiniz mi?
Gemilerin sertifikalanmasında klas kuruluĢlarının önemini
kavrayabildiniz mi?
Sörvey çeĢitlerini sıraladınız mı?
Liman devleti denetlemelerinde gemilerin nasıl tutuklandığını
kavrayabildiniz mi?
Tüm sörveyler ve denetlemeler öncesi gemilerde yapılan
hazırlıkların ne kadar kapsamlı olduğunu kavrayabildiniz mi?
Yeni katılan personele verilen eğitimlerin ve personelin okuması
gereken kitapların neler olduğunu tespit ettiniz mi?
Gemide hangi role talimlerinin hangi sıklıkla ve nasıl
yapıldığını kavradınız mı?
Tedarikçiler tarafından sağlanan hizmetlerin neler olduğunu
kavrayabildiniz mi?
Gemi ve tedarikçiler arasında sırasıyla hangi iĢlemlerin
gerçekleĢtiğini sıraladınız mı?
Gemilerde malzeme kontrol listelerinin nasıl hazırlandığını ve
nelerden oluĢtuğunu kavrayabildiniz mi?
Ġstek yaparken dikkat etmemiz gereken noktaların neler
olduğunu kavrayabildiniz mi?
Ġkmal yaparken dikkat etmemiz gereken noktaların neler
olduğunu kavrayabildiniz mi?
Navlun sözleĢmesinin hukuki niteliğini ve navlun çeĢitlerini
kavrayabildiniz mi?
KonĢimentonun hukuki fonksiyonlarını ve konĢimento
çeĢitlerini sıraladınız mı?
Hukuksal olarak yükleme ve boĢaltma süreçlerinde hangi
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Hayır

20
21

prosedürlerin uygulandığını kavrayabildiniz mi?
Yükleme ve boĢaltmada düzenlenen belgelerin neler olduğunu
kavrayabildiniz mi?
Navlun sözleĢmelerinin nasıl sona erdiğini kavrayabildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAPANAHTARI
1
2
3
4

C
A
E
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAPANAHTARI
1
2
3
4
5

C
E
B
E
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
A
D
C
D
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

E
A
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

E
A
C
A
A
D
E
D
D
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