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DENİZ TİCARET HUKUKU VE  
ULUSLARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ 

1. Gemiler liman girişlerinde; IMO’nun aşağıdaki sözleşme içeriğinde bulunan hangi Form’lara göre, 

deklere listelerini verirler? 

A. SOLAS/74 

B. STP/72 

C. PAL/74 

D. STCW/78 

E. FAL/65 

FAL 1965 (Convention on Facilitation of International Maritime Traffic) Deniz Trafiğini Kolaylaştırma Sözleşmesi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi IMO’nun ‘’Sorumluluk-Tazminat’’ sözleşmesindendir? 

A. FUND/71 

B. STF/71 

C. SAR/79 

D. OILPOL/54 

E. SUA/88 

PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN ULUSLAR ARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI 

SÖZLEŞME (FUND' 1971/1992) (International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil 

Pollution Damage) 

 

3. SOLAS/74 sözleşmesine göre; Filika (Life Boat)motorları üç dakika ileri-üç dakika tornistan olarak 

Minimum ne kadar zamanda bir kontrol amaçlı olarak çalıştırılmalıdır? 

A. Haftada bir  

B. İki haftada bir 

C. Üç haftada bir 

D. Dört haftada bir 

E. Üç ayda bir 

 

4. TTK' nun 845. maddesi gereğince sabit kasıt ve ihmal ile gemi tasdiknamesini gemide 

bulundurmayan gemi kaptanı ile gemi adı ve bağlama limanını Kanunda öngörülen usülüne uygun 

olarak yazmayan gemi kaptanına uygulanacak müeyyide aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İdari para cezası verilir 

B) Adli para cezası veya onbeş güne kadar hafif hapis cezası 

C) Yeterliliği askıya alınır 

D) 1000 TL idari para cezası verilir 

E) Kınama cezası verilir 

 

6762 No Eski Türk Ticaret Kanunu’ na Göre: 

Madde 834 – 827 nci maddenin son fıkrası ile 831 inci madde hükümlerine aykırı hareket eden kaptan yüz 

liraya kadar hafif para cezası veya on beş güne kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

(6102 No Yeni TTK Kanunu MADDE 948- (1) 945 inci maddede yazılı gemiler hariç, gemi 

tasdiknamesini veya onun onaylı suretini yahut bayrak şahadetnamesini almaksızın Türk 

Bayrağı çeken geminin kaptanı, dört aya kadar hapis veya ikiyüz güne kadar adli para 

cezasıyla cezalandırılır. 
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(2) Gemi tasdiknamesi veya onun onaylı sureti veya bayrak şahadetnamesini gemide 

bulundurmayan kaptan iki aya kadar hapis veya yüz güne kadar adli para cezasıyla 

cezalandırılır.) 
 

5. Deniz alacaklısının hukuki durumu aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ile korunur. 

a- SOLAS 

b- MARPOL 

c- LLMC  

d- UNCLOS 

LLMC 76/96 LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS 
(DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ  
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME) 
 

6. “Denize Elverişlilik” belgesi olmayan veya süresi biten gemi : 

A) Hiçbir şekilde hareket edemez 

B) Yük taşıyamaz 

C) Yolcu taşıyamaz 

D) Yük taşır, yolcu taşıyamaz 

E) Ticari faaliyette bulunamaz 

 

Gemilerin Teknik Yönetmeliği Madde-5 

(6) Denize Elverişlilik Belgesi olmayan yahut belgesinin süresi bitmiş olan gemilere, dokuzuncu fıkranın (a) bendinde 

belirtilen durumlar hariç yola çıkmasına izin verilmeyeceği gibi her hangi bir sebeple bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerini 

kaybetmiş olan geminin de belgesi, Denize Elverişlilik Belgesi düzenlemeye yetkili birim tarafından iptal edilir.  

(9) Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen sefer bölgesinin dışındaki bir limana aşağıdaki hususlar dahilinde gidilebilir. 
a) Denize Elverişlilik Belgesinin süresi geçmiş veya geçerli bir Denize Elverişlilik Belgesi olup da belgesinde belirtilen sefer 
bölgesinin dışındaki bir limana bakım-onarımı amacıyla intikali için yapılan müracaatlarda gemi, bölge müdürlüğü veya 
liman başkanlığı tarafından verilen yazılı izne istinaden gideceği limana intikal edebilir. Bu sefer için Denize Elverişlilik 
Belgesi düzenlenmez. Bakım-onarım tamamlandıktan sonra gerekli sörveylerin bakım-onarım limanında yapılması ve Denize 
Elverişlilik Belgesi verilmesi esastır, ancak bölge müdürlüğü veya liman başkanlığı bu hususta mevcut şartlara göre emniyet 
tedbirlerini aldırarak sörveylerinin ve belgelendirilmesinin başka bir limanda yapılmasına izin verebilir. Gemi bu bent 
kapsamında yapılan seferlerde, hiçbir ticari işlemde bulunamaz. 

7. Yola elverişlilik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır? 

A) Bir yıl 

B) Seferlik 

C) Altı ay 

D) Denize elverişlilik belgesinin süresi kadar 

E) Klass sörveyi tarihine kadar 

 

8. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’ sinde 

belirtilen kurallar hangi tip gemilere uygulanır? 

A) Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) 

uygulanır.Tonaj sınırı yoktur. 

B) 150 Grt’dan büyük tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle 

kimyasal tankerlere) uygulanır. 

C) 250 Grt’dan büyük tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle 

kimyasal tankerlere) uygulanır. 

D) 350 Grt’dan büyük tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle 

kimyasal tankerlere) uygulanır. 

E) 400 Grt’dan büyük tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle 

kimyasal tankerlere) uygulanır. 

 



BY HÜSEYİN GÜNDÜZ Sayfa 3 
 

 

9. Müşterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar, kurtarılan gemi yük ve 

navlun arasında değerleri oranında paylaştırılır. Bu paylaşmayı ve hesaplaşmayı gösteren belge veya 

rapor aşağıdakilerden hangisidir? 

A) M/A zarar hesabı 

B) Manifesto 

C) M/A hesap cetveli 

D) Dispeç 

E) M/A Garame nispeti 

Dispeç; Müşterek avarya sayılan zarar ve masrafların saptanılarak gemi, yük ve navlun arasında paylaştırılması işlemidir. 

 

10. İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa, 

A) 2 aylık tazminat 

B) 6 aylık tazminat 

C) 6 aylıktan az olmayan tazminat 

D) 1 yıllık tazminat 

E) 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır. (Kitaplardaki Cevap BU) 

 

No.854 Deniz İş kanunu Madde-16  
Gemiadamının sendikaya üye olması, şikayete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkarılması hallerinde ve genel 
olarak hizmet aktini bozma hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda “B” bendinde yazılı önellere ait 
ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

‘’B’’ Bendi; 

B) Süresi belirsiz hizmet akitlerinin çözülmesinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 
Hizmet akti: 
a) İşi altı ay sürmüş olan gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak iki hafta sonra, 
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak 
dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan gemiadamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak altı 
hafta sonra, 

ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak sekiz hafta sonra, 

Bozulmuş olur. 
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4857 sayılı İş Kanunu’na göre ise: 

30 veya daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde, en az 6 aylık kıdemi (çalışması olan) işçilerden belirsiz süreli iş 

sözleşmesine istinaden çalışanlar, 4857 sayılı İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci maddeleri çerçevesinde iş güvencesi 

kapsamına girmektedir. Bu güvence kapsamındaki işçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilebilmesi yani 

bunların işten çıkarılabilmesi için, feshin geçerli bir sebebe dayanması zorunludur. Eğer işveren geçerli bir sebebe 

dayanmaksızın iş güvencesi kapsamındaki işçiyi işten çıkarırsa, işçinin işe iade davası açarak tekrar işine geri dönme 

imkanı bulunmakta, işveren buna rağmen işçiyi tekrar işe başlatmazsa işçiye tazminat ödemek zorunda kalmaktadır  

 

İş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerle ilgili olarak ise 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde başka bir tazminat 

hakkı öngörülmüştür. Buna göre, iş güvencesinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, işveren 

tarafından fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda, işveren işçiye bildirim (ihbar) süresinin üç katı 

tutarında tazminat ödemek zorundadır. Uygulamada bu tazminatın adı Kötü Niyet Tazminatı olarak geçmektedir. Bu 

tazminat hakkı, iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerin iş sözleşmelerinin, işveren tarafından kötü niyetli olarak 

feshedilmesini, daha doğrusu işverenin fesih hakkını kötüye kullanmasını önlemek için getirilmiştir. Örneğin, kendisi 

hakkında bir şikayette bulunduğu veya kendisi aleyhinde dava açtığı ya da şahitlik yaptığı için işveren işçiyi işten 

çıkarmışsa burada kötü niyetli sayılacaktır. 

Fesih hakkının kötüye kullanılması halinde işveren; 

a) İşçinin işi altı aydan az sürmüş ise altı haftalık ücreti tutarında, 

b) İşçinin işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş ise on iki haftalık ücreti tutarında, 

c) İşçinin işi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş ise on sekiz haftalık ücreti tutarında, 

d) İşçinin işi üç yıldan fazla sürmüş ise yirmi dört haftalık ücreti tutarında, 

işçiye kötü niyet tazminatı ödemek zorundadır. 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Deniz İş Kanunu açısından gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve 

hesabına işleten kimseye işveren denir 

B) Türk Ticaret Kanunu açısından gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan denir ve 

işveren sayılır 

C) Türk Ticaret Kanunu açısından kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat 

veya kaptan marifetiyle kullanan kimse, donatan kabul edilir ve işveren sayılır 

D) Donatma iştirakinde paydaş olanlar donatan kabul edilir ve işveren sayılır 

E) Sadece gemi sahibi olan kimseler donatandır ve işveren sayılır 

 

12. Bir gemide, can güvenliğine ilişkin bulundurulması zorunlu olan teçhizatın belirlenmesinde, 

aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden hangisi en çok etkilidir ? 

A) MARPOL 

B) SOLAS  

C) STCW 

D) COLREG 

E) SAR 

 

13. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ 

ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla 

(tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen 

gemilere uygulanmaz. 

A) 200 GRT’ un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler  

B) 250 GRT ’ un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler 

C) 300 GRT ’ un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler 

D) 350 GRT ’ un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler 

E) 400 GRT ’ un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler 

 

http://www.isvesosyalguvenlik.com/is-kanunu/
http://www.isvesosyalguvenlik.com/is-kanunu/
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 EK IV: Gemilerdeki lavabo atıklarından oluşan kirlenmenin önlenmesi. 
 

Bu bölüm sözleşmede kabul edilmiş fakat henüz yürürlüğe girmemiştir. Bununla beraber, bazı ülkeler limanlarına gelen 
gemilerden bu Ek isteklerine uygunluk talep etmektedirler. Ek IV’ün isteklerini sağlayan gemilere 5 yıl süreli bir sertifika verilir. 
“Pis Su (Sewage)" deyimi:  
 .1. Her çeşit tuvalet, ürinal atıklar;  
 .2. Revir hastane ve bunun gibi yerlerde bulunan küvet ve frengilerden gelen;  
 .3. İçinde canlı hayvan bulunan mahallerden gelen veya 
 .4. Başka bir yerden gelip de, gelirken yukarıda belirlenen yerlerden gelen karışan; atıklar anlamına gelecektir.  
 
 “Toplama Tankı (Holding tank)" pis su atıklarının depolanması ve biriktirilmesi için kullanılan tank anlamına gelir. 
Uygulama 

 400 gros ton ve üzeri yeni gemiler ve 

 400 gros tondan daha küçük olup da 15 kişiden fazla insan taşıması için belgelendirilmiş olan yeni gemiler;  
Eski gemilere ise gerekli hazırlıkların tamamlanması için 5 yıl süre verilmiştir. 
Sörveyi yapıldıktan sonra, sözleşme taraflarının yargı yetkisi altında bulunan limanlara veya kıyı açığındaki terminallere 

sefer yapan her gemiye bir Uluslararası Pis Su ile Deniz Kirlenmesini Önleme (ISPP: International Sewage Pollution Prevention 
Certificate) verilecektir. 
 

14.  
(I) 500 GRT’dan küçük tüm yolcu gemileri MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır. 

(II) 400 GRT’dan küçük tüm tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır. 

(III) 400 GRT’dan küçük tüm kuruyük gemileri, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır. 

(IV) 300 GRT’dan küçük tüm kimyasal tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerinden muaftır. 

MARPOL Sözleşmesinin kapsamı gereği, yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir? 

A) I,IV 

B) II,III                              (I) 400GRT üzeri tüm gemiler 

C) III                                 (II) 150 GRT üzeri tüm tankerler MARPOL’a tabidir.            

D) III,IV 

E) I, II, IV  

 

15. Gittikleri limanlarda gemilerden istenen bilgiler doğrultusunda, doküman boyutlarındaki çeşitlilikleri 

ve gemide harcanan kağıt miktarını azaltmak ayrıca farklı dillere tercüme sorununu ortadan kaldırmak; 

bu sayede gemilerin limanlara giriş-çıkış işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak dolaşımlarını 

hızlandırmak amacıyla, 1965 yılında yapılmış olan uluslararası sözleşmenin kısa adı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) SFV 

B) PAL 

C) MTF 

D) FAL 

E) FMT 

 

FAL 1965 (Convention on Facilitation of International Maritime Traffic) Deniz Trafiğini Kolaylaştırma Sözleşmesi IMO, kurulmasından itibaren 

bu sorunlarla ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştı ve 1965 yılında, Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Hakkında Uluslararası Sözleşmeyi (FAL) 

kabul etti. Bu Sözleşmenin temel hedefleri deniz trafiğinde gereksiz yere gecikmeleri önlemek, Hükümetler arasında işbirliğinin geliştirilmesine 

yardım etmek, gemilerin limana girişleri çıkışları ve limanda kalışları ile ilgili formaliteler ve usuller hakkında uygulanabilir ölçüde bir örnek 

olunmasının sağlanması idi. Bu Sözleşme 1967 yılında yürürlüğe girdi. 

 

16. SOLAS Sözleşmesinin ana gayelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Gemi adamlarının vardiya standartlarını belirlemek 

b) Balıkçı gemilerinin personelinin eğitim standardını belirlemek 

c) Gemi teçhizatı için minimum standardı belirlemek 

d) IMO’nun gücünü ortaya koymak 

e) Deniz kirlenmesini önlemek 
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17. 1969 Gemilerin Tonaj Ölçümleri Uluslararası Sözleşmesi’ne göre, askeri gemiler ve boyu .......... 

metreden daha az olan gemiler, Sözleşme kapsamı dışında tutulmuşlardır. (Noktalı yerlere 

aşağıdakilerden uygun olanı seçiniz.) 

a) 10 metre 

b) 15 metre 

c) 18 metre 

d) 24 metre 

e) 34 metre 

 

International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 

(London, 23 June 1969) 

Article 4 

Exceptions 

(1) The present Convention shall not apply to: 

(a) ships of war; and 

(b) ships of less than 24 metres (79 feet) in length. 
(2) Nothing herein shall apply to ships solely navigating: 

(a) the Great Lakes of North America and the River St. Lawrence as far east as a rhumb line drawn from Cap des 
Rosiers to West Point, Anticosti Island, and, on the north side of Anticosti Island, the meridian of longitude 63W; 

(b) the Caspian Sea; or 

(c) the Plate, Parana and Uruguay Rivers as far east as a rhumb line drawn between Punta Rasa (Cabo San 
Antonio), Argentina, and Punta del Este, Uruguay. 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi çatmanın çeşitleri arasında sayılmaz? 

a) Müşterek kusurlu çatma  

b) Kusursuz çatma 

c) Kusurlu çatma 

d) Tek taraflı kusurlu çatma 

e)Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma 

 

IV. ÇATMA TÜRLERİ 
1. Kusursuz çatma 
Umulmayan hal veya mücbir kuvvet yüzünden meydana gelen ya da neden ileri geldiği anlaşılamayan çatma türüdür. (TTK 
1216) Umulmayan hal, alışılagelmiş dikkat ve özene rağmen önceden kestirilip 
önlenmesi mümkün olmayan olaydır. şiddetli fırtına (yani, olağanüstü fırtına), kuvvetli sis gibi gemi dışında ortaya çıkan 
doğal olayların neden olduğu çatma ise mucbir kuvvet halidir. Mücbir kuvvetin neden olduğu çatma da kusursuz çatma 
sayılır. Meğerki gerekli bütün önlemler gemice alınmış olsun. 
Çatmanın neden ileri geldiğinin anlaşılamamış olması yani, taraflarca olayın kanıtlanamaması durumunda da kusursuz 
çatma hali söz konusudur. Kusursuz çatmada her donatan kendi zararına katlanır. Olaydan dolayı sorumluluk söz konusu 
olmaz. 
2. Kusurlu çatma 
2.1. Bir tarafın kusuru ile çatma: 
Bir geminin gemiadamının / gemiadamlarının kusurundan dolayı meydana gelen çatmadır. Yanlış manevra, kurallara aykırı 
hız, yanlış seyir vb. nedeniyle meydana gelen çatma gibi. Olayda kusurla çatma ve zarar arasında bir illiyet bağı bulunmak 
durumundadır. Zararı da kusurlu geminin donatanı üstlenmekle yükümlüdür.(TTK 1217) 
2.2. Müşterek Kusurlu Çatma: 
Çarpışan gemilerin hepsinin kusurundan dolayı meydana gelen çatmadır. Bu tür çatışma olayında çarpışan gemilerin 
donatanları, gemilere ve yüklere gelen zararlardan dolayı kusur ağırlığı oranında sorumlu olur.(TTK 1218/1) 
Donatanların yük sahiplerine karşı müteselsil sorumluluğu söz konusu değildir. Ancak, cana gelen zararlar için müşterek 
kusurlu gemi donatanlarının sorumlulukları müteselsildir. 

 Kıyasen çatma 
Geminin manevra yapmak, yapılması gereken manevrayı yapmamak ya da kurallara aykırı hareket etmek suretiyle fiili bir 
çarpışma olmaksızın başka bir gemiye ya da içindeki yük ve mallara zarar vermesi durumunda TTK m. 1220 anlamında 
kıyasen çatma mevcut olur. Kıyasen çatmaya, çatmaya ilişkin hükümler kıyasen uygulanır. (Yüksek sürat neticesinde oluşan 
dalgalardan limanda bağlı bir geminin etkilenerek hasara uğraması örnek gösterilebilir) 
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19. Aşağıdakilerden hangisinde iaşe servisi kurulması zorunludur? 

a) Şehir hatlarında 

b) Körfezlerde 

c) Göllerde 

d) Akarsularda 

e) Uzakyolda  
Deniz iş kanunu madde-33 

Bu kanuna tabi gemilerde iaşe servisi kurulması zorunludur. Gemiadamları hizmete başladığı günden başlıyarak 

hizmetten çıkış anına kadar gemide işveren tarafından bedelsiz iaşe olunurlar. İaşenin zorunlu sebeplerle 

uygulanamaması halinde işveren veya vekilince başkaca münasip bir iaşe imkanı sağlanır veya nakden ödeme usulü 

uygulanır.  

Limanlar içinde, şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde ve akarsularda yolcu ve yük nakleden gemilerde, mavna, şat ve 

benzerlerinde iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumda işveren veya işveren vekili iaşe zorunluluğunu nakden 

ödemek suretiyle yerine getirir.  

 

20. Aynı menfaatin aynı rizikolara karşı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir? 

a) Aşkın sigorta 

b) Çifte sigorta  

c) Güvenceli sigorta  

d) Teşvik sigortası 

e) Tedbir sigortası 

 

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 

KANUN 

TÜRK TİCARET KANUNU 
Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 

 

 

III - Tazminat ilkesi 
1. Genel olarak 
MADDE 1459- (1) Sigortacı, sigortalının uğradığı zararı tazmin eder. 
2. Sigorta değeri 
MADDE 1460- (1) Sigorta değeri sigorta olunan menfaatin tam değeridir. 
3. Sigorta bedeli 
MADDE 1461- (1) Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigortalı menfaatin 

değerini aşsa bile, sigortacı uğranılan zarardan fazlasını ödemez. 
(2) Aynen tazmini öngören yeni değer sigortaları hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

4. Hükümleri 
a) Eksik sigorta 
MADDE 1462- (1) Sigorta bedeli, sigorta değerinden az olduğu takdirde, sigorta edilmiş menfaatin bir kısmının zarara uğraması hâlinde 

sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranına göre tazminat öder. 
b) Aşkın sigorta 
MADDE 1463- (1) Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerinin üstünde ise, aşan kısım geçersizdir. Bu sebeple, sigorta bedeli ile 

sigorta priminin onu karşılayan kısmı indirilir ve tahsil edilmiş fazla prim geri verilir. 
(2) Sigorta ettirenin, mali çıkar sağlamak amacıyla kötü niyetle yaptığı aşkın sigorta sözleşmesi geçersizdir. Sözleşme yapılırken geçersizliği 

bilmeyen sigortacı, durumu öğrendiği sigorta döneminin sonuna kadar prime hak kazanır. 
c) Takseli sigorta 
MADDE 1464- (1) Taraflar sözleşme ile sigorta değerini belirli bir para olarak belirlemişlerse, bu para taraflar arasında, sigorta değeri 

için esas olur. 
(2) Takse esaslı şekilde fahiş ise, sigortacı taksenin indirilmesini isteyebilir. Umulan kazanç takselenmiş ise, taksenin sözleşme yapıldığı sırada 

ticari tahminlere göre elde edilmesi mümkün görülen kazancı aşması hâlinde sigortacı bunun indirilmesini isteyebilir. 
d) Birden çok sigorta 
aa) Kural 
MADDE 1465- (1) Aynı menfaatin, aynı rizikolara karşı, aynı süre için, birden çok sigortacıya, aynı veya farklı tarihlerde sigorta 

ettirilmesi hâlinde sigorta ettirene sigorta bedelinden daha fazlası ödenmez. 
(2) Birden çok sigortada, sigorta ettiren, sigortacılardan her birine hem rizikonun gerçekleştiğini hem de aynı menfaat için yapılan diğer 

sigortaları bildirir. Bu hükme aykırılık hâlinde 1446 ncı madde hükmü uygulanır. 
bb) Müşterek sigorta 
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MADDE 1466- (1) Bir menfaat birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda, aynı süreler için ve aynı rizikolara karşı sigorta edilmişse, 

yapılan birden çok sigorta sözleşmesinin hepsi, ancak sigorta olunan menfaatin değerine kadar geçerli sayılır. Bu takdirde sigortacılardan her 

biri, sigorta bedellerinin toplamına göre, sigorta ettiği bedel oranında sorumlu olur. 
 (2) Sözleşmelere göre sigortacılar müteselsilen sorumlu oldukları takdirde, sigortalı, uğradığı zarardan fazla bir para isteyemeyeceği gibi, 

sigortacılardan her biri yalnız kendi sözleşmesine göre ödemekle yükümlü olduğu bedele kadar sorumlu olur. Bu hâlde ödemede bulunan 

sigortacının diğer sigortacılara karşı haiz olduğu rücu hakkı, sigortacıların sigortalıya sözleşme hükümlerine göre ödemek zorunda oldukları 

bedeller oranındadır. 
cc) Çifte sigorta 
MADDE 1467- (1) Değerinin tamamı sigorta olunan bir menfaat, sonradan aynı veya farklı kişiler tarafından, aynı rizikolara karşı, aynı 

süreler için sigorta ettirilemez; sigorta ettirilmişse, sigorta ancak aşağıdaki hâl ve şartlarda geçerli sayılır: 
a) Sonraki ve önceki sigortacılar onay verirlerse; bu takdirde, sigorta sözleşmeleri aynı zamanda yapılmış sayılarak riziko gerçekleştiğinde 

sigorta bedeli, 1466 ncı maddede gösterilen oranda sigortacılar tarafından ödenir. 
b) Sigorta ettiren, önceki sigortadan doğan haklarını ikinci sigortacıya devir veya o haklardan feragat etmişse; bu takdirde, devir veya 

feragatin ikinci sigorta poliçesine yazılması şarttır; yazılmazsa ikinci sigorta sözleşmesi geçersiz sayılır. 
c) Sonraki sigortacının, ancak önceki sigortacının ödemediği tazminattan sorumluluğu şart kılınmış ise; bu hâlde önceden yapılmış olan 

sigortanın ikinci sigorta poliçesine yazılması gerekir; yazılmazsa, ikinci sigorta sözleşmesi geçersiz sayılır. 
 

 

dd) Kısmi sigorta 
MADDE 1468- (1) Sigorta olunan menfaatin değeri önceki sözleşmeyle tamamen teminat altına alınamamışsa bu menfaat, geri kalan 

değerine kadar bir veya birkaç defa daha sigorta ettirilebilir. Bu takdirde, o menfaati sonradan sigorta eden sigortacılar, bakiyeden dolayı 

sözleşmenin yapılış tarihleri sırasıyla sorumlu olurlar. Aynı günde yapılmış olan sözleşmeler, aynı anda yapılmış sayılır. 
 

21. Deniz Kirliliğini Önleme Acil Planı (SOPEP), MARPOL 73/78 Sözleşmesinin hangi EK’i kapsamında 

kaç GRT’dan büyük yük gemileri için düzenlenerek gemide bulundurulması gereklidir? 

a) EK-I, 150 GRT 

b) EK-I, 400 GRT 

c) EK-IV, 150 GRT 

d) EK-IV, 400 GRT 

e) EK-V, 400 GRT 

 

22. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ 

ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin 

kirlenmesini önleyici kurallar gereği; 

a) 4 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir. 

b) 4-12 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir.(12 

mil sonra parçalanmadan ve dezenfekte edilmeden atılabilir) 

c) 4 deniz miline kadar pis sular (atık sular), arıtılmadan denize deşarj edilebilir. 

d) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 6 knots’dan daha az olmamak koşulu ile 

dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir. 

e) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 8 knots'dan daha az olmamak koşulu ile 

dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir. 

 

MARPOL EK-IV 

Kural 11 Pis Suların Boşaltımı 

Geminin bu Ek’in Kural 9.1.2 uygun olarak idarece onaylanan bir sistem kullanarak toplama tankından boşaltılan pis suların 

birden değil de; geminin 4 deniz milinden daha az olmayan bir hızla seyrettiğini ve birim zamanda boşaltım oranının Teşkilat 

tarafından geliştirilen standartları esas alarak İdare tarafından onaylanan miktarda olması koşulu ile, parçalanmış ve dezenfekte 

edilmiş pis suları en yakın kıyıdan 4 milden daha açık bir yerde, veya parçalanmamış veya dezenfekte edilmemiş olan pis suları 12 

deniz milinden daha uzak bir yerde boşaltılması. (Standart boşaltım bağlantıları kullanılacaktır.) 

 

400 gt ve/ya da 15 kişiden fazlasını taşımak için belgelendirilmiş teknelerde onay sertifikalı pis su toplama tankı olacaktır. 

Toplama tankları içeriğini gösteren görsel aygıtla donatılacaktır. 
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Dezenfekte edilmemiş pis sular 12 deniz milinden daha uzak bir yere boşaltılabiliyordu. Discharge’ın debisi belirlenmiş ve 

bununla ilgili standartlar önerilmiştir. Bu öneriler 1 Aralık 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Boşaltım debisi: 

 

Müsade edilen max.debi 1/200,000       Drmax(müsaade edilen max. boşaltım debisi) 

 

DRmax = 0.00926 V D B m3/h(saat)  V :Geminin ortalama hızı( knots ) D : Draft (m)    B : Genişlik (m) 

 

Bu hesaplamanın bir kaydı gemide bulundurulacaktır. 

 

Uygulama: 01.01.2016 ve sonrasında inşa edilen yolcu gemileri Özel sahalarda (şu anda Baltık denizi ile sınırlıdır) pis suların bir 

tankta toplanması veya aşağıdaki koşullarda denize deşarjı gerekmektedir: 

•  Gemide İdare tarafından onaylı, standartlara uygun arıtma cihazı bulunmalıdır. 

• Çıkan atık suda gözle görülür partiküller olmamalı ve atık su denizin renginde değişim yaratmamalıdır. 

• Deşarj, en yakın karadan en az 3 mil açıkta, en az 4 knot hızla yapılmalıdır. 

23. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’i, 

hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar? 

a) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar (EK-I) 

b) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar (EK-II) 

c) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank 

vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar (EK-III) 

d) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici 

kurallar (EK-IV) 

e) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar (EK-V) 

 

24. ‘’International convention on oil pollution preparedness response and cooperation’’ IMO’nun hangi 

grup sözleşmesidir? (OPRC) 

a- Maritime Safety (Güvenlik) 

b- Marine Pollution (Kirlilik) 

c- Liability and compensation (Sorumluluk – Tazminat) 

d- Other Subjects (Diğerleri) 

e- YANLIŞ 

(International convention on collaboration and preparation for oil pollution of marines 1990) 

PETROL KİRLİLİĞİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMA, MÜDAHALE VE İŞBİRLİĞİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME 
(OPRC 1990) 
IMO nun himayesi altında kabul edilen antlaşmalar dört ana kategoriye ayrılabilir. 
 
MARITIME SAFETY 

1) SOLAS 74 

2) COLREG 72 

3) LOADLINE 66 

4) STP 71 

5) CSC 72 

6) INMARSAT 76 

7) SFV 77 

8) STCW 78 

9) SAR 79 
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MARINE POLLUTION 

1) OILPOL 54 

2) MARPOL 73/78 

3) INTERVENTION 69/73 

4) OPRC 90  

5) OPRC/HNS 2000 

6) LDC 72 

LIABILITY AND COMPENSATION 

1) CLC 69 

2) FUND 71/92 

3) NUCLEAR 71 

4) LLMC 76 

5) HNS 96 

6) PAL 74 

OTHERS 

1) FAL 65 

2) TONNAGE 69 

3) SUA 88 

4) SALVAGE 89 

5) IMO CONVENTION 58 

 
25. PSC’nin etkin olarak yapılabilmesi için, ‘’Bölgesel Andlaşmalar’’ YAPILMIŞ, MOU’lar oluşturulmuştur. 

İlk kurulan MOU aşağıdakilerden hangisidir? 

a- Tokyo MOU 

b- Akdeniz MOU 

c- Paris MOU 

d- Latin Amerika MOU 

e- Hindistan MOU 

 
A short history of the Paris MoU on PSC 

The Paris MoU on PSC is an administrative agreement between twenty-seven Maritime Authorities. 

 

In 1978 the 'Hague Memorandum’ between a number of maritime authorities in Western Europe was 

developed. It dealt mainly with enforcement of shipboard living and working conditions as required by 

ILO Convention no. 147. 

However just as the memorandum was about to come into effect in March 1978 a massive oil spill 

occurred off the coast of Brittany (France) as a result of the grounding of the VLCC ‘Amoco Cadiz’. 

 

This incident caused a strong political and public outcry in Europe for far more stringent regulations 

with regard to the safety of shipping. This pressure resulted in a more comprehensive memorandum 

which covered: 

 
 safety of life at sea 

 prevention of pollution by ships, and 

 living and working conditions on board ships 

 

Subsequently a new Memorandum of Understanding on Port State Control was signed in January 1982 

by fourteen European countries at a Ministerial Conference held in Paris, France. It entered into 

operation on 1 July 1982. 

Since that date, the Paris Memorandum has been amended several times to accommodate new safety 

and marine environment requirements stemming from the International Maritime Organization (IMO) 

and requirements related to working and living conditions of seafarers. 

The organization expanded to twenty-seven member States over the past years. 
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26. Donatana karşı açılacak bütün davalarda yetkili mahkeme; 

a- Liman başkanlıklarının istediği yerdeki mahkemedir 

b- Herhangi bir sulh hukuk mahkemesidir 

c- Deniz Müsteşarlığının bulunduğu şehirdeki mahkemedir 

d- Donatanın seçeceği yerdeki mahkemedir 

e- Bağlama Limanı Mahkemesidir 

 
Türk Ticaret Kanunu (6102) 
II Kısım (Donatan ve Donatma İştiraki) 

XII- Yetkili mahkeme 

MADDE 1087- (1) Paydaş donatanlar aleyhine bu sıfatları dolayısıyla diğer paydaş donatanlar veya üçüncü 

kişiler tarafından herhangi bir alacaktan dolayı geminin bağlama limanının bulunduğu yer mahkemesinde de 

dava açılabilir. 

(2) Davanın paydaş donatanlardan biri veya birkaçı aleyhine açılmış olması hâlinde de aynı hüküm uygulanır. 

27. Aşağıdakilerden hangisi yük alacaklısı haklarından değildir? 

a- Gemi adamlarının kusurundan doğan alacaklar 

b- Kılavuz ücretleri 

c- Kurtarma yardım ücreti 

d- Kaptanın hususi vekaletle yaptığı muamelelerden doğan alacaklar 

e- Fener ücreti 
Yük alacaklısı hakkının doğduğu haller ise; 
-Kaptan tarafından yük karşılık gösterilerek deniz ödüncünden doğan alacaklar (T.T.K. mad. 1159),  
-Müşterek avarya neticesinde yüke düşen garame borcundan doğan alacaklar (T.T.K. mad. 1204), 
-Yükün kurtarılması sebebiyle bir kurtarma-yardım ücreti alacağının doğması (T.T.K. mad. 1232), 
-Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan alacakları (T.T.K. mad. 1077) hallerinde yük alacaklısı hakkı mevcuttur. 
 
Yukarıda sayılan hallerden ilk üçünde borçlunun sorumluluğu yükle sınırlı, yani sınırlı ayni sorumluluktur; alacaklı alacağını 
cebren ancak yükten temin edebilir (T.T.K. mad. 1159, 1204/2, 1234/1) . 
 

28. TTK.md 839’a göre, “Gemi Sicili” aşağıdakilerden hangisinin nezareti altında tutulur?  

a- Bağlama Limanındaki Liman Başkanlığı 

b- Gemi Sicilinin bulunduğu Liman Başkanlığı 

c- Asliye Hukuk Mahkemesi 

d- Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu Başkanlığı 

e- TDİ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ESKİ TTK) 
ÜÇÜNCÜ KISIM : GEMİ SİCİLİ 
       A - UMUMİ HÜKÜMLER: 
 
       I - SİCİL MEMURLUKLARI VE BÖLGELERİ: 
      Madde 839 - Türk gemileri için hükümetin münasip göreceği yerlerde gemi sicilleri tutulur. 
      Gemi sicilleri, liman reisliği nezdinde çalışan sicil memurları tarafından o yer asliye hukuk mahkemesinin nezareti altında 
tutulur. 26 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmü bu hususta da tatbik olunur. 
      Medeni Kanunun 917 nci maddesi gemi sicilleri hakkında da caridir. 
Eski TTK Madde 839’ a göre Asliye Hukuk Mahkemeleri,  

Yeni TTK Madde 4 (ğ) ‘ ye göre Gemi Sicilinin Bulunduğu Liman Başkanlığı tarafından tutulur. 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi, TTK md.1230 gereği; makinalı gemilerde kaptan hariç, baş mühendis 

dahil, gemi adamlarının tümünün kurtarma yardım alacağının miktarını gösterir? 

A) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10 

B) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2 

C) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3 

D) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8 

E) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6 
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6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ESKİ TTK) 
Madde 1230 – Bir gemi veya yükü,bir başka gemi tarafından tamamen veya kısmen emniyet 

altına alınır veya kurtarılırsa, kurtarma veya yardım ücreti, öteki geminin donatanı, kaptanı ve diğer gemi adamları arasında; ilk 

önce donatana yardım veya kurtarma yüzünden geminin uğradığı zararla işletme yüzünden yapılan fazla masraflar tazmin 

edildikten sonra bakıyeden vapur donatanına üçte iki, yelkenli donatanına yarısı, vapur kaptanı ve diğer gemiadamlarına altıda 

birer,yelkenli kaptanı ve diğer gemiadamlarına dörtte birer verilmek suretiyle pay edilir. 

 

Kaptan müstesna olmak üzere gemiadamlarına düşen miktar, herbirinin bilhassa maddi ve şahsi hizmeti gözetilerek aralarında 

pay edilir. Pay yolculuk bitmeden gemiadamlarına bildirilir ve her birinin payını gösteren bir cetvele göre kaptan tarafından 

yapılır. 

Pay cetveline karşı cetvelin bildirilmesinden sonra ilk varılan yerdeki mahkemeye veyahut da 

geminin bu yolculuktan bağlama limanına dönmesinden itibaren on gün içinde o yerdeki mahkemeye itiraz olunabilir. 

 

Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra pay cetveli aynen veya lüzumunda değiştirilerek tasdik olunur. Bu karar katidir. Kararın 

bir sureti mahkemece gecikmeden donatana re'sen tebliğ edilir. 

 

Bir ve ikinci fıkralara aykırı mukaveleler hükümsüzdür. 

 

Kurtarma veya yardım işlerinin bu maksada tahsis edilmiş olan gemi veya römorkör tarafından yapılması halinde yukarki 

hükümler tatbik olunmaz. 

 

30. SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için asgari (en az) gerekliliktir? 

A) Kıyı Devleti 

B) Bayrak Devleti 

C) Liman Devleti 

D) Uluslararası Kurumlar 

E) Uluslararası Denizcilik Kuruluşlar 

 

31. SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği 

aşağıdakilerden hangisi için azami (en çok) 

gerekliliktir? 

A) Kıyı Devleti 

B) Bayrak Devleti 

C) Liman Devleti  

D) Uluslararası Kurumlar  

E) Uluslararası Denizcilik Kuruluşları 

 

32. Aşağıdakilerden hangisi, bir plimsol markası 

üzerinde bulunan ve dış çapı 300 mm olan 

çemberin ortasından geçen çizgiyi gösterir? 

A) Kış yükleme hattı 

C) Kuzey atlantik yükleme hattı 

D) Kereste yükleme hattı  

E) Yaz Yükleme Hattı 

 

33. Seferlik hizmet akdinin son bulması; 

A) Akitte yazılı seferin sonunda geminin emniyetle demirlemesiyle 

B) Akitte yazılı seferin sonunda geminin emniyetle rıhtıma yanaşmasıyla 

C) Akitte yazılı seferin sonunda geminin yükünü boşaltmasıyla 

D) Akitte yazılı seferin sonunda geminin yeni sefere başlamasıyla 

E) Hepsi doğrudur 

 
No.854 Deniz İş Kanunu 

Belirli süre veya sefer için akit: 

Madde 7 – Hizmet akti belirli bir süre veya sefer için yahut süresiz olarak yapılabilir. 

I - Belirli bir süre için yapılmış hizmet akti bu sürenin bitiminde sona erer. Hizmet akti gemi seyir halinde iken sona 

ererse akit, geminin ilk limana varmasına ve güvenlik altına alınmasına kadar devam eder. 

II - Belirli sefer için yapılmış hizmet akti, akitte yazılı seferin sonunda geminin vardığı limanda yükünü 

boşaltmasıyla sona erer. 
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34. MARPOL 73/78 gereği gemilerden çıkan pis sularla denizlerin kirlenmesi önlemek amacıyla ÖZEL 

ALAN olarak ilan edilmiş denizler aşağıdakilerden hangisidir. (EK-IV) 

a) Karadeniz, Baltık  

b) Kızıl Deniz, Karadeniz  

c) Akdeniz, Karadeniz  

d) Basra Körfezi, Karadeniz  

e) Henüz özal alanlar belirlenmemiştir 

 
(AŞAĞIDAKİ TABLODAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE 1 OCAK 2013’DE BALTIC SEA Annex-IV KAPSAMINDA  
ÖZEL ALAN İLAN EDİLMİŞTİR) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Gemilerdeki kuru kumanyalıklar, soğuk kumanyalıklar ve kuzinelerdeki kumanya saklama dolapları 

ile bunların genel fiziki durumlarının, hastalık unsuru oluşturmayacak biçimde olması ve sağlık 

koşullarına uygun olması amacıyla gerekli düzenlemeler getiren uluslararası kuralları içeren denizcilik 

sözleşmesine ait kısaltma aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ISM  

B) FAL 

C) SOLAS 

D) CLC 

E) FUND 

 

ÖZEL ALANLAR 
BENİMSENME 

TARİHİ 
YÜRÜRLÜKTE OLMA 

TARİHİ 
UYGULANMA 

TARİHİ 

ANNEX I: OIL 

Mediterranean Sea 2 Nov 1973 2 Oct 1983 2 Oct 1983 

Baltic Sea 2 Nov 1973 2 Oct 1983 2 Oct 1983 

Black Sea 2 Nov 1973 2 Oct 1983 2 Oct 1983 

Red Sea 2 Nov 1973 2 Oct 1983 * 

"Gulfs" Area 2 Nov 1973 2 Oct 1983 1 Aug 2008 

Gulf of Aden 1 Dec 1987 1 Apr 1989 * 

Antarctic Area 16 Nov 1990 17 Mar 1992 17 Mar 1992 

North West European Waters 25 Sep 1997 1 Feb 1999 1 Aug 1999 

Oman area of the Arabian Sea 15 Oct 2004 1 Jan 2007 * 

Southern South African waters 13 Oct 2006 1 Mar 2008 1 Aug 2008 

ANNEX II: NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES 

Antarctic area 30 Oct 1992 1 Jul 1994 1 Jul 1994 

ANNEX IV: SEWAGE    

Baltic Sea 15 Jul 2011 1 Jan 2013 ** 

ANNEX V: GARBAGE 

Mediterranean Sea 2 Nov 1973 31 Dec 1988 1 May 2009 

Baltic Sea 2 Nov 1973 31 Dec 1988 1 Oct 1989 

Black Sea 2 Nov 1973 31 Dec 1988 * 

Red Sea 2 Nov 1973 31 Dec 1988 * 

"Gulfs" Area 2 Nov 1973 31 Dec 1988 1 Aug 2008 

North Sea 17 Oct 1989 18 Feb 1991 18 Feb 1991 

Antarctic area (south of latitude 60 degrees 
south) 

16 Nov 1990 17 Mar 1992 17 Mar 1992 

Wider Caribbean region including the Gulf of 
Mexico and the Caribbean Sea 

4 Jul 1991 4 Apr 1993 1 May 2011 

ANNEX VI: PREVENTION OF AIR POLLUTION BY SHIPS (EMISSION CONTROL AREAS) 

Baltic Sea (SOx) 26 Sept 1997 19 May 2005 19 May 2006 

North Sea (SOx) 22 Jul 2005 22 Nov 2006 22 Nov 2007 

North American  
(SOx, and NOx and PM) 

26 Mar 2010 1 Aug 2011 1 Aug 2012 

United States Caribbean Sea ECA (SOx, 
NOx and PM) 

26 Jul 2011 1 Jan 2013 1 Jan 2014 
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36. 50 rüsum tonilatoya kadar gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların 

hangisi yetkilidir? 

1) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları 

2) Liman Başkanlıkları 

3) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

4) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları 

5) Devlet Denetleme Kurulu 
Resmi Gazete Tarihi: 17.11.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27409 

GEMİLERİN TEKNİK YÖNETMELİĞİ Madde-5 

(10) Denize Elverişlilik Belgesi sörvey ve düzenlenme yetkisi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

             a) Tam boyu 24 metre ve üzerinde olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi sörveyi bölge müdürlükleri tarafından yapılmak 

zorundadır. Düzenlenen Denize Elverişlilik Belgesi bölge müdürü tarafından imzalanır. 

             b) Bölge müdürlüğü ile aynı yerde bulunan Liman Başkanlığında Denize Elverişlilik Belgesi işlemleri bölge müdürlüğü tarafından 

yapılır. 

             c) Liman başkanlıklarının kendi yetki alanında bulunan ve tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi 

denetimi, denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş liman başkanı tarafından ve tam boyu 15 metreye kadar olan gemilerin Denize 

Elverişlilik Belgesi denetimi denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş personel tarafından da yapılabilir. Düzenlenen Denize 

Elverişlilik Belgesi liman başkanı tarafından imzalanır. Bünyesinde denetim uzmanı bulunan liman başkanlıklarında ise bu denetimler 

öncelikle denetim uzmanı tarafından yapılır. 

 

Yola elverişlilik belgeleri her tonaj için liman başkanlığı tarafından denet yapılırken; 
Denize Elverişlilik belgeleri için ise; 50 rüsum tonilatoya kadar liman başkanlıkları, 50-500 rüsum tonilato arası 
Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları, 500 rüsum ve üstü tonilato gemiler için Marmara Bölge Müdürlükleri Sörvey 
Kurulları bu denetlemeyi yapar.   
 

36. 50 rüsum tonilatoya kadar gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların 

hangisi yetkilidir? 

1) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

2) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları 

3) Liman Başkanlıkları 

4) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları 

5) Devlet Denetleme Kurulu 

 

37. 50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki 

kuruluşların hangisi yetkilidir? 

1) Liman Başkanlıkları 

2) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

3) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları 

4) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları 

5) Devlet Denetleme Kurulu 

38. 50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki 

kuruluşların hangisi yetkilidir? 

1) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

2) Liman Başkanlıkları 

3) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları 

4) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları 

5) Devlet Denetleme Kurulu 

 

39. 500 rüsum tonilatodan büyük gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların 

hangisi yetkilidir? 

1) Liman Başkanlıkları 

2) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları 

3) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

4) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları 

5) Devlet Denetleme Kurulu 
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Denize Elverişlilik Belgesi: 

 

Geçerlilik: 1 Yıl (DİKKAT: 17 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yeni "Gemilerin Teknik Yönetmeliği" uyarınca, Denize 

Elverişlilik Belgeleri geçerlilik süresi 5 yıla çıkartıldı. Ayrıca her yıl denetleme yapılarak "endorsement" kısımları paraflanacak. 

Yürürlüğe giriş: 2 ay sonra. DİKKAT YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 17 Ocak 2010 olacaktır. Bu soruların cevabı 17 Ocak'tan itibaren 5 yıl 

olacak!) 

Denetleme:  

50 Grostan Küçük : Eğer bulunulan yerde Bölge Denetleme Kurulu yoksa Liman Başkanlığı 

50-500 Arası: Bölge Müdürlükleri Denetleme Kurulları 

500 Grostan Büyük: Marmara Bölge Müdürlüğü Liman ve Denetleme Kurulu 

 

Dikkate alınan hususlar: Tekne, Makine, Kazan ve Genel Donanım 

 

Denize Elverişlilik Belgesi olmayan gemi yolcu ve yük taşıyamaz. Yani, ticari faaliyette bulunamaz. Sefer sırasında belgenin süresi 

biterse denetleme yapılacak olan Türk limanına varıncaya kadar belgenin geçerliliği devam ediyor kabul edilir. 

 

Yola Elverişlilik Belgesi: 

 

Geçerlilik: O sefer boyunca geçerlidir. İngilizce olarak yabancı limanlardan aldığımız "Port Clearance"ın Türkçe karşılığı gibidir. 

Varış limanında geçerliliği biter. O limandan clearance alınarak bundan sonraki sefere devam edilir. 

Denetleme: Boyu ve büyüklüğü ne olursa olsun, kalkış yapılacak limanın Liman Başkanlığı tarafından denetleme yapılır. 

Dikkate alınan hususlar: Teşkilatı, yükleme durumu, yakıtı, kumanyası, gemi adamlarının yeterliliği ve sayısı, yapılacak 

yolculuğun (anormal tehlikeler hariç) tehlikelerine karşı koyabilmek için gerekli vasıflara haiz olması 

 

Yola Elverişlilik Belgesi olmayan geminin o limandan kalkışına izin verilmez. Yani sorularda geldiği gibi, "Hiçbir şekilde hareket 

edemez."  
 

40. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-III’ü, 

hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar? 

A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar 

B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar 

C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank 

vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.  

D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici 

kurallar. 

E) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar 

 

41. IMO’nun ‘’INMARSAT’’/76 sözleşmesi Hangi Grup sözleşmedir? 

A) Güvenlik 

B) Kirlilik 

C) Sorumluluk Tazminat 

D) Diğer sözleşmeler 

E) Hepsi yanlış 

 

42. Bulundurma şartları oluştuğunda; Gemiler , Marpol 73/78’in hangi eki gereği ISPP sertifikası 

almalıdırlar? 

A) EK 1 

B) EK 2 

C) EK 4  (ISPP : International Sewage Pollution Prevention)  

D) EK 5 

E) EK 6 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi müşterek avaryanın unsurlarından değildir? 

A) Kaptanın makul ve açık direnişinin ve ayrı bir hukuki ilişkinin bulunmaması unsuru  

B) Müşterek tehlike unsuru 

C) Fedakarlık unsuru 

D) Fedakarlığın iradi olması 

E) Faydalı netice unsuru 
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Müşterek Avaryanın unsurları 

Müşterek avarya halinde bahsedilebilmesi için aşağıdaki unsurların birlikte gerçekleşmeleri gerekmektedir: 

  

• Gemi ve yük arasındaki kader birliği (Müşterek sergüzeşt ya da ortak macera olarak da isimlendirilen ilk unsura göre 

müşterek avarya halinin söz konusu olabilmesi için geminin yüklü olması gerekmektedir.) 

  

• Kader birliği içinde olan gemi ve yükün müştereken tehdit altına olmaları (Yukarıdaki şartın yanında, gemi ve yükün mevcut 

bir tehlike sebebiyle tehdit altında bulunmaları gerekmektedir. Barınma müşterek avaryası bakımından burada bir istisna söz 

konusudur. Buna göre söz konusu müşterek avarya halinde tehlikenin muhtemel olması yeterlidir.) 

  

• Kader birliği içinde olan gemi ve yükü müştereken tehdit eden tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla fevkalade bir fedakarlık 

ya da bir masrafın yapılması. 

  

• Kader birliği içinde olan gemi ve yükü müştereken tehdit eden tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla yapılan fevkalade 

fedakarlık ya da masrafın iradi olması 

  

• Kader birliği içinde olan gemi ve yükü müştereken tehdit eden tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla iradi olarak yapılan 

fevkalade fedakarlık ya da masrafın makul olması 

  

• Kader birliği içinde olan gemi ve yükü müştereken tehdit eden tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla iradi ve makul olarak 

yapılan fevkalade fedakarlık ya da masrafın sonucunda faydalı bir sonucun ortaya çıkması 

 

44. 854 sayılı Deniz İş Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisi uygulanma kapsamı dahilinde 

değildir? 

A) Bu kanun denizlerde, göllerde, akarsularda TC bayrağını taşıyan 100 GRT ve üstü gemilere uygulanır 

B) Bu kanun sadece denizde taşımacılık yapan gemilere uygulanır 

C) Bu kanun aynı işverene ait gemilerin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 ve yukarı olduğunda da 

uygulanır 

D) Bu kanun uygulamasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da gemi sayılır 

E) Bakanlar Kurulu ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu kanun hükümlerini kapsam dışında 

kalan gemilere uygulamaya yetkilidir 

 
Madde 1 – Bu kanun denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı 

grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akti ile çalışan gemiadamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır 
Aynı işverene ait gemilerin grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu veyahut işverenin çalıştırdığı 

gemiadamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde birinci bent hükmü uygulanır. 

Bu kanunun uygulanmasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır. 
Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu kanun hükümlerini yukardaki bentlerin kapsamı dışında kalan 
gemilerle gemiadamlarına ve bunların işverenlerine kısmen veya tamamen teşmile yetkilidir.  
 

 

45. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri; gemilerin, yük, yakıt, su, yağ, kumanya, personel eşyası, 

yolcu eşyası, geminin teknesi, makinesi ve üzerinde bulunan diğer tüm ağırlıklarının toplamı ile birlikte, 

su üzerinde emniyetli yüzebilme yeteneğini kaybetmeden, suya batmasına müsaade edilen max 

derinliği göstermektedir? 

(I) DWT (II) GRT (III) NRT (IV) LOADLINE (V) TONNAGE 

 

A) I,IV ve V  

B) I,II,III  

C) III  

D) IV  

E) V 
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46. Aşağıdakilerin hangisi "Kaptan"ın kamu hukukuna ilişkin görev ve yetkilerine girmez? 

A) Soruşturma yapmak 

B) Yedieminlik ve muhafaza görevi yapmak 

C) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görev yapmak   

D) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak 

E) Emir ve disiplin yetkisini kullanmak 

 

47. Aşağıda yer alan tanımlamalardan hangisi TTK’ da yer alan gemi tanımıdır? 

A) Tahsis gayesi ne olursa olsun denizde kürek veya yelken kullanılmaksızın hareket edebilen her türlü 

tekne gemidir. 

B) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket imkanına bağlı bulunan büyük-

küçük her türlü tekne gemidir 

C) Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa 

olsun gemidir. 

D) Denizde kürek veya yelkenden başka aletle yola çıkabilen her araç, adı, tonilatosu ve kullanma 

amacı ne olursa olsun gemidir. 

E) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve 

pek küçük olamaya her türlü tekne gemidir. 

 

48. 7. TTK 817/1’e göre, aşağıdakilerden hangisi “Denize Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz? 

A) Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları 

B) Tekne 

C) Makine 

D) Kazan 

E) Genel donatım 

Kitaplarda E) şıkkı işaretlenmiş hep DİKKAT 
6762 No Türk Ticaret Kanunu (ESKİ) 

Madde 817-I  Tekne, umumi donatım, makine, kazan gibi esas kısımları bakımından yapacağı 
yolculuğun (Tamamiyle anormal tehlikeler hariç) deniz tehlikelerine karşı koyabilecek durumda olan bir 
gemi "Denize elverişli" sayılır. 
 
6102 No. Türk Ticaret Kanunu (YENİ) 

MADDE 932- (1) Gövde, genel donatım, makine, kazan gibi esas kısımları bakımından, yolculuğun 
yapılacağı sudan ileri gelen (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) tehlikelere karşı koyabilecek bir gemi 
“denize elverişli” sayılır 
 

49. TTK 817/2’ye göre, aşağıdakilerden hangisi “Yola Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz? 

1) Gemi adamları yeterlilikleri ve sayıları 

2) Can kurtarma ve seyir donanımları 

3) Yangından korunma ve yangın söndürme araçları 

4) Makine yeterliliği 

5) Kumanya, yakıt yeterliliği ve yükleme durumu 

 
6762 No Türk Ticaret Kanunu (ESKİ) 

Madde 817-II  
Denize elverişli olan gemi, teşkilatı, yükleme durumu, yakıtı, kumanyası, gemi adamlarının yeterliği ve 
sayısı bakımlarından yapacağı yolculuğun (Tamamiyle anormal tehlikeler hariç) tehlikelerine karşı 
koyabilmek için gerekli vasıfları haiz bulunduğu takdirde "Yola elverişli" sayılır. 
 
6102 No. Türk Ticaret Kanunu (YENİ) 

MADDE 932 
(2) Denize elverişli olan gemi, teşkilatı, yükleme durumu, yakıtı, kumanyası, gemi adamlarının yeterliği 
ve sayısı bakımından, (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) yapacağı yolculuğun tehlikelerine karşı 
koyabilmek için gerekli niteliklere sahip bulunduğu takdirde “yola elverişli” sayılır. 
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50. Telsiz haberleşmesi, SOLAS/74’ün hangi bölümündedir? 

A) Bölüm II-1 

B) Bölüm II-2 

C) Bölüm III 

D) Bölüm IV  

E) Bölüm VI 

 

SOLAS/74 12 Bölümden Oluşur 

Bölüm I Genel hükümler 

Bölüm II-1 Yapı, bölmeleme, stabilite, makine ve elektrik donanımları 

Bölüm II-2 Yangın önleme, yangın ihbar ve söndürme 

Bölüm III Can kurtarma araçları ve düzenlemeleri 

Bölüm IV Telsiz haberleşmesi 

Bölüm V Seyir güvenliği 

Bölüm VI Yüklerin taşınması 

Bölüm VII Tehlikeli yük taşınması 

Bölüm VIII Nükleer gemiler 

Bölüm IX ISM 

Bölüm X Yüksek süratli teknelerin güvenli yönetimi 

Bölüm XI-1 Genişletilmiş denizde emniyet özel önlemleri 

Bölüm XI-2 Genişletilmiş denizde güvenlik özel önlemleri 

Bölüm XII Dökme yük taşıyıcılarda ilave güvenlik önlemleri 

 

51. Ticari yatın tanımına aşağıdakilerden hangisi uymaktadır? 

a) Gezi amaçlı tekneler 

b) En az 12 yolcu taşıyan ticari tekneler 

c) Yat tipinde inşa edilen ticari tekneler 

d) Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı12’yi 

geçmeyen yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu 

gemilerinde aranan gerekli niteliklerde olup yolcu sayısı 12 ila 36 arasında olan ve tonilato belgesinde 

ticari yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade eder  

e) Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı 

12’yi geçmeyen yük ve yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu 

gemilerinde aranan gerekli niteliklerde olup yolcu sayısı 12 ila 32 arasında olan ve tonilato belgesinde 

ticari yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade eder 

 

52. Aşağıdakilerin hangisi TTK.md.851/1’e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir? 

A) Malikin talebi 

B) Kurtarılamayacak şekilde batması 

C) Tamir kabul etmez hale gelmesi 

D) Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmesi 

E) Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi) 

 

Madde 851 – (Değişik birinci cümle:20/4/2004 – 5136/4 md.) Gemi, kurtarılamayacak şekilde 
batar veya tamir kabul etmez hale gelir yahut yurt dışında cebri icra yolu ile bir yabancıya satılarak 
veya başka bir surette Türk Bayrağı çekme hakkını zayi ederse, talep üzerine sicilden kaydı terkin 
olunur. Tescili ihtiyari olan gemilerin kaydı, malik veya maliklerinin talebi üzerine dahi terkin olunur. 
 

 

53. Müşterek kusurlu çatmada can zararlarından sorumluluk ne şekilde tezahür etmektedir. 

A) Donatanlar zarar görene karşı müteselsilen sorumludur. 

B) Donatanlar kusurlarının ağırlığı ölçüsünde sorumludur. 

C) Kusuru fazla olan gemi donatanı zararı tazmin eder. 

D) Donatanlar eşit olarak zararın tazmini yoluna giderler. 

E) Herkes zararma katlanır. 
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Müteselsilen ne demektir?  
Hukuki bir terim olan müteselsilen, bir borcun bir kısmında değil, tamamında olan sorumluluk anlamını taşıyor.  
 
Bir diğer deyişle müteselsilen, bir borca karşılık ödenen meblağ, eğer kendi sorumluluk payından fazla ise, bu miktarı 
aşan kısmı diğer müteselsil kimselerden isteyebilme hakkıdır.   
 
Örneğin, sizin üç kişi olarak bir kimseye borçlu olduğunuzu farz edelim. Toplam borcunuz 300 TL ve siz 300 TL'yi 
ödüyorsanız, aslında size düşen pay 100 TL olduğu için kendi payınıza düşen tutardan fazlasını ödemiş oluyorsunuz. Bu 
durumda, kalan 200 TL'yi diğer mütese lsil sorumlulardan isteyebiliyorsunuz.  

 

54. Yağ sızıntısının olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi baş mühendisin yapması 

gerekenlerden değildir? 

a) yağ sızıntısının olduğu noktayı belirlemek 

b) sızıntının nedenini araştırmak 

c) P&I temsilcisine haber vermek 

d) gemiden dökülen yağın yaklaşık miktarını belirlemek 

e) olayı kaptana rapor etmek 

 

55. Deniz kirletici madde raporu (MP) içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

a) maddenin tahmin edilen miktarı ve durumu 

b) maddenin doğru teknik adı ve adları 

c) maddenin yüzüyor veya batmış olması 

d) maddenin geminin hangi ambarından kaybolduğu 

e) gemi sahibi ve temsilcisinin adı, adresi ve ilgili numaraları 

 

56. İş Kanunu açısından aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? 

a) Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanmaz. 

b) Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanır  

c) Kıyılarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara 

İş Kanunu uygulanır 

d) Limanlarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde 

çalışanlara İş Kanunu uygulanır 

e) Balık avcılığı işi ile uğraşan kimseler mahkeme içtihatlarına göre İş Kanunu hükümlerinden yararlanır 

 

Kanun No.4857 İŞ KANUNU 
     MADDE 4.- Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz; 

a) Deniz ve hava taşıma işlerinde, 

b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, 

c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, 

d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak 
evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, 

e) Ev hizmetlerinde, 

f) İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında, 

g) Sporcular hakkında, 

h) Rehabilite edilenler hakkında, 

ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.  

Şu kadar ki; 

a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri, 

b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler, 

c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler, 

d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri, 

e) Halkın faydalanmasına açık veya  işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri, 

f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler, 

Bu Kanun hükümlerine tabidir. 
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57.  

(I) Savaş Gemileri, 

(II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler, 

(III) 150 GRT’dan küçük yaşlı gemiler, 

(IV) Ticari yatlar, 

(V) Balıkçı Gemileri. 

Yukarıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin hükümlerini yerine 

getirmek zorunda değildir? 

A) I,II,III,IV,V 

B) III 

C) I,II,IV 

D) I,II,III,V 

E) I,III,IV,V 

 

LOAD LINE BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU OLMAYAN GEMİLER 

 Savaş gemileri 

 Boyu 24 metreden(79 fitten) kısa olan yeni gemiler 

 150 GRT'dan küçük eski gemiler 

 Römorkör ve Kurtarma Gemileri 

 Çalıştıkları Liman Sınırları Dışına Çıkmayan Gemiler 

 Liman içinde hizmet veren Tarak Gemileri (Dredgers) ve Vakumlu Tarak Gemileri Kılavuz (Pilot) Motorları (Pilot Boats) 
Fener Gemileri (Lightships), Fener Botları (Lightboats) ve Fener Evlerine (Lighthouse) servis yapan tekneler  - Su altı araştırma 
tekneleri 

 Su ürünleri Kontrol ve Balık Yataklarını Koruma Tekneleri (Balıkçı) 

 Yelkenli Gemiler, Yatlar, Kotralar (Ticari yatlar hariç) 

 Belli bir sınır içerisinde belirli bir maksat için yolcu taşıyan tekneler (Örneğin, Platformlara Bağlı veya Alargada olan 
gemilerden sahile servis yapan motorlar) 

 Sahilden 15 mili aşmayan mesafelerdeki alanlarda seyir yapan ve 12'den az yolcu taşıyan tekneler ve botlar. 
 

58. Aşağıdaki gemilerin hangisi yada hangileri SOLAS kurallarına tabi değildir? 

I. 1250 GRT 'luk kimyasal tanker 

II. Amerika-Türkiye arasında düzenli hat yolcu taşıması yapan 500 yolcu kapasiteli yolcu gemisi. 

III. Yarımca körfezinde balık avlayan 3m boyundaki balıkçı motoru 

IV. 130m boyundaki 38 yolcu kamaralı ticari yat 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) III,IV 

 

SOLAS aşağıdaki gemilere uygulanmaz; 

·         Harp gemileri ve asker taşıyan gemiler 

·         500 GRT’dan küçük yük gemileri (bu net bir rakam değildir. Bazı kuralların uygulanmasında farklı GRT şartı 

belirtilmiştir.) 

·         Makine ile yürütülmeyen gemiler 

·         İlkel ağaç gemiler 

·         Ticari olarak kullanılmayan gezi yatları 

·         Balıkçı gemileri 
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59. Boyu 24 metreye kadar olan teknelerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki 

kuruluşların hangisi yetkilidir? 

a) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları 

b) Liman Başkanlıkları 

c) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları 

e) Devlet Denetleme Kurulu 

 
c) Liman başkanlıklarının kendi yetki alanında bulunan ve tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin Denize Elverişlilik 
Belgesi denetimi, denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş liman başkanı tarafından ve tam boyu 15 metreye kadar 
olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi denetimi denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş personel tarafından da 
yapılabilir. Düzenlenen Denize Elverişlilik Belgesi liman başkanı tarafından imzalanır. Bünyesinde denetim uzmanı bulunan 
liman başkanlıklarında ise bu denetimler öncelikle denetim uzmanı tarafından yapılır. 
(0-15m arası gemileri yetkilendirilmiş personel – 15-24m arası gemileri liman başkanları – 24m ve üzeri gemileri 
bölge müdürlükleri sörvey kurulları yapmaktadır ayrıca 0-24m arası gemilerin denetinden sonra liman başkanı 
imzalar) 
 

60. Geminin yükleme ve boşaltma operasyonları için kanunen beklemek zorunda oldugu süreye ne 

denir? 

a) starya 

b) sürastarya 

c) liman süresi 

d) dispeç 

e) kançello 

 
Starya deniz ticaretinde, kiralayanın malın gemiye yüklenmesi veya boşaltılması için, ayrıca bir tazminat istemek hakkı 
olmaksızın beklemeye zorunlu olduğu müddet ifade eder. Hazırlık mektubu verilmesiyle süre başlar.Istarya veya stralya gibi 
isimlerde kullanılır, İngilizcesi LayTime ‘dır). 
 

61. Deniz kirliliği (petrol ve yağ kirliliği) durumunda izlenecek acil durum prosedürleri ve izlenecek yol 

nerede bulunmaktadır?  

a) yağ kayıt defteri 

b) yük kayıt defteri 

c ) SOPEP 

d) balast management plan 

e)...... 
(SOPEP Marpol Kural-26 gereği EK-I kapsamında 400 GRT ve üzeri yük gemilerinde mecburidir. 
150 GRT ve üzeri Tankerlerde ise SMPEP olarak kullanılmaktadır)  
 

62. Bir ülkenin kıyıları boyunca uzanan ve acık suya baglanan sulara........nedir? 

a) sınır suları 

b) kıyı suları 

c) kara suları 

d) açık deniz uzantısı 

e) iç su 

 

63. Denizde çalışma süresi günde kaç saattir? 

a) 10 

b) 8 

c) 5 

d) 12 

e) 7 

 

64. Donatma iştiraki aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Birden çok kişi müşterek mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi aralarında yapmış oldukları bir 

sözleşme gereğince tümünün nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanmalı. 

b) Donatan bir şahıs olmayıp bir şirket olmalı 

c) Donatan birden fazla kişi olmalı 

d) Donatanın bir şirket olmalı ve bu şirketin hisse senetlerinin hamiline yazılı olmalı 

e) Donatanın bir şirket olmalı ve bu şirketin hisse senetlerinin nama yazılı olmalı 
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6102 No. Türk Ticaret Kanunu 
MADDE 1064- (1) Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat sağlamak amacıyla 

aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına suda kullanmaları hâlinde donatma iştiraki vardır. 

 

65. Gemi herhangi bir sebeple seferden, ………………………………….. 

a) 30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

b) 20 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

c) 15 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

d) 35 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

e) 40 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

 
No. 854 Deniz İş Kanunu 
Madde – 14  
III - İşveren, işveren vekili veya gemi adamı tarafından: 
a) Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması, 
b) Gemi adamının herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle 
gelmesi, hallerinde feshedilebilir. 
IV - Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrağından ayrılması hallerinde 
ise hizmet akdi kendiliğinden bozulur. 
 

66. Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar? 

a) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan limanlarda merkez 

iskeleden 30 mil açılmadan yapılan seferler. 

b) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının 

merkez iskelesinden 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler.  

c)Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından yirmi milden çok açılmadan ve kalkma limanının 

merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler. 

d) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan merkez iskeleden 

20 mil açılmadan yapılan seferler. 

e) Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferler 

 
a) Liman seferi, idari liman seferi ve 100 mille sınırlı liman seferi olmak üzere ikiye ayrılır. 
1) İdari liman seferi, Liman başkanlığı idari sınırları belirtilmiş deniz alanı içerisinde yapılır, 
2) 100 mille sınırlı liman seferi, en yakın kıyıdan 10 milden fazla açılmadan ve kalkış limanından 100 milden fazla 

uzaklaşmadan yapılır, 
b) Kabotaj seferi, liman sefer bölgesi sınırları aşılarak Türkiye limanları arasında yapılır. 
c) Yakın sefer, kabotaj sefer bölgesi sınırları aşılarak, Karadenizde, Akdenizde, Kızıldenizde ve İspanyanın Fransa 

sınırına kadar kuzey kıyılarını da kapsayan Finistre Burnu ile Moritanyanın Dakhla Limanı güney sınırını birleştiren çizginin 
doğusunda kalan deniz alanına yapılır. 

ç) Uzak sefer, yakın sefer bölgesi sınırları aşılarak sınırsız olarak yapılır. 
 

67. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak SOLAS 74 Konvansiyonunun uygulanmayacağı gemidir?  

a) Yolcu gemileri 

b) Kuru yük gemileri 

c) Tankerler 

d) Yüksek Süratli Gemiler (HSC) 

e) Savaş Gemileri 

 

68. Bir işlemin kirlenmeye sebep olmasını engelleyecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Böyle bir işlem için hazırlanmış kontrol listesi 

b) Çalıştırma el kitabı 

c) Yeterli sayıda yardımcı personel 

d) İşlemin yetenekli bir zabitin gözetiminde yapılması 

e) Tayfanın işlem ile ilgili tecrübesi  
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69. Bir yağ boşaltım olasılığı gerektirecek tüm kazalar mutlaka rapor edilmeyi gerektirir. Bu tür 

kazaların türleri tam yapılamayacağından bu kazalar; çatışma, oturma, yangın, patlama, yapısal arıza, 

su alma, yük kayması şeklinde özetlenebilir. Yukarıdaki bilgilerde yanlış nerede yapılmıştır? 

a) Yağ boşaltım olayı oluşmadan olasılık üzerine rapor verilemez 

b) Gemi içi her kaza ayrıntıya girilmeden rapor gerektirir 

c) Yukarıda açıklanan tüm bilgi doğrudur 

d) Yük kayması hariç bu tür kazalar rapor edilmeyi gerektirir 

e) Yapısal arızalar ve yük kayması hariç diğerleri rapor gerektirir 

 

70. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-III’ ü, 

ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında 

deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerin listesini ve bu zararlı maddelerle deniz kirlenmesinin 

önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsamaktadır. EK-III’ de belirtilen zararlı maddeleri yükleme ve 

boşaltma niyetinde olan gemi kaptanı veya armatörü, yükleme veya boşaltma işlemine başlamadan 

asgari kaç saat önce bu niyetini ilgili liman yetkilisine bildirmek zorundadır? 

a) 6 b) 12 c) 18 d) 24  e) 48 

 

71. Plastik atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Plastik atıklar Özel Bölgeler içinde atılmalıdır 

b) Plastik atıklar gemilerde az olduğundan uygun bir yerde atılabilir 

c) Prensip olarak gemide insinetörde yakılır 

d) Köpük stiren plastik atık olarak kabul edilmez 

e) Plastik atıklar mutfak atıkları içinde yer alır 

 

72. Yola elverişlilik belgesinin geçerlik süresi ne kadardır? 

a) Bir yıl 

b) Seferlik 

c) Altı ay 

d) Denize elverişlilik belgesinin geçerlik süresi kadar 

e) Klass sörveyi tarihine kadar 

 

73. Aşağıdakilerden hangisi kurtarma ve yardım ücretinin tayininde dikkate alınması gereken 

unsaurlardan değildir? 

a) harcanan zaman 

b) emek 

c) kullanılan malzemenin değeri 

d) kurtarılan yükün değerini aşması 

e) kurtarılan geminin özel maksatlı olması 

 

74. Özel alanlarda MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden istif tahtaları kaç mil açıkta denize 

atılabilir? 

a) 10 mil  

b) 12 mil  

c) 15 mil  

d) 25 mil  

e) Atılamaz  

 

75. Özel alanlar dışında MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden yüzebilecek olan istif gereçleri, 

kaplamalar ve ambalaj malzemesi karadan ………… milden daha fazla açığa boşaltılabilir. 

a) 6 mil  

b) 12 mil  

c) 25 mil (soru 1 ocak 2013 marpol değişikliğiyle cevabı değişti. Artık atılamaz)  

d)40 mil  

e) Atılamaz (yeni cevap)  
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76. MARPOL 73/78 gereği dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önlemek amacıyla ÖZEL 

ALAN olarak ilan edilmiş Denizler aşağıdakilerden hangileridir. 

a) Karadeniz, Akdeniz  

b) Akdeniz, Baltık 

c) Karadeniz, Baltık(soru yanlış annex II özel alan yalnızca antartic areadır)  

d) Basra Körfezi, Batlık 

e) Karadeniz, Basra Körfezi 

 

77. MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici 

kurallar)’i gereği Özel Alan kapsamına giren denizlerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde 

bulunmaktadır. 

a) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip  

b) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Hint Okyanusu, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip  

c) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Karayip  

d) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Antartika  

e) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, KuzeyDenizi,Atlantik Okyanusu, Antartika ve Karayip 

 

78. Geminin “Bağlama limanı” aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Seferlerinin idare olunduğu liman 

b) Sefer sonu bağladığı liman 

c) Tescil edildiği liman 

d) Denize indirildiği liman 

e) Devamlı bakım ve onarımlarının yapıldığı liman 

 
No.6762 TTK (ESKİ) 
Madde 819 – Bir geminin bağlama limanı, o gemiye ait seferlerin idare olunduğu limandır. 
 

79. 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gemi vasfı 

taşımaz. 

a) Yüzer havuz (Başka gemi yardımıyla hareket eder) 

b) Mavna (Başka gemi yardımıyla hareket eder) 

c) Boğaz’da lokanta olarak işletilen gemi (Kendi imkanıyla hareket eder) 

d) Kik (Kürekle hareket eder) 

e) 2 kişilik yelkenli yarış teknesi (Kendi imkanıyla hareket eder) 

 
KANUN NO: 4922 

DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN 

MADDE l — Bu kanunun uygulanışı bakımından: 

A) Denizde kürekten başka âletle yola çıkabilen her araca, adı, tonilâto su ve kullanma amacı ne olursa olsun "Gemi"; 

B) Menfaat sağlamak kasdiyle denizde kullanılan her gemiye "Ticaret Gemisi"; 

C) On ikiden fazla yolcu taşıyan her ticaret gemisine "Yolcu Gemisi"; 

D) Kaptan ve diğer gemi adamları, gemiyi donatan ve işletenin çoluk-çocuk ve hizmetçileri, donatan ve işletenin görev ile 

yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları ve mücbir sebeplerden yahut kaptanın denizde 

can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler dışında, gemide navlunlu-navlunsuz taşınan herkese "Yolcu"; Denir. 

 

81. Kurtarma ve yardım ücretinin paylaşılması, Kurtarıcı gemi Yelkenli tekne ise, Donatanın payı, 

Kaptanın payı ve Personelin payı ne olur? 

A. Donatan payı 1/2, Kaptan payı 1/4, diğer personel payı 1/4  

B. Donatan payı 1/3, Kaptan payı 1/3, diğer personel payı 1/3 

C. Donatan payı 2/3, Kaptan payı 1/6, diğer personel payı 1/6D. Donatan payı 1/4,     Kaptan payı 1/2, 

diğer personel payı 1/6 

E. Hepsi yanlıştır 
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(Yelkenli Donatanına ½, yelkenli kaptanına ve diğer gemi adamlarına ¼)  

(Diğer teknelerde ise donatan payı 2/3, tekne kaptanı ve diğer gemi adamlarına 1/6) 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ESKİ TTK) 
Madde 1230 – Bir gemi veya yükü, bir başka gemi tarafından tamamen veya kısmen emniyet 

altına alınır veya kurtarılırsa, kurtarma veya yardım ücreti, öteki geminin donatanı, kaptanı ve diğer gemi adamları arasında; ilk 

önce donatana yardım veya kurtarma yüzünden geminin uğradığı zararla işletme yüzünden yapılan fazla masraflar tazmin 

edildikten sonra bakiyeden vapur donatanına üçte iki, yelkenli donatanına yarısı, vapur kaptanı ve diğer gemi adamlarına altıda 

birer, yelkenli kaptanı ve diğer gemi adamlarına dörtte birer verilmek suretiyle pay edilir. 

 

82. . Müşterek Avarya olarak hangi ifade kabul edilebilir? 

A. Karaya oturtulmuş geminin yüzdürülmesi için yapılan masraflar 

B. Müşterek selamet adına geminin bilerek karaya oturtulması ve tekrar yüzdürülmesi nedeniyle 

yapılan masraflar  

C. Müşterek avarya fedakarlığının doğrudan sonucu gemi veya yüke gelecek zararlar 

D. Müşterek selamet uğruna yükün yakıt olarak yakılması 

E. Hepsi doğrudur 

 

1.Müşterek avaryanın tanımlanması 

Müşterek avaryanın birçok tanımı varken, bizce bunların arasında daha isabetli olan York Anvers Kurallarındaki tariftir. 

Buna göre “Müşterek avarya hali ancak ve sadece müşterek bir deniz macerasına atılmış bulunan varlıkların karşılaştıkları 

tehlikeyi bertaraf etmek gayesi ile müşterek selamet (güvenlik) için bilinçli olarak ve makul bir şekilde olağanüstü bir 

fedakarlık ya da harcama yapıldığında vardır.” 

  

Dolayısıyla “müşterek avarya” kurumu yolculuk sırasında gemi ve yükü ortak bir şekilde tehdit eden bir tehlikenin bertaraf 

edilmesi amacıyla yapılan olağanüstü bir fedakarlık ya da masrafın sonradan taraflar arasında hakkaniyet ölçüsünde 

dağıtılması amacını gütmektedir. Bunun sonucunda söz konusu tedbir ve masraflar, müşterek avarya hareketinin doğrudan 

doğruya sonucu olması şartıyla, (YAK Kural C) taraflar arasında paylaştırılırlar. 
 
Müşterek avarya halleri nelerdir? 
 Denize yük ve sairenin atılması 
 Geminin hafifletilmesi 
 Geminin karaya oturtulması 
 Geminin yüzdürülmesi 
 Gemide çıkan yangının söndürülmesi 
 Yakıt yerine yakılan yük, gemi eşyası ve kumanyası 
 Kurtarma ve yardım 
 

83. Müşterek Avarya unsurlarından yanlış olanını belirtiniz: 

 

A. Tehlikenin gemi ve yükü birlikte tehdit etmesi √ 

B. Gemi ve yükün tehlikeden korunması için olağanüstü bir fedakarlık ve masrafın olması gerekir √ 

C. Geminin ve yükün tehlikeden korunması için yapılan fedakarlık ve masrafın makul ölçülerde olması 

gerekir √ 

D. Müşterek avaryanın varlığı için, müşterek avarya masraflarına iştirak edecek faydalı bir netice 

alınmış olmalıdır √ 

E. Geminin ve yükün tehlikeden kurtulması için geminin hafifletilmesi zorunlu ise geminin veya yükün 

bir kısmının denize atılması müşterek avarya olarak kabul edilmez (kabul edilir) 

 

84. Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya şartlarından değildir. 

A) Tehlike unsuru 

B) Fevkalade fedakarlık 

C) Müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış gemi veya yük 

D) Makul hareket tarzı 

E) Olağandışı masraf (fevkelade fedakarlık ya da masraf makul olmalı) 

 

No. 6102 Türk Ticaret Kanunu (YENİ) 
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BEŞİNCİ KISIM 
Deniz Kazaları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Müşterek Avarya 

A) Genel hükümler 
I- Tanım 
MADDE 1272- (1) Ortak bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden 

onları korumak amacıyla ve makul bir hareket tarzı oluşturacak şekilde, bile bile olağanüstü bir fedakârlık yapılması veya olağanüstü bir gidere 

katlanılması hâlinde “müşterek avarya hareketi” var sayılır ve bu hareketin doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve giderler müşterek avarya 

olarak kabul edilir. 
(2) Müşterek avaryadan sayılacak bir giderin yapılmaması için göze alınan her fazla gider de, başka ilgililer bu fazla giderlerden faydalansalar 

bile, önlenmiş olan giderin tutarına kadar, müşterek avarya garamesine girer. 
(3) Müşterek avarya garamesine giren zarar ve giderler gemi, yük, navlun ve diğer eşya arasında bu Bölüm hükümlerine göre paylaşılır. 

 

Müşterek Avaryanın unsurları 

Müşterek avarya halinde bahsedilebilmesi için aşağıdaki unsurların birlikte gerçekleşmeleri gerekmektedir: 

  

• Gemi ve yük arasındaki kader birliği (Müşterek sergüzeşt ya da ortak macera olarak da isimlendirilen ilk unsura göre 

müşterek avarya halinin söz konusu olabilmesi için geminin yüklü olması gerekmektedir.) 

  

• Kader birliği içinde olan gemi ve yükün müştereken tehdit altına olmaları (Yukarıdaki şartın yanında, gemi ve yükün mevcut 

bir tehlike sebebiyle tehdit altında bulunmaları gerekmektedir. Barınma müşterek avaryası bakımından burada bir istisna söz 

konusudur. Buna göre söz konusu müşterek avarya halinde tehlikenin muhtemel olması yeterlidir.) 

  

• Kader birliği içinde olan gemi ve yükü müştereken tehdit eden tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla fevkalade bir fedakarlık 

ya da bir masrafın yapılması. 

  

• Kader birliği içinde olan gemi ve yükü müştereken tehdit eden tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla yapılan fevkalade 

fedakarlık ya da masrafın iradi olması 

  

• Kader birliği içinde olan gemi ve yükü müştereken tehdit eden tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla iradi olarak yapılan 

fevkalade fedakarlık ya da masrafın makul olması 

  

• Kader birliği içinde olan gemi ve yükü müştereken tehdit eden tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla iradi ve makul olarak 

yapılan fevkalade fedakarlık ya da masrafın sonucunda faydalı bir sonucun ortaya çıkması 
 

86. Marpol 73/78in, özellikle ; Ek-1, Ek-2, Ek-4 göre denize tahliye veya boşaltımdaki, en önemli şart 

olan hangi cümle seçiniz? 

A. Seperatör sisteminin çalışmasıdır 

B. En yakın karadan gerekli mesafe olmalıdır 

C. Parçalama sistemi çalışmalıdır 

D. Dezenfekte sistemi çalışmalıdır 

E. Eklerin tahliye şartları yerine getirilse dahi gemi üzerinde sürat yoksa tahliye yapılamaz 

 

87. Aşağıdakilerden hangisi IMOnun Deniz Kirliliği Grubu sözleşmesindendir? 

A. CLC/69 

B. OPRC/90 

C. FUND/71 

D. PAL/74 

E. FAL/65 
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88. PSC lerinde, Uluslararası standardı sağlamak için; Hangi Uluslararası sözleşme, tüm MOU’larda 

Kullanılır? 

A. LL/66 

B. SOLAS/74 

C. MARPOL 73/78 

D. COLREG/72 

E. Hepsi doğru 

 

89. Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile 

belgeler. 

a) Gemi Tasdiknamesi  

b) Bayrak Şahadetnamesi 

c) Bayrak çekme müsaade belgesi  

d) Gemi jurnali’nin tasdikli örneği 

e) E)Gemi Kayıt Defteri 
MADDE 944- (1) Türkiye dışında bulunan bir gemi Türk Bayrağını çekme hakkını elde ederse, geminin bulunduğu yerdeki Türk konsolosu 

tarafından Türk Bayrağını çekme hakkına dair verilecek “bayrak şahadetnamesi” gemi tasdiknamesi yerine geçer. Bayrak şahadetnamesi, 

düzenlendiği günden itibaren ancak bir yıl için geçerlidir; yolculuk, mücbir sebep yüzünden uzadığı takdirde süre de uzar. 
 

90. Serbest Pratika aşağıdaki kuruluşların hangisinin ilgili biriminden alınır. 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

b) Denizcilik Müsteşarlığı, Bölge Müdürlükleri 

c) Liman Başkanlıkları 

d) Liman İşletme Müdürlükleri 

e) Deniz Polisi yetkilileri 

 

91. Aşağıdakilerden hangisi Kaptan’ı tanımlar. 

a) Donatan veya donatma iştirakinde müşterek donatanlar tarafından tayin edilen ve kendisine Kamu 

Hukuku’na ve Özel Hukuku ilişkin görevler verilen kişidir. 

b) Donatan veya donatma iştirakinde müşterek donatanlar tarafından tayin edilen yöneticidir. 

c) Gerekli yeterlik belgesini haiz olup gemiyi sevk ve idare eden kişidir  

d) Gemideki işveren adına hareket eden kişidir 

e) Gemide güverte bölümünden sorumlu en yüksek ehliyetli kişidir 

 
No.854 Deniz İş Kanunu Madde-II 
C) Gemiyi sevk ve idare eden kimseye veya zorunlu sebeplerle görevi başında bulunmaması halinde ona vekalet eden 
kimseye “kaptan” denir. 
 

92. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk sırasındaki işlemlerden değildir. 

a) Yolculuk sırasında yükte hak sahibi olanların menfaatlerini gözetmek 

b) Gemiyi dikkat ve itina ile sevk ve idare etmek 

c) Gerektiğinde donatandan talimat almak 

d) Geminin denize, yola ve yüke elverişli olmasını sağlamak 

e) Deniz seyir kurallarına uymak 

 

93. Çatmada zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir. 

a) 1 yıl 

b) 2 yıl 

c) 5 yıl  

d) 3 yıl 

e) 7 yıl 

 

94. Gemi kendi makinesi ile ilerlerken özel alanlar haricinde karadan 12 mil açıktan itibaren pis sular 

geminin hızı ..... knots dan az olmamak koşuluyla denize tahliye edilebilir. 

a) 4 knot  

b) 6 knot  

c) 7 knot  

d) 10 knot 

e) 12 knot 
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95. Aşağıdakilerden hangisi kirlenme durumunda aykırı bir kaptan talimatı olmadıkça kesilmesi gereken 

işlerden olamaz. 

a) Yük operasyonu 

b) Gemiye insan giriş çıkışı 

c) Gemi müstehlik malzemesi ve yüklenmesi 

d) Gemi bakım ve tamir çalışmaları 

e) Balast operasyonu 

 

96. Donatanın çevre kirliliğinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir? 

a) Sınırsız  

b) Sınırlı ayni  

c) Sınırlı şahsi  

d) Sınırsız ayni  

e) Sorumluluğu yoktur 

 

97. Donatanın gemi adamlarının fiillerinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir 

A) Sınırsız 

B) Sınırlı şahsi 

C) Sınırlı ayni 

D) Sınırsız şahsi 

E) Sorumluluğu yoktur 

 

99. MARPOL 73-78 Annex-I’e göre, aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri gemilerin denizleri 

kirletmesini önleyici değildir? 

(I)Özel bir alan içinde olmayan tankerler, √ 

(II) Sahilden en yakın mesafesi 50 milden fazla olan tankerler, √ 

(III) Atık yağ (oil) içeriği her 1 mil için 30 litreyi aşmayan tankerler, √ 

(IV) Sahilden en yakın mesafesi 12 milden fazla olan tankerler, 

(V) Atık sintinesi içindeki katı atık (oil) miktarı 15 ppm’i aşmayan 400 Grt’dan küçük kuruyük gemileri√  
(VI) Atık yağ (oil) içeriği her 1 mil için 15 litreyi aşmayan tankerler. 

 

a) IV,VI 

b) III  

c) II 

d) I,III 

e) V 

 

100. Gemide mevcut, şişirilebilir Can Sallarının (Life Raft) ilgili bakım şirketi tarafından, minimum ne 

kadar zamanda bir Test’e tabi tutulmalıdır? 

A. Dört ayda bir 

B. Altı ayda bir 

C. Sekiz ayda bir 

D. Oniki ayda bir 

E. İki senede bir 

 

101. Petrol kirliliği zararları için, Uluslar arası bir tazminat fonu kurulmasına dair olan (FUND/71) 

Sözleşmesi aşağıdaki hangi grup IMO Sözleşmesi içinde yer alır? 

A. Maritime Safety (Güvenlik) 

B. Marine Pollution (Kirlilik) 

C. Liability and compensation (Sorumluluk – Tazminat) 

D. Other Subjects (Diğerleri) 

E. Yanlış 

 

102. Kaptanın kanuni temsil yetkisi’ni aşağıdakilerin hangisi kapsar. 

a) Donatanı, taşıyanı, yükü ve yük ilgililerini temsil 

b) İşveren vekili olarak sadece donatını temsil 

c) İşveren vekili olarak sadece donatanı ve donatma iştirakini temsil 

d) Taşıyanı tüm yük ilgilerine ve konişmento hamillerine karşı temsil 

e) Emrindeki gemiadamlarını temsil 
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103. Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir? 

a) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet  

b) İşlemli muafiyet, işlemsiz muafiyet 

c) Tekne muafiyeti, yük muafiyeti 

d) Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet 

e) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet 

 

104. Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metotlarından olup yağın tekrar toplanamaması 

durumunda kullanılması belli bir izin gerektiren bir yöntemdir. 

a) Kepçe kova ve benzeri bir metotla yağın temizlenme çabası 

b) Emici keçelerle geri toplama metodu 

c) Yağın kenarına şamandıralar yerleştirme 

d) Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu 

e) Yağ döküntüsünün çevresine su sıkmak 

 

105. Fesih yetkisi sebebin öğrenilmesinden itibaren aşağıdaki sürede kullanılmalıdır. 

a) 6 ay 

b) 1 yıl 

c) 10 gün  

d) 6 iş günü 

e) 10 iş günü 

 
4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen haklı fesihle ilgili olarak işçi ve işverene verilen yetkinin kullanımı konusunda hak 
düşürücü süreler öngörülmüştür. Kanunun 26 ncı maddesine göre 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet 
kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu 
çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin 
gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre 
uygulanmaz. 
 
854 sayılı Deniz İş Kanunu Madde 15 – 14 üncü maddede işveren, işveren vekili veya gemiadamına tanınan akti feshetmek 
yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlıyarak (6) işgünü geçtikten 
ve herhalde fiilin vukuundan itibaren bir sene sonra kullanılamaz 
 

106. Aşağıdakilerden hangisi Deniz iş Kanunu süresini uygulamaz ? 

A) 3. Mühendis  

B) Vardiya zabiti 

C) reis 

D) kamarot 

E) Bir gemide birden çok mühendis bulunduğunda Baş Mühendis 

 
854 sayılı Deniz İş Kanunu Madde 27 –  

Aşağıdaki işleri görenler bu kanunun iş sürelerine ilişkin hükümlerine tabi değildirler. 
1. Birden fazla kaptanın bulunduğu gemilerde birinci kaptan veya bu kanunun 2 nci maddesinin (C)  
fıkrasında yazılı olduğu şekilde kendisine vekalet eden kimse (klavuz kaptanlar dahil), 
2. Birden fazla makinistin bulunduğu gemilerde başmakinist, 
3. Doktor ve sağlık memurları, 
4. Hemşire ve hastabakıcılar, 
5. Asli görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalışan gemiadamları, 
6. Gemide kendi nam ve hesabına çalışanlar. 
 

107. 25000 DWT lik bir gemi İzmir’ den yazın yüklenecek ve Brezilya’ nın Santos limanına (TROPIK 

ZONE) gidecek. Buna göre gemi hangi yükleme hattına göre yükler ? 

 

a) T 

b) W 

c) S 

d) WNA 

e) LWNA 

 

Gemi İzmir limanında Summer Zone olarak yüklenir ancak Santos limanına varışta gemi draftları Tropik 

Zone’ a göre olacak şekilde yakılan yakıt ve harcanan su hesaba katılmalı)  
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108. Aşağıdakilerin hangisi “Kaptanın” özel hukuka ilişkin görev ve yetkilerine girmez. 

a) Gemiye yüklenen yüke ilişkin konişmento ve manifestoları imzalamak 

b) Gemisini denize, yola ve yüke elverişli kılmaz 

c) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak 

d) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak  

e) Gemiyi dikkatlice sevk ve idare etmek 

 

109. Denize elverişlilik belgesi kaç yılda bir yenilenir? 

a)1 

b)3 

c)4 

d)6 

e)5  

GEMİLERİN TEKNİK YÖNETMELİĞİ  MADDE 5  

 (1) Gemiler, tahsis amacına, cinsine ve sefer bölgelerine göre; tekne, makine, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma 

ve yangın söndürme durumu, seyir teçhizatı ve haberleşme sistemi, sağlık koşulları, yük ve yolcu taşıma kapasiteleri, deniz kirliliğini önleme 

donanımları ile diğer seyir emniyeti konuları bakımından İdare tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre belirli aralıklarla denetlenir. 
             (2) Yapılan denetleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu anlaşılan gemiye süreli bir "Denize Elverişlilik Belgesi" ve 

su araçlarına “Su Aracı Uygunluk Belgesi” verilir. Uluslararası sefer yapan gemilerin Uluslararası Sözleşmeler gereğince belgelendirilmiş 

olmaları durumunda, söz konusu gemiler için düzenlenecek olan denize elverişlilik belgesi,  mevcut yasal sertifikalarının yıldönüm tarihleri 

ile harmonize edilerek SOLAS kapsamında düzenlenen emniyet sertifikalarının geçerlilik tarihine kadar düzenlenir. Denize Elverişlilik 

Belgesi formu Ek-1 de belirlenmiştir. Tam boyu 15 metre ve üzerindeki su araçlarına formu Ek-2 de belirlenmiş olan “Su Aracı Uygunluk 

Belgesi” verilir. Tam boyu 15 metrenin altındaki su araçlarına ise donatanın talebi üzerine “Su Aracı Uygunluk Belgesi” verilir.  Denize 

Elverişlilik Belgesi veya Su Aracı Uygunluk Belgesi talep üzerine yapılacak başlangıç sörveyi ile bu sörveye esas olan kara sörvey tarihinden 

itibaren aksi belgede belirtilmedikçe beş yıl süreli olarak düzenlenir. Belgenin geçerlilik süresi içinde niteliklerini kaybetmiş olduklarından 

şüphe edilen gemi ve su araçları aynı süre içinde tekrar denetlenebilir. Denize Elverişlilik Belgesinin gemide bulundurulması zorunludur. 
 

110. Turkiye aşagıda bulunan MARPOL un hangi eklerine taraftır? 

a- 2,3 

b-1,2,3 

c-1,4,6  

d-1,2,5  

e-3,4,6 

Türkiye, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin I, II ve V. Eklerine,  24.06.1990 tarih ve 20558 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

3.5.1990 Tarih ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olmuştur. 

Sözleşmenin I, II ve V. Ekleri, Ülkemiz açısından 10 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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1978 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER 
TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI 
SÖZLEŞMENİN III VE IV ÜNCÜ EKLERİNE KATILMAMIZIN 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

Kanun No. 6477                                                                       Kabul Tarihi: 14/5/2013 
MADDE 1 – (1) “1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin 

Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme”nin III ve IV üncü eklerine katılmamız uygun bulunmuştur. 
MADDE 2 – (1) Sözleşmenin III ve IV üncü eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

111. Asagıdakilerden hangileri annex vı gemi baca gazlarından çıkan gazlardandır? 

a-sox (sülfür oksit) 

b-nox (azot oksit) 

c-cox (cyclooxygenase-ozon tabakasına zarar veren maddeler) 

d-voc (Volatile organic compounds-uçucu organic bileşenler) 

e-hepsi  

 

112. Petrol tankerlerinde MARPOL 73/78 Ek-1 kapsamındaki yağ kayıt defteri tutma mecburiyeti hangi 

tonajdan (GRT) itibaren vardır? 

1) 150 

2) 300 

3) 400 (yük gemileri için) 

4) 500 

e) 600 

 

113. MARPOL 73/78 EK-II kapsamına göre Dökme Zehirli Sıvı maddeler kaç 

sınıfa ayrılır? 

1) 2 

2) 3 

3) 4  

4) 5 

5) 6 

 

‘Zehirli sıvı maddeler’ Uluslararası Dökme Kimyasal Madde Kodu bölüm 17 ya da 18 de kirlilik kategorisi sütununda 

gösterilen X,Y,Z veya OS sınıfından birine girdiği kabul edilen herhangi bir madde anlamına gelir.  

 

Kategori X: Tank temizlenmesi ya da balast basılması işlemlerinde denize boşaltma yapıldığında deniz kaynaklarına 

veya insan sağlığına büyük tehlike oluşturması nedeniyle deniz çevresine boşaltımın yasaklanmasını haklı kılan zehirli 

maddeler; (Tank yıkama işlemi sonrası temiz tanklarda kalan maddenin derişimi oranı %0,01 i olduğu zaman; 7 kts süratle 

ve 12 nm dışında min 25 m derinliğe boşaltılabilir.) 

 

Kategori Y: Tank temizlenmesi ya da balast basılması işlemlerinde denize boşaltma yapıldığında deniz kaynaklarına 

veya insan sağlığına büyük tehlike oluşturması ya da denizin sağladığı kolaylıklara ya da diğer yasal kullanımlara zarar 

vereceği varsayılarak deniz çevresine boşaltımın nitelik ve miktarının sınırlandırılmasını haklı kılan zehirli 

maddeler;(Boşaltma hızı dümensuyunda milyonda bir kısmı geçmeyecek, 7 kts sürat, 12 nm dışı 25 m derinlikte ve gemi su 

yüzeyinden aşağıdan basılabilir.) 

 

Kategori Z: Tank temizlenmesi ya da balast basılması işlemlerinde denize boşaltma yapıldığında deniz kaynaklarına 

veya insan sağlığına küçük tehlike oluşturması ya da denizin sağladığı kolaylıklara ya da diğer yasal kullanımlara zarar 

vereceği varsayılarak daha az sert önlemlerle deniz çevresine boşaltımın nitelik ve miktarının sınırlandırılmasını haklı kılan 

zehirli maddeler;  (Kategori y den farkı dümen suyu milyonda 10 u olacak)  
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OS： Other Substances which shall not be subject to Annex II:  Diğer Maddeler: Kategori X,Y,Z sınıfı maddeler dışında kalan 

Uluslararası Dökme Kimyasal Kod Bölüm 18 kirlilik kategorisi sütununda belirtilen diğer maddelerdir. 

 

114. Denizde yağ kirliliğini fark eden gemici ilk olarak ne yapmalıdır? 

1) Hemen SOPEP temizleme kitini kullanır 

2) Acenteye durumu rapor eder 

3) Sorumlu vardiya zabitine veya 2. Kaptana veya Baş mühendise olayı rapor eder 

4) Gemi anons devresinden durumu rapor eder 

5) Yağ kirliliği acil istasyonu görevli ekibini görece çağırır 

 

115. TTK.817/1'e göre, aşağıdakilerden hangisi "Denize Elverişlilik" denetinde dikkate alınmaz? 

1) Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları 

2) Tekne 

3) Makine 

4) Kazan 

5) Genel donatım 

 

116. "Denize Elverişlilik" belgesinin geçerlik süresi ne kadardır? (süresi 1 yıl yenileme 5 yıl) 

1) Klas sörveyi tarihine kadar 

2) Seferlik 

3) Altı ay 

4) Üç ay 

5) Bir yıl 

 

117. "Yola Elverişlilik" belgesinin geçerlik süresi ne kadardır? 

a) Bir yıl 

b) Seferlik 

c) Altı ay 

d) Denize elverişlilik belgesinin geçerlik süresi kadar 

e) Klas sörveyi tarihine kadar 

 

118. Güvenlik Yönetim Sistemi (SMS) fikrinin oluşması dünya denizciliğinin gelişim zincirinin en önemli 

halkalarından birini oluşturur. Denizcilik tarihinde ilk kez insan faktörü ve teknolojik limitlere kadar 

gelişen gemi odaklı çözümlerin güvenlik konusunda bilinçli insanlar tarafından uygulanması gerektiği 

göz önüne alındı. Bu yeni fikir ve oluşumdaki amaç, insan çevre, gemi ve yükün güvenliğini sağlamak 

için teknoloji, insan ve sistemin uyumunun sağlanmasıdır. 

Bunu sağlamak için oluşturulan uluslararası kurallara ne ad verilir? 

a) Uluslar arası Güvenlik Yönetimi Kodu (ISM Code) 

b) Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG) 

c) Dünya Çalışma Örgütü Kodu (ILO Code) 

d) MARPOL 

e) STCW 

 

119. ISM kodunun amacı, gemilerin güvenli yönetilmesi, işletilmesi ve 

çevre kirliliğinin önlenmesi konularını, ............ Standarda 

bağlamaktır. Noktalı yere hangisi uygundur? 

1) Değişik 

2) Yerel 

3) Ulusal 

4) Uluslararası 

5) Şirkete ait 
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120. ISM Kod'un gereklilikleri aşağıdakilerden hangisine uygulanır? 

1) Büyük gemilere 

2) Kara ve deniz taşıtlarına 

3) Denizcilik firmalarına 

4) Tüm gemilere 

5) Tüm taşıt araçlarına 

ISM Kod: 

 Yüksek süratli yolcu gemileri dâhil tüm yolcu gemilerini, 
 500 groston ve üstü tonaja sahip yüksek süratli yük tekneleri dâhil tüm yük gemilerini, 
 500 groston ve üstü tonaja sahip hareketli açık deniz sondaj ünitesi (MODU-Mobil offshore drilling unit) cinsinden 

olan deniz araçlarını kapsar. 

 Avrupa Konseyi’nin 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe koyduğu ve 1 Temmuz 1996 tarihinden itibaren de 
uygulamasına başlattığı bir kuralla, bayrağı ne olursa olsun 12’den fazla yolcu taşıyan ve Avrupa Birliğine üye ülkelere sefer 
yapan Ro-Ro yolcu gemilerinin ISM sertifikası almaları şartı öne alınmıştır. 

ISM; savaş gemileri, ticari maksat ile kullanılmayan devlet gemileri, balıkçı gemileri ve yürütücü gücü mekanik 

olmayan hareketli açık deniz sondaj ünitelerine uygulanmaz.    

121. ISM Kod gereği olarak şirket (donatan) gemilerini, ulusal ve uluslararası kurallara uygun 

yeterlikte, gerekli sertifikalara sahip ve ................... gemiadamlarıyla donatmalıdır.  

Noktalı yerlere uygun olanı bulun. 

1) Tecrübeli 

2) Çalışkan 

3) Bayrak devletinin vatandaşı olan 

4) Sağlıklı 

5) Sabıkasız 

 

122. Uygunluk Belgesi (DOC) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

1) Gemi, bu gemi ile ilgili bir Uygunluk belgesine (DOC) sahip bir şirket tarafından işletilmelidir. √ 

2) Uygunluk belgesi (DOC), ISM Kod'un gereklerini yerine getiren her şirket için; İdare veya İdarenin 

yetki verdiği bir kuruluş tarafından düzenlenmelidir √ 

3) Sorulduğunda kaptanın İdareye veya İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların doğrulamasına 

sunabilmesi için, Uygunluk belgesinin (DOC) bir kopyası gemide bulundurulmalıdır √ 

4) Şirketin Uygunluk Belgesi (DOC) olmasa dahi, Güvenlik Yönetimi Sertifikası (SMC) gemiye, İdare 

veya İdarenin yetki verdiği bir kuruluş tarafından verilebilir. Belgenin verilişinde, İdare; şirket veya 

geminin onaylı Güvenlik Yönetimi Sistemine göre çalıştığını doğrulamalıdır 

5) İdare veya İdarenin yetki verdiği bir kuruluş, geminin Güvenlik Yönetimi Sistemi'nin onaylandığı 

şekline uygun olarak işlediğini düzenli aralıklarla doğrulamalıdır √ 

 

DOC; İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından ISM Kod’da belirtilen gerekleri sağlayan işleticiye, geçerlilik 

süresi beş yılı geçmeyecek şekilde düzenlenen belgedir. Bu belge, işleticinin ISM Kod gereklerini yerine getirebileceğinin kanıtı 

olarak kabul edilir. DOC’nin geçerliliği, İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yıldönümü tarihinin öncesindeki veya 

sonrasındaki üç ay içinde yapılacak olan yıllık denetimin tatminkâr bulunmasına bağlıdır. Yıllık denetimler belge üzerine 

işlenir ve onaylanır. 

123. Hangisi kalite terminolojisindeki iç müşteriye örnektir? 

1) Yerli mal kullananlar 

2) Kendi firmasının ürünlerini satın alanlar 

3) Kendi firmasının satılmayıp bedavaya dağıtılan defolu ürünlerini alanlar 

4) Kendi firmasının işçiler için verdiği hizmetlerden ücretsiz yararlanan işçiler 

5) Taşeron veya yan sanayiden mal veya hizmet alan firmalar 

 
İç müşteri: Bir kuruluşta tedarikçiden başlayarak dış müşterilere kadar devam eden süreçlerde birbirine ürün ve hizmet 
verenler iç tedarikçi, ürün ve hizmet alanlar ise iç müşteri olarak adlandırılmaktadır. Yani herhangi, bir kuruluştaki üretim 
sürecini düşündüğümüzde birbirlerine yarı bitmiş ürün veren makine grupları birbirinin tedarikçisi ve müşterisi 
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durumundadır. Yine hizmet sektöründe bir aşçı ile garson arasındaki ilişki de tam bir müşteri tedarikçi ilişkisidir. (Kalder,  
Müşteri Tatmini, 2000) 
Dış müşteri: Kuruluşun ürün ve hizmetini son kullanıcıya kadar ulaştıran zincir içerisinde yer alan tüm kullanıcılar diye 
adlandırabiliriz. Otomotiv sektörünü düşünürsek, otomobilleri satın alan son kullanıcılar müşteri niteliğindedir. Otomobil 
üreticileri de kendilerine malzeme sağlayan lastik üreticilerinin, yedek parça üreticilerinin son müşterisidir.  
Kaynak: http://notoku.com/musteri-kimdir/#ixzz36FJUpV00  

 

124. Hangisi riskin en yakın tanımıdır? 

1) Tehlike 

2) İstenmeyen bir olay 

3) İstenmeyen bir olayın olma ihtimali 

4) Tehlikeli bir durumun belirsizliği 

5) İnsana veya çevreye zararlı olabilecek her şey 

 

125. TK.md.829'a göre "Gemi Tasdiknamesine ve Bayrak Şahadetnamesine" gerek olmaksızın Türk 

Bayrağı çekebilecek gemiler, 

1) Ticari olmayan gemilerdir 

2) 50 Grt.'dan küçük gemilerdir 

3) 50 Grt.'dan küçük ticaret gemilerdir 

4) 18 Grt.'dan küçük gemilerdir 

5) Liman içi sefer yapan küçük yolcu gemileri / motorlarıdır 

 

126. Yolcu motoru, 

1) Tam boyu 35 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan sadece limanda çalışan ticari tekneleri ifade 

eder 

2) Tam boyu 25 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan sadece limanda çalışan tekneleri ifade eder 

3) Tam boyu 40 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, liman veya 100 mil ile sınırlı seferi bölgelerinde 

çalışan ticari tekneleri ifade eder 

4) Tam boyu 30 metrenin altında olan ve 100 mil ile sınırlı liman seferi bölgelerinde çalışan ticari 

tekneleri ifade eder 

5) Tam boyu 40 metrenin altındaki Türk karasularında yolcu taşıyan tekneleri ifade eder 

 

127. Aşağıdakilerin hangisi "Kaptanın" özel hukuka ilişkin görev ve yetkilerine girmez? 

1) Gemiye yüklenen yüke ilişkin konişmento ve manifestoları imzalamak 

2) Gemisini denize, yola ve yüke elverişli kılmaz 

3) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak 

4) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak 

5) Gemiyi dikkatlice sevk ve idare etmek 

 

128. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın haklarından değildir? 

1) Kendi hesabına yük taşıma 

2) Ücret 

3) Tedavi ve ilaç masrafları 

4) Ücretli izin 

5) Bağlama limanına dönüş masrafları 

 

129. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın hizmet sözleşmesinin sona erme sebeplerinden değildir? 

1) Geminin kaybı 

2) Geminin bayrak çekme hakkının kaybı 

3) Feshi ihbar 

4) Donatan ücret ödememesi 

5) Geminin isim değiştirmesi 

 

http://notoku.com/musteri-kimdir/#ixzz36FJUpV00
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130. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk başlamadan önceki işlemlerinden değildir? 

1) Yerli ve yabancı mevzuata riayet etmek 

2) Donatana bilgi vermek 

3) Geminin yola çıkabilmesi için gerekli tüm resmi muameleleri yapmak 

4) Gümrük, polis, vergi ve kambiyo hükümlerine riayet etmek 

5) Ambar temizliği 

 

131. Aşağıdakilerden hangisi çatmanın çeşitleri arasında sayılmaz? 

1) Müşterek kusurlu çatma 

2) Kusursuz çatma 

3) Kusurlu çatma 

4) Tek taraflı kusurlu çatma 

5) Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma 

 

132. Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya hallerinden değildir? 

1) Geminin karaya oturtulması 

2) Denize yük vesaire atılması 

3) Geminin hafifletilmesi 

4) Güvertedeki yükün gemiye de hasar vererek aniden denize düşmesi 

5) Geminin yüzdürülmesi 

 

133. Yolculuk geminin zayi ile bittiği takdirde aşağıdakilerden hangisi "Varma yeri" kabul edilir? 

1) Yolculuğun bittiği yer 

2) Yükün emniyet altına alındığı yer 

3) Konişmentoda varma yeri olarak belirtilen yer "varma yeri" olarak kalmakta devam eder 

4) Bağlama limanı 

5) Donatanın merkezinin bulunduğu yer 

 

134. Deniz iş Kanunu, 

1) Bütün yabancı gemi adamlarına uygulanır 

2) Aynı zamanda hem TC hem de yabancı devlet vatandaşı olanlara uygulanır 

3) Mütekabiliyet esaslarına göre, Türk gemi adamlarına aynı mahiyette haklar tanıyan devletlerin 

uyruğunda olup bu Kanun kapsamına giren gemilerde çalışan gemi adamlarına uygulanır 

4) Bükreş sözleşmesine göre sadece bu anlaşmaya taraf devlet vatandaşlarına uygulanır 

5) Mütekabiliyet esaslarına göre, sadece Avrupa devletleri vatandaşlarına uygulanır 

 

135. Kıdem tazminatı Deniz İş Kanununa tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin, 

1) İşveren tarafından bu kanun 14. maddesinin 1. bendinde gösterilen sebepler dışında 

2) Gemi adamı tarafından bu kanunun 14. maddesinin 2. ve 3. bentleri uyarınca 

3) Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla 

4) Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı 

yahut toptan ödeme almak amacıyla 

5) İşveren tarafından bu kanunun 14. maddesindeki sebepler dahilinde feshedilmesi durumunda işçi 

kıdem tazminatına hak kazanır 

 

Kıdem tazminatı: 
Madde 20 – (Değişik: 17/10/1980 - 2319/1 md.) 
Bu Kanuna tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin: 
1. İşveren tarafından bu Kanunun 14 üncü maddesinin 1 inci bendinde gösterilen sebepler dışında, 
2. Gemi adamı tarafından bu Kanunun 14 üncü maddesinin II nci ve III üncü bentleri uyarınca, 
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 
4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı, yahut toptan 
ödeme almak amacıyla,  
Feshedilmesi veya gemi adamının ölümü veya 14 üncü maddenin 4 üncü bendi sebebiyle son bulması hallerinde 
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gemi adamının işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence gemi 
adamına 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme 
yapılır. 
Gemi adamlarının kıdemleri hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın 
aynı işverenin bir veya değişik gemilerinde ve hizmetinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. Geminin devir 
veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde 
gemiadamının kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.  
 

136. Aşağıdakilerden hangisi Deniz İş Kanunu sürelerine uymak zorunda değildir? 

1) 3. mühendis 

2) Süvari 

3) Kamarot 

4) Güverte lostromosu (reis) 

5) Birden fazla mühendis olan gemilerde baş mühendis 

 

137. Gemide işin bir haftadan fazla süreyle tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya 

çıktığında bu süreye rastlayan hafta tatili ücreti, ne kadardır? 

1) Tam gün 

2) 10 saat karşılığı 

3) 2 gün 

4) Yarım gün 

5) 1,5 gün 

 

No. 854 Deniş İş Kanunu Madde 42 

Gemide işin bir haftadan fazla süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, bu süreye  
rastlıyan hafta tatili ücreti, yarım gündelik tutarında ödenir. 

 

138. Aşağıdaki hallerden hangisinde sapma haklı sayılabilmektedir? 

1) Başka bir yük teslim almak amacıyla 

2) Can ve mal kurtarmak amacıyla 

3) Aktarma yapmak amacıyla 

4) Yakıt almak amacıyla 

5) Su almak amacıyla 

 

139. Gemi ve deniz ile ilgili aşağıdaki harç ve resimlerden hangisi liman başkanlıklarınca alınmaz? 

1) Yola Elverişlilik belgesi harcı 

2) Gemi Tasdikname harcı 

3) Ölçme Belgesi harcı 

4) Denize Elverişlilik belgesi harcı 

5) Liman işgal resmi 

 

140. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

1) Hizmet sözleşmesi belli bir süre için yapılabilir 

2) Hizmet sözleşmesi süresiz yapılabilir 

3) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılabilir 

4) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa fesih ihbarıyla sona erer √ 

5) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa varma limanında yükün boşaltılmasıyla sona erer 

 

141. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

1) Gemi adamının şikayet etmesi işverene iş akdini bozma hakkı vermez 

2) Gemi adamının şikayete başvurması işverene işten çıkarma hakkı verir (VERMEZ) 

3) İşveren yasada belirtilen koşulların gereklerine uyarak gemi adamının hizmet akdine son verebilir 

4) İşçinin sendikaya üye olması işverene işten çıkarma hakkı vermez 

5) İş saatleri dışında işçi sendikaları faaliyetlerine katılmaları işverene işçiyi işten çıkarma hakkı vermez 
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142. TTK'nın kaptanın hakları ile ilgili düzenlemelerine, aşağıdakilerden hangisi aykırıdır? 

1) Hastalanması halinde tedavi ve ilaç giderlerini donatan öder 

2) Kaptan, donatanın izni olmadan kendi hesabına yük taşıyamaz 

3) Kaptan, yükle ilgililerden gerekirse prim ikramiye alabilir 

4) Belirli durumlarda yurda dönüş masraflarını donatan öder 

5) Gemide iaşe edilme hakla vardır 

 

143. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz? 

1) Sevk ve idare kusurlarından sorumluluk 

2) Sınırsız sorumluluk 

3) 1. Derece sorumluluk 

4) Donatanın talimatı üzerine hareket etmiş olmak sorumsuzluk sebebidir 

5) Haksız fiil sorumluluğu 

 

144. Aşağıdakilerin hangisi kurtarma yardımın unsurlarından değildir? 

1) Tehlike unsuru 

2) İradilik unsuru 

3) Hizmetin konusu kurtarılan ve yardım gören 

4) Kurtarma yardım hizmeti 

5) Faydalı ve başarılı sonuç unsuru 

 

145. 400 GRT'dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek 

üzere EK-1 gereği bu gemilerde bulunması gereken teçhizat aşağıdakilerden hangisidir? 

1) IOPP sertifikası 

2) Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı (kural 18-6) kitaplarda doğru şık bu gösteriliyor. 

3) Petrol atıklarını izleme ve kontrol cihazı 

4) Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti 

5) Atıklar için slop tank (kural 15-2) (kural 17’ye göre Petrol atıklarını toplama tankı olmalı) 

 

(2 ve 5 inci şıklar 150 GRT ve üzeri tankerler için mecburidir) 

 

146. Yağ sızıntısının olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Baş Mühendisin yapması 

gerekenlerden değildir? 

1) Yağ sızıntısının olduğu noktayı belirler 

2) Sızıntının nedenini araştırır 

3) P&I temsilcisine haber verir 

4) Gemiden dökülen yağın yaklaşık miktarını belirler 

5) Olayı Kaptana rapor eder 

 

147. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk bittikten sonraki işlemlerinden değildir? 

1) Varma limanında resmi muameleleri yapmak 

2) Dönüş yolculuğu için yük aramak 

3) Yükü usulü dairesinde boşaltmak 

4) Yolculuk hakkında donatana bilgi vermek 

5) Gemiyi yeni sefer için hazırlama 

 

148. İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa, 

1) 2 aylık tazminat 

2) 6 aylık tazminat 

3) 6 aylıktan az olmayan tazminat 

4) 1 yıllık tazminat 

5) 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır 
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149. Fazla çalışma süresi günde kaç saati geçemez? 

1) 5 

2) 6 

3) 2 

4) 3 

5) 7 

               

             FAZLA ÇALIŞMA TÜZÜĞÜ 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 27.3.1973, No: 7/6147                  

Dayandığı Kanunun Tarihi           : 25.8.1971, No: 1475                    

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 4.4.1973,  No: 14497 

Madde 2 - Fazla çalışma süresi günde 3 saati geçemez. Bu sürenin hesaplanmasında yarım saatten az olan süreler yarım saat, 

yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır. 

 

150. TTK'nın 821. maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi gemi adamlarından değildir? 

1) Kaptan 

2) Tayfa 

3) Gemi zabitleri 

4) Kılavuz 

5) Çamaşırcı 

 

151. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kanuni temsil yetkisine dayanarak yapamayacağı 

muamelelerden değildir? 

1) Gemiyi, navlun ve yükü sigorta ettirmek 

2) Donatan adına kambiyo taahhüdünde bulunmak 

3) Donatan tarafından akdedilmiş taşıma sözleşmelerini feshetmek 

4) Yükü, gemi ve navlunla karşılık göstererek deniz ödüncü almak (yapabilir) 

5) Gemiye tayfa almak 

 

152. Aşağıdakilerden hangisi, TTK md. 1230 gereği; makinalı gemilerde kaptan hariç, baş mühendis 

dahil, gemi adamlarının tümünün kurtarma yardım alacağının miktarını gösterir? 

1) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10 

2) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2 

3) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3 

4) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8 

5) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6 

 

153. Aşağıdaki hallerden hangisi TTK 1258. Md kapsamındaki yük alacaklısı hakkı değildir? 

1) Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan alacakları 

2) Yük sigorta ücretleri 

3) Müşterek avarya nedeni doğan yük borcu 

4) Yükün kurtarılmasından doğan kurtarma yardım borcu 

5) Yük karşılık gösterilerek alınan deniz ödüncü borcu 

 

154. Aşağıdaki hallerden hangisinde yükün usulüne uygun istifinden söz edilemez? 

1) Yükün karakteristik özelliğine uygun istif 

2) Yükün varma limanında kolaylıkla boşaltılabilecek şekilde istifi 

3) Kuru yükün yaş yükten ayrı tutularak istifi 

4) Yükün muvafakatsiz güverteye istifi 

5) Yükün mahiyetine uygun ambalajlanarak istifi 
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155. Aşağıdaki örneklerden hangisi gemi idaresindeki kusurlardandır? 

1) Lombarı açık bırakmak 

2) Yükün gemi personeli tarafından çalınması 

3) Gecikmeden dolayı yükte meydana gelen kurtlanma zararı 

4) Yükün havalandırılmaması 

5) Yükün uygun istiflenmemesi 

 

156. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “geminin mütemmim cüz’lerinden” (ayrılmaz parçalarından) 

değildir? 

1) Pervane 

2) Makine 

3) Kazan 

4) Dümen donanımı 

5) Radar 

 

157. Aşağıdaki uluslararası düzenlemelerden hangisi taşıyanların sorumluluğu ile ilgili değildir? 

A)1976 Londra Konvansiyonu 

B)1924 Brüksel Konvansiyonu 

C)1924 La Hey Kuralları 

D)1968 Visby Kuralları 

E)1978 Hamburg Kuralları 

 

158. Aşağıdaki uluslararası düzenlemelerden hangisi donatanların sorumluluğu ile ilgilidir? 

A) 1924 Brüksel Konvansiyonu, 1968 Visby Kuralları, 1978 Hamburg Kuralları 

B) 1924 Brüksel, 1957 Brüksel ve 1976 Londra sözleşmeleri 

C) 1950 – 1974 – 1994 York – Anvers Kuralları (müşterek avarya ile ilgili kuralları kapsar) 

D) 1969 CLC ve 1971 FUND Sözleşmeleri ve 1992 Protokolleri 

E) 1973 – 1978 MARPOL ve 1974 SOLAS sözleşmeleri 

 

1178 ilâ 1192 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 

Deniz ticaretinin en önemli konularından biri olan “taşıyanın sorumluluğu”nun, bu ticaretin milletlerarası bir nitelik taşıması 

dolayısıyla, milletlerarası uygulamalara ve anlaşmalara uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmiştir. Halen taşıyanın 

sorumluluğunu düzenleyen milletlerarası sözleşmeleri dört alt başlık halinde toplamak mümkündür: 

a) 1924 tarihli Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Brüksel Sözleşmesi (1924 tarihli 

Brüksel Sözleşmesi), 

b) 1968 tarihli Brüksel-Visby Kaideleri (1968 tarihli Visby Protokolü ile değiştirilmiş 1924 Brüksel Sözleşmesi), 

c) 1979 tarihli Brüksel-Visby Kaideleri (1979 tarihli Özel Çekme Hakkı Protokolü ile değiştirilmiş 1924 Brüksel Sözleşmesi) 

d) 1978 tarihli Hamburg Kuralları (Birleşmiş Milletler Denizde Eşya Taşıma Sözleşmesi, Hamburg). 

 

(Kitaplarda doğru şık B gösterilmekte ama D şıkkı daha mantıklı geliyor) 

159. Aşağıdakilerden hangisi akdi ipotek çeşitlerinden değildir? 

1) Maksimal ipotek 

2) Birlikte gemi ipoteği 

3) Tersanecinin ipoteği 

4) Sabit kıymetli ipotek 

5) Yabancı para üzerinden ipotek 

 

160. Aşağıdakilerden hangisi çatmanın unsurlarından değildir? 

1) Fiilen veya hükmen bir çatmanın mevcut olması ve fiilen bir zararın doğmuş olması 

2) Çarpışan gemilerin deniz gemisi olması 

3) Çatmaya konu araçların gemi niteliği taşıması 

4) Çarpışan gemiler arasında herhangi bir hukuki ilişki olmamalı 

5) Kaptanın haklı ve makul karşı koymasının bulunmaması 
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161. Aşağıdakilerden hangisi Deniz Hukuku’nun özellikleridir? 

1) Ulusaldır ve yenilikçidir 

2) Muhafazakardır ve uluslararasıdır 

3) Yenilikçidir ve uluslararasıdır 

4) Yenilikçidir ve bölgeseldir 

5) Muhafazakardır ve ulusaldır 

 

162. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

1) Deniz hukuku, Deniz Kamu Hukuku–Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

2) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku–Deniz Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

3) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku–Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

4) Deniz hukuku, Deniz Özel Hukuk–Deniz İdare Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

5) Deniz hukuku, Deniz Ceza Hukuku–Deniz Kamu Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

 

163. Aşağıdakilerden hangisi fazla çalışma sayılmaz? 

1) Kaptanın, geminin selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

2) Kaptanın, yükün selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

3) Kaptanın gemi adamlarının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

4) Kaptanın donatının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

5) Kaptanın gümrükle ilgili işlemler nedeniyle yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

 

164. Aşağıdakilerden hangisi geminin unsurlarından sayılmamaktadır? 

1) Denizde hareket kabiliyeti 

2) Ticari kazanç amacı gütme 

3) Pek küçük olmayan tekne 

4) Amaca uygun kullanmanın denizde hareket imkanına bağlı olması 

5) Denizde yüzme kabiliyeti 

 

165. Aşağıdakilerden hangisi gemiye ait kaydın talep üzerine sicilden terkin yollarından değildir? 

1) Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi 

2) Geminin kurtarılamayacak şekilde batması 

3) Gemi malik / maliklerinin talebi 

4) Tescili caiz olmayan bir geminin tescili 

5) Geminin iç bayrağını çekme hakkını kaybetmesi 

 

No.6762 Türk Ticaret Kanunu (Eski Kanun) 
C) Terkin: 
I - Talep üzerine: 
Madde 851 – (Değişik birinci cümle:20/4/2004 – 5136/4 md.) Gemi, kurtarılamayacak 
şekilde batar veya tamir kabul etmez hale gelir yahut yurt dışında cebri icra yolu ile bir yabancıya 
satılarak veya başka bir surette Türk Bayrağı çekme hakkını zayi ederse, talep üzerine sicilden kaydı 
terkin olunur. Tescili ihtiyari olan gemilerin kaydı, malik veya maliklerinin talebi üzerine dahi terkin olunur. 
Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi sebebiyle kaydının terkini talep olundukta sicil memuru müseccel ipotekli 
alacaklıları, icabında 852 nci maddedeki ilan suretiyle, keyfiyetten haberdar ederek tayin edeceği münasip bir müddet 
zarfında itirazlarını bildirmeye davet eder. Müddeti içinde bildirilen itirazların varit görülmediğine dair mahkemece verilen 
kararın kesinleşmesi üzerine gemi kaydı terkin olunur. 
Gemi Türk Bayrağını çekme hakkını kaybederse kaydı ancak ipotekli alacaklıların ve gemi sicil 
münderecatına göre ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü şahısların muvafakatleriyle terkin olunabilir.  
Muvafakat terkin talebiyle beraber tevsik edilmemiş ise, geminin Türk Bayrağını çekme hakkını 
kaybettiği gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur. Bu kayıt, müseccel gemi ipotekleri bahis mevzu 
olmadığı nispette, gemi kaydının terkini hükmündedir. 
Tescili ihtiyari olan gemilere ait kayıtların maliklerinin mücerret talepleri üzerine terkin 
edilebilmesi için ipotekli alacaklıların ve gemi sicili münderecatına göre ipotek üzerine hak sahibi olan 
üçüncü şahısların muvafakatleri şarttır. 
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166. Aşağıdakilerden hangisinde iaşe servisi kurulması zorunludur? 

1) Şehir hatlarında 

2) Körfezlerde 

3) Göllerde 

4) Akarsularda 

5) Uzakyolda 

 

167. Aşağıdakilerden hangisi işverenin fesih sebeplerinden değildir? 

1) Limanda geminin hareketinden önce gemiye gelmemek 

2) Limanda gemi adamının tutuklanması 

3) Kamarada içki bulundurmak 

4) Gemi adamının işverene karşı kanuna aykırı hareket etmesi 

5) Gemi adamının ahlaka aykırı davranışları 

 

168. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın haklarından değildir? 

1) Kendi hesabına yük taşıma 

2) Ücret 

3) Tedavi ve ilaç masrafları 

4) Ücretli izin 

5) Bağlama limanına dönüş masrafları 

 

169. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın hizmet sözleşmesinin sona erme sebeplerinden değildir? 

1) Geminin kaybı 

2) Geminin bayrak çekme hakkının kaybı 

3) Feshi ihbar 

4) Donatan ücret ödememesi 

5) Geminin isim değiştirmesi 

 

170. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz? 

1) Sevk ve idare kusurlarından sorumluluk 

2) Sınırsız sorumluluk 

3) 1.Derece sorumluluk 

4) Donatanın talimatı üzerine hareket etmiş olmak sorumsuzluk sebebidir 

5) Haksız fiil sorumluluğu 

 

171. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk bittikten sonraki muamelelerinden değildir? 

1) Varma limanında resmi muameleleri yapmak 

2) Dönüş yolculuğu için yük aramak 

3) Yükü usulü dairesinde boşaltmak 

4) Yolculuk hakkında donatana bilgi vermek 

5) Gemiyi yeni sefer için hazırlamak 

 

 

172. Aşağıdakilerden hangisi sicile kayıtlı gemilerin cebri icra vasıtasıyla satış yollarındandır? 

1) Açık arttırma yolu ile 

2) Pazarlık suretiyle 

3) Abandan yoluyla 

4) Zaman aşımıyla 

5) Mahkemenin belirlediği değere satış yoluyla 

 

(Cebri icra kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili 

icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları) 

 

http://www.uludagsozluk.com/k/bor%C3%A7/
http://www.uludagsozluk.com/k/bor%C3%A7lu/
http://www.uludagsozluk.com/k/devlet/
http://www.uludagsozluk.com/k/icra/
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173. Aşağıdakilerden hangisi sicilin hukuki fonksiyonlarından değildir? 

1) Tescilin bildirici ve ayni haklar bakımından (ipotek gibi) kurucu etkisi vardır. 

2) Sicil alenidir. 

3) Sicilin kamu güveni özelliği vardır. 

4) Sicildeki kayıtların karine fonksiyonu vardır. 

5) Tescil edilmiş haklar ancak mahkeme yolu ile kullanılır. 

 

174. Aşağıdakilerden hangisi ticari geminin unsurlarından değildir? 

1) Münhasıran kamu hizmetinin ifasına tahsis edilmiş olmak 

2) Denizde kazanç elde etme amacı gütme 

3) Deniz yolu ile menfaat sağlama amacıyla tahsis 

4) Deniz yolu ile menfaat sağlamak üzere fiilen kullanma 

5) Yük ve yolcu taşıma 

 

175. Aşağıdakilerden hangisi “Time charter” (zaman üzerine çarter) de kullanılan “charterparty” 

(çarterparti) formlarından değildir? 

1) Uniform time charterparty 

2) Gencon charterparty 

3) New-York Produce Exchange charterparty 

4) Baltime charterparty 

5) Linertime charterparty 

 

176. Aşağıdakilerden hangisi “Vojage Charter” (sefer üzerine çarter) de kullanılan chaterparty” 

(çarterparti) formlarından değildir? 

A)Gencon charterparty 

B)New-york produce Exchange charterparty 

C)Gasvoy charterparty 

D)Asbatankvoy charterparty 

E)Bimchernvoy charterparty 

 

177. Aşağıdakilerden hangisi TTK.’daki “Deniz Ticaret Sözleşmeleri” içerisinde yer almamaktadır? 

1) Deniz aşırı satış sözleşmesi 

2) Navlun sözleşmesi 

3) Yolcu taşıma sözleşmesi 

4) Gemi inşaa sözleşmesi 

5) Deniz ödüncü sözleşmesi 

 

178. Aşağıdakilerden hangisi TTK.md.1226/3 gereği kurtarma yardım ücretinin belirlenmesinde 

1.derecede göz önüne alınacak hususlardan değildir? 

1) Kurtarma yardım mesaisi 

2) Elde edilen netice 

3) Emniyet altına veya kurtarılan şeylerin değeri 

4) Göze alınan ve maruz kalınan tehlike 

5) Kurtarmada tehlikeye sokulan malzemenin değeri 

 

179. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

1) 18 GRT ve daha büyük tüm ticaret gemilerinin tescili mecburidir 

2) Donanmaya ait harp gemileri ile yardımcı gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir. 

3) Kamu hizmetine tahsis edilmiş gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir 

4) Devlete ait olan tüm gemiler tescili mümkün olmayan gemilerdir 

5) 18 GRT’dan küçük ticaret gemileri ile tonilatosu ne olursa olsun tescili mümkün diğer bütün 

gemilerin tescili isteğe bağlıdır 
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180. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

1) Deniz İş Kanunu açısından gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve 

hesabına işleten kimseye işveren denir 

2) Türk Ticaret Kanunu açısından gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan denir ve 

işveren sayılır 

3) Türk Ticaret Kanunu açısından kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat 

veya kaptan marifetiyle kullanan kimse, donatan kabul edilir ve işveren sayılır 

4) Donatma iştirakinde paydaş olanlar donatan kabul edilir ve işveren sayılır 

5) Sadece gemi sahibi olan kimseler donatandır ve işveren sayılır 

 

181. Aşağıdakilerden hangisi yük alacaklısı haklarından değildir? 

1) Gemi adamlarının kusurundan doğan alacaklar 

2) Kılavuz ücretleri 

3) Kurtarma yardım ücreti 

4) Kaptanın hususi vekaletle yaptığı muamelelerden doğan alacaklar 

5) Fener ücreti 

 

182. Aşağıdakilerden hangisi yükün güvertede taşınabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir? 

1) Yükün konşimentoda “güverte yükü” olarak gösterilmesi 

2) Yükün fiilen güvertede taşınması 

3) Güverteye yüklemenin yükletenin muvafakatiyle olması 

4) Konteyner olması 

5) Dökme yük olması 

 

183. Aşağıdakilerin hangisi “Gemi Sicili” ile ilgili değildir? 

1) Resmi sicildir 

2) Gemi adamlarının sayısı ve yeterliklerini düzenler 

3) Alenidir, yani ilgili herkese açıktır 

4) Devletin bayrağını taşıyan gemilerin kaydını tutmaya yarar 

5) Mülkiyet, ipotek, intifa gibi özel hukuk ilişkilerini düzenler 

 

184. Aşağıdakilerin hangisi “Kaptanın” kamu hukukuna ilişkin görev ve yetkilerine girmez? 

1) Soruşturma yapmak 

2) Yeddi eminlik ve muhafaza görevi yapmak 

3) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görev yapmak 

4) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak 

5) Emir ve disiplin yetkisini kullanmak 

 

185. Aşağıdakilerin hangisi “Kaptanın” özel hukuka ilişkin görev ve yetkilerine girmez? 

1) Gemiye yüklenen yüke ilişkin konşimento ve manifestoları imzalamak 

2) Gemisini denize, yola ve yüke elverişli kılmaz 

3) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak 

4) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak 

5) Gemiyi dikkatlice sevk ve idare etmek 

 

 

186. Aşağıdakilerin hangisi konşimentonun tanımına dahil değildir? 

1) Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge 

2) Yükün deniz yolu ile ve gemi ile taşınmak üzere teslim alındığına ilişkin belge 

3) Yükün varma limanında hak sahibi kişiye teslim edileceğine ilişkin taahhüdü içeren belge 

4) Yükü temsil eden bir belge 
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5) Kıymetli evrak niteliğinde bir belge 

 

187. Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesine taraftır? 

1) Yükleten - gönderilen 

2) Taşıtan – yükleten 

3) Taşıtan - taşıyan 

4) Taşıyan – gönderilen 

5) Taşıyan – broker 

 

188. Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesinin unsuru değildir? 

1) Eşya taşıma taahhüdü 

2) Deniz yolu ile taşıma 

3) Yük ve yolcu taşımaya elverişli bir gemi olması 

4) Taşıyanın eşya üzerinde zilyetliği ve gözetim ve koruma yükümlülüğü 

5) Taşımanın bir ücret (navlun) karşılığında yapılması 

 

189. Aşağıdakilerin hangisi TTK md.851/1’e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir? 

1) Malikin talebi 

2) Kurtarılamayacak şekilde batması 

3) Tamir kabul etmez hale gelmesi 

4) Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmesi 

5) Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi) 

 

190. Aşağıdakilerin hangisi TTK md.973’e göre, kaptanın sorumlu olduğu kişileri gösterir? 

1) Kaptan donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, gemi adamlarına, alacağı 988 

md. giren bir kredi alacaklısına, özellikle deniz ödüncü verene karşı da sorumludur. 

2) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, deniz ödüncü ve 

gemi alacaklılarına, sorumludur. 

3) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, Kurtarma ve Yardım 

alacaklısı ile Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur. 

4) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, yükletene, 

gönderilene, çarterer’e gemi adamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek Avarya 

alacaklılarına karşı sorumludur. 

5) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, Kurtarma ve 

Yardım ile Müşterek Avarya alacaklıları, Liman ve Gümrük yetkilileri ile Güvenlik güçlerine karşı 

sorumludur. 

 

191. Aşağıdakilerden hangisinin “Gemi Sicili”ne tescili mümkün olabilir? 

1) Donanmaya ait yardımcı gemiler 

2) Harp gemileri 

3) Özel yatlar 

4) Kamu hizmetine tahsis edilmiş devlet gemileri 

5) Kamu hizmetinde kullanılan kamu tüzel kişilerine ait gemiler 

 

192. Doğruyu bulunuz. Kıdem tazminatı her yıl için ……………………………………………. 

1) 45 gün 

2) 60 gün 

3) 30 gün 

4) 15 gün 

5) 90 gün tutarında ödenir 
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193. Donatanın sınırlı sorumluluğu denince ne anlaşılır? 

1) Donatanın sorumluluğunun taahüt ettiği sermaye ile sınırlandırılması 

2) Donatanın sorumlu olacağı hallerin belirlenmesi 

3) Donatanın sorumlu olacağı kişilerin belirlenmesi 

4) Donatanın sorumluluğunun takip safhasındaki sınırlarının belirlenmesi 

5) Donatanın sorumluluğunun şirketteki hissesi oranında sınırlandırılması 

 

194. Donatanın sorumluluğu ile ilgili TTK.md.947, aşağıdakilerden hangisini kapsar? 

1) Taşıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun dışında olmak kaydıyla yükle 

ilgililere karşı sorumluluğu 

2) Taşıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun üzerinde olmak kaydıyla yükle 

ilgililere karşı sorumluluğu 

3) Taşıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğu derecesinde olmak kaydıyla yükle 

ilgililere karşı sorumluluğu 

4) Taşıyanın sorumlu olmadığı bir zarardan dolayı doğan sorumluluğu 

5) Taşıyanın sorumluluk limitleri dışında kalan zararlardan sorumluluğu 

 

195. Donatma iştiraki aşağıdakilerden hangisidir? 

1) Birden çok kişi müşterek mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi aralarında yapmış oldukları bir 

sözleşme gereğince tümünün nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanmalı. 

2) Donatan bir şahıs olmayıp bir şirket olmalı 

3) Donatan birden fazla kişi olmalı 

4) Donatanın bir şirket olmalı ve bu şirketin hisse senetlerinin hamiline yazılı olmalı 

5) Donatanın bir şirket olmalı ve bu şirketin hisse senetlerinin nama yazılı olmalı 

 

196. Gemi adamları hizmet mukavelesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? 

1) Yazılı olması 

2) İşverenin adının yer alması 

3) Gemi adamlarının adının yer alması 

4) Sözleşmenin yapıldığı yer ve tarih 

5) Kefilin adı ve adresi 

 

197. Gemi adamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı 

olarak alabilmeleri hakkına ne denilmektedir? 

1) Yük alacaklısı hakkı 

2) İşçi alacaklısı hakkı 

3) İşveren alacaklısı hakkı 

4) Deniz alacağı hakkı 

5) Gemi alacaklısı hakkı 

 

198. Gemi mecburi kılavuz tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan kim 

sorumludur? 

1) Donatan 

2) Kılavuz 

3) Taşıyan 

4) Sorumluluk donatan ile kılavuz arasında paylaştırılır 

5) Liman Başkanlığı 

(Yeni TTK’ ya göre klavuzun işlediği hatalardan artık donatan sorumludur) 
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199. Hizmet sözleşmesi sırasında gemi adamı ölürse aşağıdakilerden hangisi olmaz? 

1) Hizmet sözleşmesi sona erer 

2) Tazminat hakları sona erer 

3) Tazminat hakları mirasçılarına geçer 

4) Yargıtay’a göre işçi kusurlu davranışıyla kendi ölümüne neden olması durumunda bu bir haklı 

nedenle fesih sebebi teşkil ettiği taktirde mirasçılarına tazminat ödenmez 

5) Kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir 

 

200. Hizmet sözleşmesinden alacağın temini için açılacak davalarda zamanaşımı hususunda 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

1) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaşımı 2 yıldır 

2) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaşımı 1 yıldır 

3) Türk Borçlar Kanunu md 126 gereği açılan davalarda zamanaşımı 5 yıldır 

4) Türk Borçlar Kanunu genel olarak 10 yıllık zamanaşımı öngörmüştür 

5) Deniz İş Kanununda zamanaşımı süresi hususunda açıklık bulunmamaktadır 

 

201. İşveren sendikalı ve sendikasız işçiler arasında aşağıdakilerden sadece biri hususunda takdir 

hakkını haizdir. 

1) İşin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir 

2) İşin ücretinde ayırım yapamaz 

3) Mesleki ilerlemede ayırım yapamaz 

4) Sosyal yardımlarda ayırım yapamaz 

5) İşe son verilmesinde ayırım yapamaz 

 

202. Kıdem tazminatında gecikme faizi ne kadar olabilir? 

1) %30 

2) %10 

3) Mevduata uygulanan en yüksek faiz 

4) Bankalararası en yüksek faiz 

5) TÜFE enflasyon oranı 

 

203. Konişmentoda taşıyanın adı gösterilmemişse kim taşıyan sayılmaktadır? 

1) Donatan 

2) Yükleten 

3) Taşıtan 

4) Taşıyan 

5) Gönderilen 

 

204. Müşterek kusurlu çatmada can zararlarından sorumluluk ne şekilde tezahür etmektedir? 

1) Donatanlar zarar görene karşı müteselsilen sorumludur 

2) Donatanlar kusurlarının ağırlığı ölçüsünde sorumludur 

3) Kusuru fazla olan gemi donatanı zararı tazmin eder 

4) Donatanlar eşit olarak zararın tazmini yoluna giderler 

5) Herkes zararına katlanır 

 

205. . “Serbest Pratika” aşağıdakilerden hangisidir? 

1) Temiz patenta 

2) Serbest geçiş 

3) Transit geçiş 

4) Uğraksız geçiş 

5) Liman giriş müsaadesi 
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206. TTK 817/1’e göre, aşağıdakilerden hangisi “Denize Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz? 

1) Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları 

2) Tekne 

3) Makine 

4) Kazan 

5) Genel donatım 

 

207. TTK 817/2’ye göre, aşağıdakilerden hangisi “Yola Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz? 

1) Gemi adamları yeterlilikleri ve sayıları 

2) Can kurtarma ve seyir donanımları 

3) Yangından korunma ve yangın söndürme araçları 

4) Makine yeterliliği 

5) Kumanya, yakıt yeterliliği ve yükleme durumu 

 

208. TTK md.829’a göre “Gemi Tasdiknamesine ve Bayrak Şahadetnamesine” gerek olmaksızın Türk 

Bayrağı çekebilecek gemiler, 

1) Ticari olmayan gemilerdir 

2) 50 Grt.dan küçük gemilerdir 

3) 50 Grt.dan küçük ticaret gemilerdir 

4) 18 Grt.dan küçük gemilerdir 

5) Liman içi sefer yapan küçük yolcu gemileri/motorlarıdır 

 

209. TTK md.948’e göre aşağıdaki hallerin hangisinde donatan sınırlı sorumludur? 

1) Donatanın yapmış olduğu akitle yüküm altına girmişse 

2) Kaptanın yasal yetkilerine dayanarak yaptığı bir sözleşmenin gereği gibi ifasında donatanın kusuru 

varsa 

3) Donatan mukaveleyi yapmakla kalmamış, mukavelenin yerine getirilmesini ayrıca garanti etmişse 

4) Gemi adamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacaklarından 

5) Alacak kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak 

yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa 

 

210. TTK uyarınca aşağıdaki hükümlerden hangisi emredicidir? 

1) Taşıma sözleşmesinin canlı hayvanlara taalluk ettiği haller 

2) Konşimentoda yükün güvertede taşınacağı yazılı olup da fiilen böyle taşınan yüklere ilişkin 

sözleşmeler 

3) Konşimentonun karine teşkil etmesine dair hüküm 

4) Taşıyana malların yüklenmesinden önce ve boşaltılmasından sonra düşen mükellefiyetler 

5) Çarter sözleşmesinin düzenlenip konşimentonun 3. şahsa devredilmediği haller 

 

211. TTK’ya göre donatanlık sıfatının kazanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir? 

1) Ticari olsun olmasın bir geminin bulunması ve bu geminin bakım, onarım ve donatımının üstlenilmesi 

2) Geminin maliki olması 

3) Bir deniz gemisinin sözkonusu olması 

4) Ticaret gemisinin sözkonusu olması 

5) Gemiyi kendi adına işletmesinin gerekmesi 

 

 

 

 

 

 



BY HÜSEYİN GÜNDÜZ Sayfa 48 
 

212. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, hizmet akdi işveren tarafından md 14/1,2,3,4 hükmüne 

göre sona erdirildiğinde, gemi bir Avrupa limanında olduğunda gemi adamı aşağıdakilerden hangisini 

isteyemez? 

1) Yurda dönüş masraflarını 

2) Yurda dönüş yolluğunu 

3) Birikmiş ödenmemiş ücretlerini 

4) İki ay ilave aylık ücretini 

5) Dört ay ilave aylık ücretini 

 

213. Yabancı gemi adamlarının iade edileceği yer neresidir? 

1) Varılacak ilk liman 

2) Bağlama limanı 

3) İkametgahının bulunduğu liman 

4) Geminin sicil kaydının olduğu liman 

5) Geminin donatanının bulunduğu liman 

 

214. 854 sayılı Deniz İş Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisi uygulanma kapsamı dahilinde 

değildir? 

1) Bu kanun denizlerde, göllerde, akarsularda TC bayrağını taşıyan 100 GRT ve üstü gemilere uygulanır 

2) Bu kanun sadece denizde taşımacılık yapan gemilere uygulanır 

3) Bu kanun aynı işverene ait gemilerin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 ve yukarı olduğunda da 

uygulanır 

4) Bu kanun uygulamasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da gemi sayılır 

5) Bakanlar Kurulu ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu kanun hükümlerini kapsam dışında 

kalan gemilere  

uygulamaya yetkilidir 

 

215. IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında 

incelenecek olursa, International Convention on Civil Liabillity for Oil Pollution Damage (CLC) 1969 

sözleşmesi, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur ? 

(I) Denizcilik Güvenliği 

(II) Deniz Kirliliği 

(III) Sorumluluk ve Tazminat 

(IV) Diğer Konular 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) II ve III 

 

216. 400 GRT'dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek 

üzere EK-1 gereği bu gemilerde bulunması gerekmeyen eçhize (teçhizat) aşağıdakilerden hangisidir? 

1) IOPP sertifikası 

2) Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı 

3) Petrol atıklarını izleme ve kontrol cihazı 

4) Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti 

5) Atıklar için slop tank 
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217. Yaşam mahalindeki tüm elektrik ve su borularının, uygun izole edilmesini sağlamak amacıyla 

gerekli olan teknik düzenlemeler ve kuralları belirleyen uluslar arası denizcilik sözleşmesi, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

1) SOLAS 

2) SAR 

3) IMO 

4) MARPOL 

5) COLREG 

 

218. "Use of and familiarization with the International Dangerous Goods (IMDG) Code" adı verilen ve 

tehlikeli yüklerle ilgili olan hususların ilgili gemiadamları tarafından bilinmesine yönelik düzenlemeler, 

aşağıdaki uluslar arası denizcilik sözleşmelerinden hangisinin kapsamında ele alınmıştır? 

1) SOLAS code 

2) STCW code 

3) IBC code 

4) ISM code 

5) BCH code 

 

219. IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında 

incelenecek olursa Special Trade Passenger Ships Agreement (STP), 1971 sözleşmesi, yukarıdaki 

sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur? 

(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği) 

(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği) 

(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat) 

(IV) Other Subjects (Diğer Konular) 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) I ve III 

 

220. (I) Savaş Gemileri, (II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler, (III) 150 GRT' dan küçük yaşlı 

gemiler, (IV) Ticari yatlar, (V) Balıkçı Gemileri 

 

Yukarıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin hükümlerini yerine 

getirmek zorunda değildir? 

1) I, II, III, IV, V 

2) III 

3) I, II, IV 

4) I, II, III, V 

5) I, III, IV, V 

 

221. 150 GRT üzerindeki petrol tankerleri ile 400 GRT üzerindeki tüm gemilere Uluslararası Denizin 

Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP) verilir. Bu sertifika kaç yılda bir yenilenir? 

1) 1 yıl 

2) 2 yıl 

3) 3 yıl 

4) 4 yıl 

5) 5 yıl 
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222.  

I. LDC 1972 

II. MARPOL 78 

III. SFV 1977 

IV. MARPOL 73 

V. OPRC1990 

 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, karadaki tesisler tarafından atılan atıklarla denizlerin 

kirletilmesini önlemek amacıyla yapılmış ve 30 Ağustos 1975'te yürürlüğe girmiş olan Uluslar arası 

denizcilik sözleşmesine ait kısaltmadır? 

1) II, IV 

2) II 

3) III 

4) I, II, IV 

5) I 

 

223. Aşağıdakilerden hangisi gemilerin büyüklüklerinin, hacimlerinin ölçümleri ile ilgili uluslararası 

kuralları içerir? 

1) MARPOL 73/78 

2) SOLAS 74 

3) LOADLINE 66 

4) TONNAGE 69 

5) STCW 78 

224. IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında 

incelenecek olursa, International Maritime Satellite Organisation (INMARSAT), 1976 sözleşmesi, 

aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur ? 

(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği) 

(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği) 

(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat) 

(IV) Other Subjects (Diğer Konular) 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) I ve III 

 

225. "SOLAS 74 Konvansiyonu uyarınca 1.7.1986'dan sonra inşa edilen bütün gemilerde en az 

............................ dümen/yeke donanımı olması gerekir." ifadesinde noktalı yerlere uygun olan 

aşağıdakilerden hangisidir? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

 

226. SOLAS 74/78 Sözleşmesinin içerisinde yer alan düzenleme aşağıdakilerden hangisi değildir? 

1) Klas kurumlarının standartları 

2) Çift gövdeli tankerlerde emniyet sistemi 

3) IMO numarasına ait zorunluluk 

4) Korozyonun önlenmesi 

5) Giriş kaportalarının standardı 
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227. SOLAS 78 protokolünün getirdiği önemli yeniliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

1) Liman Devleti kontrolü gerekliliklerin önemi 

2) ARPA kullanımı 

3) Zimni kabul 

4) Seperatör kullanımı 

5) Hiçbiri 

 

228. Gemilerdeki kuru kumanyalıklar, soğuk kumanyalıklar ve kuzinelerdeki kumanya saklama 

dolapları ile bunların genel fiziki durumlarının, hastalık unsuru oluşturmayacak biçimde olması ve sağlık 

koşullarına uygun olması amacıyla gerekli düzenlemeler getiren uluslar arası kuralları içeren denizcilik 

sözleşmesine ait kısaltma aşağıdakilerden hangisidir? 

1) ISM 

2) FAL 

3) SOLAS 

4) CLC 

5) FUND 

 

229. Gemilerde çalışacak olan gemi adamlarının vardiya düzenlerinin nasıl olacağım belirleyen 

uluslararası denizcilik sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir? 

(I) SOLAS 

(II) COLREG 

(III) MARPOL 

(IV) STCW 

(V) FAL 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

 

230. IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında 

incelenecek olursa, International Convention on Standarts of Training, Certification and Watchkeeping 

for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995 sözleşmesi, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da 

hangilerine dahil olur? 

(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği) 

(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği) 

(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat) 

(IV) Other Subjects (Diğer Konular) 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) I ve III 

 

231. Aşağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koşul ve bölgelerde yüklendiklerinde draft ve freebord 

yükseklikleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir? 

1) MARPOL 73/78 

2) SOLAS 74 

3) LOADLINE 66 

4) TONNAGE 69 

5) STCW 78 
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232. IOPP nedir? 

1) Sudaki yağ karışım miktarı 

2) Sudaki zehirli madde karışım miktarı 

3) Uluslar arası Pis Su Arıtma Cihazı Belgesi 

4) Uluslar arası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi 

5) Tanker Taşıma Belgesi 

 

233. Uluslar arası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP)' ne sahip olan gemilerin MARPOL 

73/78 Ek-I'e göre periyodik sörveyleri kaç yılda bir yapılır? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

 

234. MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-1V (Gemilerden çıkan pis sulardan denizlerin kirlenmesinin 

önlenmesi)'ü gereği gemilerde bulunması gereken eçhizelerin tümü aşağıdaki paragraflardan 

hangisinde belirtilmiştir? 

1) Arıtma tesisleri, parçalama ve dezenfekte tesisleri, boru hattı ve standart kıyı bağlama tesisatı 

2) Arıtma tesisleri, parçalama ve dezenfekte tesisleri, toplama tankı, boru hattı ve standart kıyı 

bağlama tesisatı 

3) Arıtma tesisleri, parçalama ve dezenfekte tesisleri, toplama tankı ve boru hattı 

4) Parçalama ve dezenfekte tesisleri, toplama tankı, boru hattı ve standart kıp bağlama tesisatı 

5) Hiçbiri 

 

235. Yağ Kirliliğinin genişlemesinin önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

1) Yağın kenarlarına şamandıralar konulmalıdır 

2) Yağın kenarlarına su sıkarak genişlemesi önlenmelidir 

3) Keçe ve yağ emici bezler uygulanmalıdır 

4) Yağ birikintisi çerçevelenip sınırlandırılmalıdır 

5) Her şeyden önce yağ ıslah ediciler uygulanmalıdır 

 

236. Gittikleri limanlarda gemilerden istenen bilgiler doğrultusunda, doküman boyutlarındaki 

çeşitlilikleri ve gemide harcanan kağıt miktarını azaltmak ayrıca farklı dillere tercüme sorununu ortadan 

kaldırmak; bu sayede de gemilerin limanlara giriş çıkış işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak 

dolaşımlarını hızlandırmak amacıyla, 1965 yılında yapılmış olan uluslar arası sözleşmenin kısa adı, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

1) SFV 

2) PAL 

3) MTF 

4) FAL 

5) FMT 
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237. IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında 

incelerecek olursa, Athens Convention relating to Carriage of Passengers and their Lagguage by Sea 

(PAL), 1974 sözleşmesi, yukarıdaki sınıflandırmalardın hangisi ya da hangilerine dahil olur? 

(I) Denizcilik Güvenliği 

(II) Deniz Kirliliği 

(III) Sorumluluk ve Tazminat 

(IV) Diğer Konular 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) II ve III 

 

238. Bir gemide, can güvenliğine ilişkin bulundurulması zorunlu olan teçhizatın belirlenmesinde, 

aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden hangisi en çok etkilidir? 

1) MARPOL 

2) SOLAS 

3) STCW 

4) COLREG 

5) SAR 

239. SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği uyarınca gemilere verilen uluslararası sertifikalar ve bunlarla ilgili 

sörvey ve denetlemeler konusunda sorumlu aşağıdakilerden hangisidir? 

1) Klas kurumları 

2) IMO 

3) Kıyı emniyeti 

4) Bayrak devleti 

5) Liman devleti 

 

240. "Specification of minimum Standard of competence in crisis management and human behaviour" 

olarak adlandırılan ve geminin dizayn yapısı, emniyet kuralları, acil durum planları ve prosedürleri gibi 

konuların belirlenmesi ve bilinmesi ile ilgili düzenlemeler, aşağıdaki uluslar arası denizcilik 

sözleşmelerinden hangisinin kapsamında ele alınmaktadır? 

1) SOLAS 

2) STCW 

3) COLREG 

4) ISM 

5) SAR 

 

241. SOLAS Sözleşmesinin ana gayelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

1) Gemi adamlarının vardiya standartlarını belirlemek 

2) Balıkçı gemilerinin personelinin eğitim standardını belirlemek 

3) Gemi teçhizatı için minimum standardı belirlemek 

4) IMO'nun gücünü ortaya koymak 

5) Deniz kirlenmesini önlemek 
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242. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ya da hangileri, denizde çatışma meydana gelmesi vb. gibi 

durumlara karşı, gemilerin taşıdığı can ve malın emniyetini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir? 

(I) SOLAS 

(II) COLREG 

(III) MARPOL 

(IV) STCW 

(V) LL 

(VI) FAL 

1) II 

2) V 

3) I 

4) VI 

5) III, VI 

 

243. Bir gemide çalışacak olan gemi adamlarının sayısının, yeterliliklerinin ve sertifikalarının neler 

olacağı belirlenirken aşağıdaki uluslar arası sözleşmelerden hangisinin kurallarına bakılmalıdır? 

1) COLREG 

2) MARPOL 

3) STCW 

4) SOLAS 

5) MIN SAFE MANN 

 

244. Gemi Tasdiknamesi verilmiş bir geminin adının değiştirilmesi; 

A. Ulaştırma Bakanlığının iznine bağlıdır 

B. Donatan istediği gibi değiştirebilir 

C. Dışişleri Bakanlığınca, tüm ülkelere bildirilerek değiştirilir 

D. Hurdaya ayrılana kadar değiştirilemez 

E. Herhangi bir liman başkanlığınca değiştirilebilir 

 

Eski TTK Madde 830 – Geminin ilk Türk maliki, gemiye dilediği adı vermekte serbesttir. Şu kadar ki; 
seçilen ad iltibasa mahal bırakmıyacak surette başka gemilerin adlarından farklı olmalıdır. 
Gemi tasdiknamesi verilmiş olan bir geminin adı Münakalat Vekilinin izniyle değiştirilebilir. 

(Münakalat eski dilde ULAŞTIRMA demektir.) 

 

Yeni TTK MADDE 938- (1) Geminin ilk Türk maliki, gemiye dilediği adı vermekte serbesttir. Şu kadar ki, seçilen ad 

karıştırılmaya yol açmayacak şekilde başka gemilerin adlarından farklı olmalıdır. 

(2) Gemi tasdiknamesi verilmiş olan bir geminin adı Denizcilik Müsteşarlığının izniyle değiştirilebilir. 

245. Bir Türk gerçek kişisine veya tüzel kişiliğe ait geminin, yabancı kişinin idaresinde yabancı bayrak 

çekebilmesi; 

A. Yabancıya satılmadıkça imkansızdır 

B. Türk gemisine malik olma koşullarına sahip olmayan kişiye, en az bir yıl süreyle kendi adına 

işletmesi için bırakılmış olması gerekir 

C. Ulaştırma Bakanlığı geminin yabancı bayrak çekmesine 5 yıl süreyle müsaade edebilir 

D. Geminin, o yabancı kişinin işletmesinde en az 4 yıl çalışması gerekir 

E. Geminin, bağlama Limanı Başkanlığı şartsız izin verebilir. 
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246. Yabancı bir gemiye, Türk gemisine malik olma koşullarına sahip kişiye, gemiye Türk Bayrak 

çekebilmesi; 

A. Türk vatandaşına satılmadıkça imkansızdır 

B. Bu geminin Türk vatandaşına en az bir yıl süreyle kendi adına işletmesi için bırakılmış olması gerekir 

C. Ulaştırma Bakanlığı Türk mevzuatının kaptan ve gemi zabitleri hakkında hükümlere bakılmaksızın 4 

yıl süreyle müsaade edebilir 

D. Geminin daha önce 2 yıl bir Türk firması işletmesinde çalışmış olması gerekir 

E. Herhangi bir Türk Liman Başkanlığı izin verebilir 

 

Eski TTK Madde 824 –( Değişik:20/4/2004 – 5136/3 md.) 
Bir Türk gemisi, 823 üncü maddede yazılı niteliklere sahip olmayan kişilere en az bir yıl süreyle kendi namına işletilmek üzere 
bırakılmış olursa malikin talebi üzerine Denizcilik Müsteşarlığı en çok iki yıl süreyle geminin yabancı bayrak çekmesine o 
memleket kanunları müsait olmak kaydıyla izin verebilir. Bu izin bitmedikçe veya kanunî sebeplerle geri alınmadıkça gemi 
Türk Bayrağı çekemez. 
Türk gemisi olmayan bir gemi, 823 üncü maddede yazılı niteliklere sahip olan kişilere en az bir yıl süreyle kendi namına 
işletilmek üzere bırakılmış olursa malikin muvafakatı alınmış olmak, Türk mevzuatının kaptan ve gemi zabitleri hakkındaki 
hükümlerine riayet olunmak, yabancı kanunda da bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak şartıyla Denizcilik Müsteşarlığı 
geminin bırakma süresince Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir. Şu kadar ki; izin alan kişi her iki yılda bir izin için gerekli 
şartların mevcudiyetini sürdürdüğünü ispatlamakla yükümlüdür. 
Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gemiler, Denizcilik Müsteşarlığınca tutulacak hususi bir sicile kaydolunur. 

 

247. Bir geminin sicile tescil edilebilmesi için; 

A. Kamu hizmetine tahsisli olması tercih sebebidir 

B. Kamu tüzel kişilere ait olması gerekir 

C. Türk bayrağını çekme hakkı olması ve yabancı limana kayıtlı olmaması gerekir 

D. Türk bayrağını çekme hakkı olması yeterlidir 

E. Yabancı limana kayıtlı olmaması yeterlidir 

 

248. Her geminin Sicile Tescili hususunda, doğru olanı işaretleyin; 

A. Geminin Sicile Tescili, Bağlama Limanı Sicil dairesince yapılır 

B. Gemi seferleri, yabancı limanlardan yönetilecekse, malik dilediği limanda tescil yaptırabilir 

C. Geminin bağlama limanı yoksa, malik dilediği limandan tescil yaptırabilir  

D. Malikin Türkiye’de ikametgahı veya ticari işletmesi yoksa o bölgede oturan bir temsilci göstermek 

zorundadır 

E. Hepsi doğrudur. 

 
III - Salahiyetli sicil dairesi: 
Madde 841 – Gemi, bağlama limanın tabi olduğu sicil dairesince tescil olunur. 
Bir geminin seferleri yabancı bir limandan idare edilecekse veya bağlama limanı yoksa maliki gemisini dilediği yer sicilline 
tescil ettirebilir. 
Malikin Türkiye dahilinde ikametgahı veya ticari işletmesi yoksa bu kanunda yazılı hakları kullanmak ve vazifeleri yerine 
getirmek üzere sicil memurluğuna o bölgede oturan bir mümessil göstermesi lazımdır. 
 

249. Gemi siciline tescil edilmiş geminin sicilden silinmesi; 

A. Türk bayrağını çekme hakkını kaybetse dahi sicilden silinme sebebi değildir 

B. 20 yıldan beri kayıt işlemi yapılmamışsa artık mevcut olmadığı öğrenilmiş ve ipotek ile intifa hakkı 

tescil edilememişse sicilden silinebilir 

C. Gemi üzerinde ipotekli alacaklılar ve ipotek sahibi üçüncü kişilerin talebi sicilden silinme sebebi 

değildir 

D. Gemi maliklerinin isteği üzerine, olumsuz nedenler gösterilmeden sicilden silinemez 

E. Geminin kurtarılmayacak şekilde batması veya onarım kabul etmez duruma gelmesi sicilden 

silinmesi için yeterli sebep değildir 

 
MADDE 967-(1)Tescil edilmiş bir gemi hakkında yirmi yıldan beri hiçbir kayıt işlemi yapılmamış ve Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre de geminin artık var olmadığına veya denizcilikte kullanılamayacak hâle 
geldiğine kanaat getirilmiş olursa, gemi üzerinde ipotek veya intifa hakkı tescil edilmiş bulunmadığı takdirde, sicil 
memurunun önerisi üzerine mahkeme, 966 ncı maddede yazılı usule gerek kalmaksızın, gemi kaydının silinmesine karar verir. 
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250. Türk gemilerinin kaydedildiği Sicil Kütüğü, Asliye Hukuk Mahkemesi gözetiminde, görevlendirilmiş 

olan 10 sicil limanında tutulur. Doğru olanı işaretleyin: 

A. Trabzon, Rize, İstanbul, Mersin 

B. Trabzon, Samsun, Bandırma, İzmit 

C. İstanbul, Çanakkale, Samsun, İskenderun 

D. Zonguldak, Sinop, İstanbul, Antalya 

E. Samsun, Giresun, İstanbul, Mersin  

 
(Trabzon, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Bandırma, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin, İskenderun)  
 

251. Finlandiya, İspanya, Norveç, Almanya gibi ülkelerin de dahil olduğu “Uluslararası Gemi Sicili” ikinci 

sicil şeklinde gemilerin diğer ülkelerin sicillerine kaydedilmesi ile o ülkelerin, ayrıcalık ve 

kolaylıklarından yararlanmaktadırlar. Yanlış olanı işaretleyin: 

A. Bu sicile “Türk Uluslararası Gemi Sicili” denir(Kanun No.4490 Madde-2) 
B. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemiler; Alım-satım, İpotek ve Sigorta, Tescil vergilerine tabi 

değildir(Kanun No.4490 Madde-12) 
C. Türk Uluslararası Gemi Sicili kanununa göre gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan bu gemilerden, 

Kayıt harcı ve Yıllık tonaj harcı alınır(Kanun No.4490 Madde-12) 
D. Türk Uluslar arası Gemi Siciline kayıtlı geminin, donatanının Türk veya yabancı olmasına 

bakılmaksızın kaptanın Türk vatandaşı olması yeterlidir(Kanun No.4490 Madde-9) 
E. Donatanın Türk vatandaşı olması halinde personelin Türk vatandaşı olması şartı aranmaz 

 

252. Geminin takımları(teferruat),denizcilik örf ve adetlerine göre geminin işletilmesi veya gemiden 

istifade olunması için daimi olarak takılan veya gemiden kolayca ayrılabilen ve demirbaş defterine 

kaydedilen eşya olup, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A. Kazan,radar,GPS,dümen donanımı 

B. Zincir,deniz haritaları,gemi filikası,NAVTEX 

C. Demir,VHF cihazı,radar,işaret sancakları 

D. Canyeleği,can simidi,pervane,makine 

E. Denize adam düştü Şamandırası,dümen donanımı,GPS 

 

253. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk hükümlerine göre gemi mülkiyetine son veren sebeplerden 

delildir, 

A) Temlik 

B) Geminin kurtarılmayacak şekilde batması 

C) Geminin müsadaresi 

D) Mülkiyet hakkından feragat ve bırakma 

E) Geminin adli makamlarca haczedilmasi 

 

254. Kaptanın donatanı temsil yetkisi; 

A. Bağlama limanında kısıtlı, bağlama limanı dışında geniştir 

B. Bağlama limanı ve bağlama limanı dışında aynıdır 

C. Bağlama limanında çok geniştir 

D. Kaptanın isteğine bağlıdır 

E. Hepsi yanlıştır 

 

255. bir kaza sonucu oluşan hasarda kaptana verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir  

a-kaza bedelinin 1/2 si 

b-kaza bedelin 1/3 si 

c-kaza bedelin yarısı 

d-kaza bedeli 1/4 

e-kaza bedeli hepsi 

 

256. Türk Ticaret Kanununda belirtilen, ‘’Kaptanın Yetki ve Selahiyetlerine’’; aşağıdakilerden hangisi 

uymaz? 

A. Kaptan, yabancı ülkede iken, o ülke mevzuatına uymak zorundadır 

B. Kaptanın, gemideki İdari yetkileri sınırsızdır 

C. Kaptanın, gemideki İdari yetkileri sınırlıdır 

D. Kaptan, yola çıkmadan önce geminin denize ve yola elverişliliğini sağlar 

E. Kaptan, yola çıkarken gemi adamlarına ve yüke ait belgelerin bulundurulmasını sağlar 
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257. Kaptanın gemideki disiplin yetkisini kötüye kullandığına dair personel tarafından şikayet edilp, 

mahkemenin de bu şikayeti haklı bulduğunda kaptana verilecek ceza nedir. 

IV - Disiplin salahiyetinin kötüye kullanılmasının ve kaptanın vazifesini  

yapmamasının cezaları:  

Madde 1470 - Bir gemi adamına veya gemideki diğer bir kimseye karşı disiplin salahiyetini kötüye 

kullanan kaptan veya gemi zabitleri, şikayet üzerine on beş günden bir seneye kadar hapis ve en az iki 

aylığı tutarında ağır para cezasıyle cezalandırılırlar. 

 

258. yıllık izin süresi 10 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır? 

a)10 

b)15 

c)20 

d)25 

e)30 

 

259. yıllık ızın suresı 18 ay calısan ıcın ne kadardır demıs 

a- 1 ay  

b-45 gun  

c-15 gun 

 

260. ısveren gemı adamı gemıye katıldıktan kac gun sonra calısma karnesı vermesı gerekır – 

15 gun 

 

261. Fazla çalışma karşılığı ödenecek ücret normal çalışma Ücretinin saat başına düşen miktarının en az 

ne kadar arttırılmış haildir. 

A) %30 

B) %20 

C) %50 

D) %40 

E) %25 

 

262. Bir denizcinin gemide aktif olarak çalışır durumda iken yeterlilik süresinin bitmesi durumunda 

bunları yenilemesi için gerekli süre hangisidir 

a-1 ay 

b-3 ay 

c-uzak seferdeyse 3 ay yakın seferde 1 ay 

d-uzak seferde 2 ay yakın seferde 1 ay 

e-ilk limanda yenilenmelidir. 

 

263. Gemi adamı tarafından yapılan zarar nedeniyle, tazminat karşılığı Gemi adamının ücretlerinden 

geçici olarak alıkonulabilecek miktar; 

A. 10 haftada,eşit kesilmek üzere 10 günlük ücretinden fazla olamaz 

B. 8 haftada,eşit kesilmek üzere 12 günlük ücretinden fazla olamaz 

C. 6 haftada,eşit kesilmek üzer 15 günlük ücretinden fazla olamaz 

D. Bir defada maaşının yarısıdır 

E. Bir defada Tüm maaşıdır.  

 

1-Psc tarafından yapılan incelemelerde gemiye verilen kural 15 uyarsı ne anlama gelir. 

A-eksiklerin diğer limana kadar giderilecek 

B-eksiklerin gemi kalkana kadar giderilecek. 

C-Eksikler 1 ay süresine kadar tamamlanacak 

D-Eksik bulunmamıştır. Temiz Psc Raporu. 

E-Eksikler kaptan tarafından uygunsuzluk açılıp gidiş limanında giderilir. 
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Sonuç Kodları 

10 : Gemi Serbest 

15 : Bir Sonraki Limana Kadar İzin Verildi 

16 : Eksiklik İçin 14 Gün İzin Verildi 

17 : Eksiklik Kalkmadan Önce Tamamlanacak 

30 : Gemi Tutuldu 

99 : Kaptan Bilgilendirildi 

30/70 : Gemi Tutuldu ve Klas Bilgilendirildi 

30/15/45 : Gemi Tutuklu Olarak Bir Sonraki Limana Kadar İzin Verildi 

 

7-Denizcilerin maaşlarını alamamaları sonucu baş vurulacak sözleşme hükmü aşağıdakilerden 

hangisidir. 

a-fal 65 

b-solas 74 

c-fund 71 

d-llmc 76 

e-stv 77 

 

264. İşi üç yıldan fazla sürmüş gemi adamı, İş Akdinin Feshi için Önel süresi; 

A. 2 haftadır  

B. 4 haftadır  

C. 6 haftadır  

D. 8 haftadır  

E. 3 haftadır  

 

265. İşinden ayrılan gemi adamına işveren veya işveren vekili tarafından; işin çeşidi, süresi, 

davranışları, çalışma şekli hakkında; 

A. Belge verilmesi mecburi olup gemi adamı isterse Liman Başkanlığınca onaylanır 

B. Belge verilmek mecburiyeti yoktur 

C. Verilen belge Liman Başkanlığınca mahkeme kararı olmadan onaylanmaz 

D. Belge Liman Başkanlığınca verilir 

E. Hepsi yanlıştır 

 

266. Seferlik hizmet akdinin son bulması; 

A. Akitte yazılı seferin sonunda geminin emniyetle demirlemesiyle 

B. Akitte yazılı seferin sonunda geminin emniyetle rıhtıma yanaşmasıyla 

C. Akitte yazılı seferin sonunda geminin yükünü boşaltmasıyla 

D. Akitte yazılı seferin sonunda geminin yeni sefere başlamasıyla 

E. Hepsi doğrudu 

 

267. Gemi adamlarının iade edileceği liman hangisidir? 

a) Bağlama limanı 

b) Yükleme limanı 

c) Tahliye limanı 

d) Tescil egildiği liman 

e) Varılacak ilk liman 

 

268. 18 yaşından küçük gemi adamlarının sağlık kontrolü ne kadar sürede bir yapılır? 

- Her yıl 

 

 

269. Isveren bır personelı ısten cıkardıgında asagıdakı durumların hangısınde donus masraflarını 

karsılamaz 

a- gemıyı terk ettıgı zaman 

b- sozlesmesını bıtırıp baska sırketle anlastıgı zaman 

c- savastan dolayı gemıye el kondugu zaman 

 

 



BY HÜSEYİN GÜNDÜZ Sayfa 59 
 

270. Yüklemenin ve boşaltmanın zamanından önce yapılması sonucu tasarruf edılen zaman nedenıyle 

tasıtan ve gonderılene odenen paraya ne denır 

Cevap : Hızlandırma primi (Dispeç ücreti) 

 

271. time charter da liman giriş çıkıs ücretini kim öder? 

a)armator 

b)kiracı 

c)her ikiside bölüşür 

 

272. Taşıyanın TTK gereğince sorumlu olduğu hangisidir? 

A. Taşıyan,yüklenen yükün gereği gibi dikkatlice istifi 

B. Taşıyan,grev,lokavt ve diğer çalışma engellerinden 

C. Taşıyan,mahkemelerin el koyma kararlarından 

D. Taşıyan,denizde can ve mal kurtarmadan dolayı hasardan 

E. Taşıyan,yükün kendi kusurundan,kendiliğinden eksilmesinden 

 

273. Çatmada, sigortalıyı üçüncü kişilere karşı; ”Koruma ve Tazmin Kuvertürü”(P&I,Protection and 

Indemnity) “Running Down Clause” karşısında geri kalan ……………. oranındaki kısmını karşılar 

A. 1/2 

B. 2/3 

C. 3/4 

D. 1/4 

E. 1/3 

 

274. Çatmada, sigortalıyı üçüncü kişilere karşı koruyan,”Çatışma Sorumluluk Klozu”(Running Down 

Clause); Borçlu bulunulan tazminatın ……………. oranındaki kısmını karşılar 

A. 1/2 

B. 1/3 

C. 3/4  

D. 1/4 

E. 4/4 

 

275. Rapor gerektirecek olası deniz kazasında ilk rapor metninde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?? 

a) gemi makinelerindeki ve donanımındaki arızanın cinsi 

b) kaza zamanı 

c) meteorolojik şartlar 

d) kıyı devletinin istediği ek bilgiler 

e) trafik yoğunluğu 

 

276. Kurtarma ve yardım ücretinin paylaşılması, Kurtarıcı gemi Yelkenli tekne ise, Donatanın payı, 

Kaptanın payı ve Personelin payı ne olur? 

A. Donatan payı 1/2, Kaptan payı 1/4, diğer personel payı 1/4  

B. Donatan payı 1/3, Kaptan payı 1/3, diğer personel payı 1/3 

C. Donatan payı 2/3, Kaptan payı 1/6, diğer personel payı 1/6  

D. Donatan payı 1/4, Kaptan payı 1/2, diğer personel payı 1/6 

E. Hepsi yanlıştır 

 

277. Aşağıdakilerden hangisi kurtarma ve yardım ücretinin tayininde dikkate alınması gereken 

unsurlardan değildir? 

a) harcanan zaman 

b) emek 

c) kullanılan malzemenin değeri 

d) kurtarılan yükün değerini aşması 

e) kurtarılan geminin özel maksatlı olması 

 

278. imo' nun Hukuk Kurulu hangi olaydan sonra kurulmuştur. 

Hukuk Komitesi (legal committee-leg) 

Esas olarak 1967 deki "Torrey Canyon" kazasındaki hukuki problemleri çözmek adına kurulmuş ve 

sonra daimi bir komite olmuştur. 
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279. Petrol kirliliğine karşı, hazırlıklı olma, müdahale ve işbirliği IMO Sözleşmesi, aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A. FUND/71 

B. CLC/99 

C. OPRC/90  

D. MARPOL 73/78 

E. INTERVENTION/69 

 

280. Aşağıdakilerden hangisi IMO’nun ‘’Deniz Kirliliği Grubu’’ sözleşmesindendir? 

A. CLC/69 

B. OPRC/90 

C. FUND/71 

D. PAL/74 

E. FAL/65 

 

281. ‘’International convention on oil pollution preparedness response and cooperation’’IMO’nun hangi 

grup sözleşmesidir? (OPRC) 

A. Maritime Safety (Güvenlik) 

B. Marine Pollution (Kirlilik) 

C. Liability and compensation (Sorumluluk – Tazminat) 

D. Other Subjects (Diğerleri) 

E. Yanlış 

 

282. Aşağıdakilerden hangisi IMO’nun ‘’GüvenlikGrubu’’ sözleşmesindendir? 

A. SAR/79 

B. MARPOL 73/78 

C. HNS/79 

D. INTERVENTION/69 

E. NUCLEAR/71 

 

283. Aşağıdakilerden hangisi IMO’nun ‘’Güvenlik Grubu’’ sözleşmesindendir? 

A. MARPOL 73/78 

B. STCW/78 

C. HNS/96 

D. FUND/71 

E. TONNAGE/69 

 

284. Aşağıdakilerden hangisi, IMO sözleşmelerinden değildir? 

A. FAL 

B. CLC 

C. FUND 

D. SFV 

E. ITF 

 

285. IMO Organizasyonunda beş ana komite mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Komitesi 

Kısaltmasıdır? 

A. MSC 

B. MEPC 

C. LEG 

D. TC 

E. FC 

 

286. Seyredilebilir sularda veya diğer sularda tehlikede bulunan bir tekneye ya da herhangi bir mala 

yardım işleminin üstlenilmesini kapsayan ve bir amacı da; Deniz, Çevre kirliliğinin önlenmesini teşvik 

etme olan bir IMO Sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A. SUA/88 

B. STP/71 

C. SFV/77 

D. SAR/79 

E. SALVAGE/89 
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287. IMO’nun yirmi dört adet sözleşmesi içinde; yürürlük tarihi en eski olan sözleşme aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A. LL 

B. TONNAGE 

C. MARPOL 

D. OILPOL 1954 

E. STCW 

 

288. Deniz Trafiğini kolaylaştırma, IMO sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A. COLREG/72 

B. FAL/65 (convension of facilititaion of ınternetional maritime traffic) 

C. SALVAGE/69 

D. STP/71 

E. PAL/74 

 

289.  

(I) Yükleme hatlarının belirlenmesine yönelik kurallar,  

(II) Bölgeler, Alanlar ve Mevsimsel Periyodlar,  

(III) Sertifikalar. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin Annex-I isimli ekinde yer alan 

düzenlemelerle ilgilidir? 

A) I 

B) II  

C) III  

D) I,II  

E) II,III 

 

291. Harmozine survey protokolünce verilmiş yükleme hattı sertifikasının LL/66 geçerlilik tarihi nedir? 

A. 1 yılı geçmez 

B. 2 yıl 

C. 3 ay 

D. 5 yılı geçmez 

E. 6 ay 

 

292. Aşağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koşul ve bölgelerde yüklendiklerinde draft ve freebord 

yükseklikleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir? 

A) MARPOL 73/78  

B) SOLAS 74 

C) LOADLINE 66 

D) TONNAGE 69 

E) STCW 78 

 

139. Denizcilerin maaşlarını alamamaları sonucu başvurulacak sözleşme hükmü aşağıdakilerden 

hangisidir. 

a-fal 65 

b-solas 74 

c-fund 71 

d-llmc 76 

e-stv 77 

 

293. ’Akdenizin Kirliliğinin Önlenmesi’’, bölgesel sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. ATİNA SÖZLEŞMESİ 

b. PARİS SÖZLEŞMESİ 

c. BARSELONA SÖZLEŞMESİ (1972) 

d. MİLANO SÖZLEŞMESİ 

e. MALTA SÖZLEŞMESİ 

 

141. psc ve mou hangi anlasma sonrasi kuruldu.  

sua 88 ????? 
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246. Kulüp sigorta teminatı süresi ? 

1 yıl 

 

247. PSC kontrolü sırasında denet memuru geminin kondisyonunun yeterli ve sertifikalarının da tamam 

olduğuna karar verirse hangi tür denetime başlar? 

a) Genişletilmiş denetim 

b) Sıkı denetim 

c) Standart denetim 

d) Daraltılmış denetim 

e) Yoğun denetim 

 

249. PSC denetim sırasında DOC belgesinin kopya olduğunu tesbit etmiştir. Hangi kuralı uygular. 

A-15  

B-17 

C-18 

D-16 

E- HİÇBİRİ 

 

253. Gemi adamları asgari emniyet belgesi, Gemi düdükleri belgesi, Seyir fenerleri pozisyon belgesi, 

Petrol ile kirlenmeden doğan hukuki sorumluluk anlaşması belgesi(CLC)hangi kuruluşça verilir? 

A. Ulaştırma Bakanlığı Gemi Sörvey kurulunca 

B. İlgili Klas kuruluşunca 

C. Liman Başkanlığınca 

D. Sahil Sıhhiye Genel Müdürlüğünce 

E. Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş istasyonlarca 

 

255. Kıyı devleti, karasularına bitişik ve karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 

…………..deniz mili içinde,bitişik ülke Gümrük,Maliye,Sağlık ve Muhaceret(göçmenlik) ile ilgili kanun ve 

kurallara uygun kontrolleri yapabilir 

A. 10 mil 

B. 12 mil 

C. 18 mil 

D. 24 mil 

E. Hepsi 

 

256. Karasularından geçen yabancı bir gemi üzerinde kıyı devletinin; 

A. Hiçbir müdahale hakkı yoktur 

B. Cezai yargılama yetkisi, geminin tonajına bağlıdır 

C. Cezai yargılama yetkisi vardır,o geminin bayrak devletinin konsolosluğu ile hukuki ilişki içinde 

olmalıdır 

D. Ancak limana uğraması durumunda müdahale yetkisi vardır 

E. Sadece karasularında demirlemesi durumunda cezai yetkisi vardır 

 

276. Özel tekneler ve Özel Yatlar Kabotaj Kanunu gereğince 

A)Limanlar arası Kabotaj seferinde “Gemi Sağlık Cüzdanı” ve “Gemi Sağlık Resmi”nden muaftır 

B)Yurt dışından gemiler“Q”Sarı bayrağı çekerek sağlık denetimine tabi olmadan limana irebilirler 

C) Yurt dışına çıkış ve yurt dışından giriş haricinde gemilere Sahil Sağlık Genel Müdürlüğünce kontrol  

yapılamaz 

D) Montrö gereğince boğazlardan Transit geçen gemiler “Sağlık Resmi” ödemezler 

E) Transit geçen gemilerin limanda 72 saat kalmaları transiti bozmaz 

 

277. Kabotaj Kanunu’nun 3. Maddesi gereğince, yanlış olanı işaretleyiniz: 

A. Türk gemilerinde, Türk kaptan ve Başmühendis çalışabilir 

B. Türk karasularında; balık, istiridye, sünger avcılığını Türk vatandaşlar yapabilir 

C. Su üstü ve altında kazazede gemilerin çıkarılması Türk vatandaşlarca yapılabilir 

D. Türk karasularında tecrübeli yabancı kaptanlar kılavuzluk yapabilir 

E. Dalgıçlık ve sualtı arama işini yalnız Türk vatandaşlar yapabilir 
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278. Türkiye karasularında, limanda ya da limanlar arasında, yük ve yolcu taşımak kılavuz hizmetleri; 

A. Her ülke bayraklı gemi tarafından yapılabilir 

B. 200 GRT üzeri Türk ve yabancı bayraklı gemilerce yapılabilir 

C. Türk bayraklı gemilerce yapılabilir 

D. Türk ve yabancı bayraklı denize elverişli gemilerce yapılabilir 

E. Hepsi yanlıştır  

 

279. Yabancı bayraklı yatlar; 

A. Limanlar arasında istediği gibi dolaşmakta serbesttirler 

B. Önce hudut kapısından girip denetim yaptırmaları ve yat kayıt belgesi almaları şarttır 

C. Gümrük idaresi olmayan limanlara yurt dışından doğrudan girebilirler 

D. Türkiye’ye dış limandan gelen yatlar gümrük bölgesine girdikten sonra, gidecekleri rotayı değiştirme 

ve diğer teknelerle temas kurmaları serbesttir 

E. Hepsi doğrudur 

 

280. Gemilerin, botların dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağlar ile karaya çıkarılmamak şartıyla 

yurtdışından getirdikleri kumanyaları; 

A. İthalat vergisinden muaftır 

B. Yakıt için vergiden muaf ve kumanya için vergi öderler 

C. Yakıt ve kumanya için %50 vergi öderler 

D. Yakıt ve kumanya için tam vergi öderler 

E. Yakıt için %50 vergi öder kumanya vergiden muaftır 

 

281. Kılavuzluk konusunda yanlış olanı seçiniz; 

A. İhtiyari kılavuzlukta, kılavuz bilgi verir kaptan uymak zorunda değildir 

B. İhtiyari kılavuzlukta, meydana gelen zararlardan dolayı kaptan ve gemi adamları sorumludur 

C. Mecburi müşavir kılavuzlukta, kaptan gemiyi yönetirse sorumluluk kendisindedir 

D. Mecburi sevk ve idari kılavuzlukta kaptan yönetimi kılavuza bıraktığı için sorumluluk kılavuzdadır 

E. Tüm kılavuzluk hizmetlerinde sorumluluk kılavuzdadır 

 

282. Stabilite booklet hakkında hangisi yanlıştır 

A. kaptan için anlaşılır olması,  

B. dpa onaylı olması,  

C. bağlama limanı onaylı olması,  

D. kopyası bağlama limanında kalması,  

E. açıklayıcı olması 

 

294. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, denizde meydana gelebilecek acil durumlara karşı, 

doğrudan can kurtarma amacına uygun biçimde tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı düzenlemeler 

içerir? 

(I) SAR (II) OILPOL (III) MARPOL (IV) CLC (V) TONNAGE (VI) SOLAS 

a) I, V  

b) II, VI  

c) III, IV  

d) IV, V, VI  

e) I, VI 

 

295. Deniz alacaklısının hukuki durumu aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ile korunur. 

a- SOLAS 

b- MARPOL 

c- LLMC 

d- UNCLOS 

 

296. Petrol tankeri işlemleri belgesini kimler almalıdır? 

-Zabitan 

-Gemi kaptanı 

-Tüm personel 

-Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel 
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297. Eğitim programlarının gelişmesi için aşağıda belirtilen maddelerden hangileri yarar sağlar? 

I. Programı küçük basamaklara ve elemanlara bölün. 

II. Elemanları ve basamakları davranışsal terimlerle ilgili sonuçlar olarak tanımlayın 

III. Öğrenenler tepkilerini göstermek zorundadırlar.  

IV. İstenilen tepkilerin takviyesi sağlanmalıdır. 

V. Arzu edilen tepkinin alınması için ip uçları kullanılmalıdır. 

A) I, II, III, IV, V 

B) II, III, IV, V 

C) III, IV, V 

D) I, II, IV, V 

E) I, IV, V 

 

298. solas 74 nezaman yururluge gırmıstı  

a- 1974 

b- 1980 25 mayıs 1980 

c- 1981 

d-1982 

e-2000  

 

299. Telsiz haberleşmesi, SOLAS/74’ün hangi bölümündedir ? 

A) Bölüm II-1 

B) Bölüm II-2 

C) Bölüm III 

D) Bölüm IV  

E) Bölüm VI 

 

300. Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine (SOLAS) göre, uluslararası sefer yapan gemide 

bulunması gereken belgeler; 

A. Denize elverişlilik ve yola elverişlilik belgeleri kafidir 

B. Techizat Emniyet Belgesi, Telsiz Telefon Emniyet Belgesi, İnşa Emniyet Belgesi gereklidir  

C. Sağlık Patentası yeterlidir 

D. Gemi adamlarının yeterlilik belgeleri yeterlidir 

E. Hepsinin bulunması gereklidir 

 

301. Aşağıdaki IMO Sözleşmelerinden hangisi, SOLAS/74 Harmonize Sörvey Protokolunda yer alan 

Temel sözleşmedir?  

A. STCW/78 

B. FUND/71 

C. FAL/65 

D. STP/71 

E. LL/66 

 

302. Aşağıdaki IMO Sözleşmelerinden hangisi, SOLAS/74 Harmonize Sörvey Protokolunda yer alan 

Temel sözleşmedir?  

A. SFV B. HNS C. D. E. MARPOL  

 

159. ISM Code, SOLAS/74’ün hangi bölümündedir ? 

A. Bölüm II-1 

B. Bölüm II-2 

C. Bölüm III 

D. Bölüm IX 

E. Bölüm XI 

 

303. Gemilerde, Yangın sabit ve seyyar Yangın malzemeleri, Müdahale malzemeleri ile Yangın alarm ve 

Tespit sistemlerinin, Uluslararası Standartları miktarları, SOLAS/74’ün hangi bölümündedir? 

A. Bölüm II-1 

B. Bölüm II-2 

C. Bölüm III 

D. Bölüm IX 

E. Bölüm XI 
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304. Can kurtarma araçları, malzemeleri standartları ve miktarını belirten özellikler, SOLAS/74’ün 

hangi bölümündedir? 

A. Bölüm II-1 

B. Bölüm II-2 

C. Bölüm III 

D. Bölüm IX 

E. Bölüm VI 

 

305. SOLAS/74 sözleşmesine göre; Filikalar(Life Boats) tam yüklü ve kapasiteli olarak, minimum Ne 

kadar zamanda bir gemi personelince Bando edilmelidir? 

A. Bir ay 

B. İki ay 

C. Üç ay 

D. Altı ay 

E. Oniki ay 

 

306. SOLAS 78 protokolünün getirdiği önemli yeniliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir. 

A) Liman Devleti kontrolü gerekliliklerin önemi  

B) ARPA kullanımı 

C) Zimni kabul 

D) Seperatör kullanımı 

E) Hiçbiri 

 

307. Aşağıdakilerden hangisi SOLAS’ın bölümü olan zorunlu kodlardan değildir?  

A) ISM 

B) IBC 

C) IGC 

D) Grain 

E) ILO 

 

308. Ism Kodun Gereklilikleri aşağıdakilerin hangisinde uygulanır? 

a-büyük gemilerde 

b-Kara ve deniz taşıtlarında 

c-denizcilik firmalarında 

d-500 grt > tüm gemilerde 

e-tüm gemilerde 

 

309. SOLAS/74 IMO sözleşmesi, günümüze kadar kaç temel değişiklik göstermiş ve birer Protokolla 

Solas/74’e ilave edilmiştir? 

A. İKİ B. ÜÇ C. DÖRT D. BEŞ E. ALTI 

 

310. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak SOLAS 74 Konvansiyonunun uygulanmayacağı gemidir?  

a) Yolcu gemileri 

b) Kuru yük gemileri 

c) Tankerler 

d) Yüksek Süratli Gemiler (HSC) 

e) Savaş Gemileri 

 

311. smoke dedektör hangi tarihten itibaren gemilerde zorunlu hale getirildi?  

-1992 

 

312. SOLAS 74 Konvansiyonu kural 1/11(a) uyarınca bir geminin bakım/tutumundan aşağıdakilerden 

hangisi sorumludur?  

A) Mürettebat 

B) Bayrak Devleti 

C) Liman Devleti 

D) Donatan 

E) Gemi Kaptanı 
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313. MARPOL 73/78 IMO sözleşmesi kaç Ek’ten oluşmuştur? 

A. ÜÇ EK 

B. DÖRT ÜÇ EK 

C. BEŞ EK 

D. ALTI EK 

E. YEDİ EK 

 

314. Kimyasal tankerlerden hangi tip tek cidarlı olarak inşa edilir? 

a)IMO Klas 1 

b)IMO Klas 2 

c)IMO Klas 3 

d)IMO Klas A 

e)Bütün kimyasal tankerler çift cidarlıdır. 

(2010 yılından itibaren single hull tankerler yasaklanmıştır.) 

 

315. Çift çidarlı gemi hangi konvansiyon ile oldu : marpol 

 

189. Aşağıdakilerden hangisi yağ kayıt defterine düşülmesi gerekli kayıtlardan değildir?? 

a) yük işlemlerinin ayrıntıları 

b) balast alma-verme işlemleri 

c) tank temizliği 

d) gemi tanklarının kondisyonu 

e) bulaşık sıvı tankının boşaltma işlemi 

 

316. Marpol 73/78’in , pis su (Sewage)ile kirlenmesi Ek’ine göre; Diğer gerekli şartlar oluşturulduğunda 

dezenfekte ve arıtma sisteminden geçtikten sonra , en yakın karadan minimum ve maksimum kaç mil 

mesafelerden denize tahliye yapabilir? 

A. 3 MİL -10 MİL 

B. 4 MİL -24 MİL 

C. 4 MİL -10 MİL 

D. 4 MİL -12 MİL 

E. 12 MİL-16 MİL 

 

317. Pis sular parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak kaç mil açıkta denize boşaltılabilir?? 

a) 6 mil 

b) 8 mil 

c) 10 mil 

d) 12 mil 

e) 15 mil 

 

318. Marpol 73/78’in ;Katı atık , Çöp veya (Garbage)Ek’ine göre; ‘’Çöp Kayıt Defteri’’ ve ‘’Çöp Yönetimi 

Planı’’ bulundurulması gerekli gemilerin, minimum personel sayısı ne olmalıdır? 

A. 10 KİŞİ 

B. 15 KİŞİ 

C. 15 KİŞİ 

D. 25 KİŞİ 

E. 30 KİŞİ 

319. ‘’Garbage management plan’’ (Çöp Yönetim Planı)bulundurmak mecburiyeti olan gemilerde; Çöp 

Kaplarının yerleşiminde Engine Room (Makine Dairesi)’da hangi RENK kap bulundurulmaz? 

A. MAVİ KAP 

B. KIRMIZI KAP 

C. SİYAH KAP 

D. YEŞİL KAP 

E. SARI KAP 

 

320. Marpol ek VI zorunluluğu, kaç tonajdan büyük gemiler... 

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

ile diğer platformları kapsar. 
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321. ‘’SOX Emission Control Area’’ (SECA) bölgesi, Marpol 73/78’in hangi Ek’i kapsamı içindedir? 

A. EK-2 

B. EK-3 

C. EK-4 

D. EK-5 

E. EK-6 

 

322. ‘’SOX Emission Control Area’’(SECA) bölgesinde ; Marpol 73/78’e göre, akaryakıt’ta ki sülfür 

(SULPHUR) miktarı en fazla ne kadar olmalıdır? 

A. % 1.5 

B. %2.5 

C. %3.0 

D. %4.0 

E. %4.5 

CVP: % 1 

 

323. ‘’SOX Emission Control Area’’ (SECA) bölgesinde, Marpol 73/78’in Ek’i şartları; Hangi Minimum 

makine gücü olan gemilere uygulanacaktır? 

A. 750 KW 

B. 500 KW 

C. 400 KW 

D. 300 KW 

E. 130 KW 

 

324. ‘’SOX EmissionControl Area’’(SECA) bölgesi, Marpol 73/78’e göre nereler ilan edilmiştir? 

A. BALTIK-KARADENİZ 

B. BALTIK- AKDENİZ 

C. BALTIK-KUZEY DENİZİ 

D. BALTIK-KIZILDENİZ 

E. KARADENİZ –AKDENİZ 

 

325. Bulundurma şartları ve koşullar oluştuğunda; Gemiler, Marpol 73/78’in hangi Ek’i gereği IAPP 

Sertifikası almalıdırlar? 

A. EK 1 B. EK 2 C. EK 4 D. EK 4 E. EK 6 

 

326. MARPOL 73/78 Ek’lerinden,hangileri halen özel deniz alanı ilan edilmemiştir? 

A. EK1-EK5 

B. EK1-EK2 

C. EK3-EK4 

D. EK2-EK6 

E. EK5-EK6 

 

327. Marpol sözleşmesinde özel alanlar diye tabir edilen sulara aşağıdakilerden hangisi girmez?? 

a) Kızıldeniz 

b) Aden Körfezi 

c) Karaib denizi 

d) Baltık Denizi 

e) Biskay Körfezi 

 

328. IMO tavsiyeleri göz önünde tutulursa; aşağıdakilerden hangisinin ihmali deniz kirliliğinin  

oluşmasında ana etmen değildir?? 

a) gemide gerekli personel yeterliliği ve sayısı 

b) yangınla savaş aygıtlarının ve acil durum makinelerinin hazırlık durumu ve erişebilirliği 

c) SOPEP kullanım kutusunun erişilebilirliği 

d) özel liman kuralları 

e) yükleme donanımlarının zayıflığı 
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329. Deniz kirliliği durumunda müdahale edecek ekip görevini yazılı hangi çizelgede bulur. 

A) Gemi Yağ Kirliliği Acil Planında Yağ kirliliği acil istasyonundaki listeden 

B) Role cetvelinden 

C) SOLAS kaidelerinden 

D) Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme (IOPP) belgesinden 

E) MARPOL sözleşmesinin ilgili bölümünden 

 

330. Marpol 73/78’in, özellikle ; Ek-1, Ek-2, Ek-4 göre denize tahliye veya boşaltımdaki, en önemli şart 

olan hangi cümle seçiniz? 

A. Seperatör sisteminin çalışmasıdır 

B. En yakın karadan gerekli mesafe olmalıdır 

C. Parçalama sistemi çalışmalıdır 

D. Dezenfekte sistemi çalışmalıdır 

E. Ek’lerin tahliye şartları yerine getirilse dahi gemi üzerinde sürat yoksa tahliye yapılamaz 

 

331. Aşağıdakilerden hangisi slaç yok edilme yöntemlerinden değildir? 

a) yakmak 

b) karaya vermek 

c) bir deniz vasıtasına vermek 

d) öğüterek denize boşaltmak 

e) rafineriye vermek 

 

332. Deniz kirliliği oluşmasına yol açan gemi kaptanı aşağıda belirtilen hangi organizasyona bu durumu 

ilk aşamada bildirmesi gerekmez?? 

a) liman başkanı 

b) acenta 

c) klas kuruluşu 

d) firma/genel müdür 

e) P&I temsilcisi 

 

333. Deniz kirliliğinin önlenmesi ile ilgili teçhizatların bakım ve tutumu ile ilgili söylenenlerden  

hangisi yanlıştır?? 

a) devre filtreleri haftalık temizlik gerektirir 

b) sintine pompası her kullanım sonrası tatlı su ile yıkanmalıdır 

c) sintine pompası yılda bir kez overhoul gerektirir 

d) yağ ölçüm cihazı her üç ayda bir sensör temizliği gerektirir. Her 5 yılda bir de bakımcı yapımı ister 

e) yağ ölçüm cihazı her kullanımdan sonra alarm testi yapılmalıdır 

 

334. Aşağıdakilerden hangisi deniz kirliliğinde kullanılan ıslah malzemeleri arasında yer almaz?? 

a) yağ nötrleştirici 

b) talaş 

c) taşınabilir havalı pompa 

d) kıvılcım çıkarmayan el küreği 

e) yağ kayıt defteri 

 

335. Yağ ölçüm cihazı için söylenenlerden hangisi yanlıştır?? 

a) haftalık bakım ve overhoul gerektirir 

b) her kullanımdan sonra tatlı su ile yıkanır 

c) her kullanım sonrası alarm testi yapılır 

d) her 3 ayda bir sensör temizliği gerektirir 

e) her 5 yılda bir yapımcı firma bakımı gerektirir 

 

336. Kulüp sigorta teminatı süresi; 

A. Her yıl 10 ocakta başlar ve müteakip 10 ocakta sona erer 

B. Her yıl 20 şubat öğle vakti başlar ve müteakip 20 şubat öğle sona erer 

C. Her yıl 10 ocakta başlar 20 şubatta sona erer 

D. Her yıl 20 ocakta başlar 20 şubatta sona erer 

E. Hepsi yanlıştır 
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337. hangi gemiler sigortalanmak zorundadır?  

300grt ve üzeri 

338. Kulüp sigorta teminatı süresi ? 

1 yıl 

 

339. PSC kontrolü sırasında denet memuru geminin kondisyonunun yeterli ve sertifikalarının da tamam 

olduğuna karar verirse hangi tür denetime başlar? 

a) Genişletilmiş denetim 

b) Sıkı denetim 

c) Standart denetim 

d) Daraltılmış denetim 

e) Yoğun denetim 

 

340. Psc tarafından yapılan incelemelerde gemiye verilen kural 15 uyarsı ne anlama gelir. 

A-eksiklerin diğer limana kadar giderilecek 

B-eksiklerin gemi kalkana kadar giderilecek. 

C-Eksikler 1 ay süresine kadar tamamlanacak 

D-Eksik bulunmamıştır.Temiz Psc Raporu. 

E-Eksikler kaptan tarafından uygunsuzluk açılıp gidiş limanında giderilir. 

 

341. PSC denetim sırasında DOC belgesinin kopya olduğunu tesbit etmiştir. Hangi kuralı uygular. 

A-15  

B-17 

C-18 

D-16 

E- HİÇBİRİ  

 

10 deficiency rectified ( 

15 rectify deficiency at next port ( bir sonraki limanda düzeltilmesi)  

16 rectify deficiency within 14 days ( 14 gün içinde düzeltilmesi) 

17 rectify deficiency before departure ( kalkıştan önce düzeltilmesi) 

18 rectify deficiency within 3 months ( 3 ay içinde düzeltilmesi) 

30 detainable deficiency 

99 other (specify) 

 

342. PSC’lerinde, Uluslar arası standardı sağlamak için; Hangi Uluslar arası sözleşme, tüm ‘’MOU’’larda 

Kullanılır? 

A. LL/66 

B. SOLAS/74 

C. MARPOL 73/78 

D. COLREG/72 
E. Hepsi doğru← 

 

343. Gemi adamları asgari emniyet belgesi, Gemi düdükleri belgesi, Seyir fenerleri pozisyon belgesi, 

Petrol ile kirlenmeden doğan hukuki sorumluluk anlaşması belgesi(CLC)hangi kuruluşça verilir? 

A. Ulaştırma Bakanlığı Gemi Sörvey kurulunca 

B. İlgili Klas kuruluşunca 

C. Liman Başkanlığınca 

D. Sahil Sıhhiye Genel Müdürlüğünce 

E. Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş istasyonlarca 

 

344. “Tekne ve Makine Klas Belgeleri”,”Uluslar arası Yükleme Sınırı Belgesi”,”Geminin Yük Donanım 

Bukleti”,”Uluslar arası Deniz Kirliliğini Önleme Belgeleri” hangi kuruluşça verilir? 

A. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen istasyonlarca 

B. Sahil Sıhhiye Gen.Md.lüğünce 

C. Yetkili Klas kuruluşlarınca 

D. Ulaştırma Bakanlığı Gemi Sörvey kurulunca 

E. Liman Bşk.lığınca 
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345. Kıyı devleti, karasularına bitişik ve karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 

…………..deniz mili içinde,bitişik ülke Gümrük,Maliye,Sağlık ve Muhaceret(göçmenlik) ile ilgili kanun ve 

kurallara uygun kontrolleri yapabilir 

A. 10 mil 

B. 12 mil 

C. 18 mil 

D. 24 mil← 

E. Hepsi 

 

346. Karasularından geçen yabancı bir gemi üzerinde kıyı devletinin; 

A. Hiçbir müdahale hakkı yoktur 

B. Cezai yargılama yetkisi, geminin tonajına bağlıdır 

C. Cezai yargılama yetkisi vardır,o geminin bayrak devletinin konsolosluğu ile hukuki ilişki içinde 

olmalıdır 

D. Ancak limana uğraması durumunda müdahale yetkisi vardır 

E. Sadece karasularında demirlemesi durumunda cezai yetkisi vardır 

 

347. Türk Boğazları Deniz Trafik Tüzüğüne göre,acil durumlar dışında,İstanbul ve Çanakkale boğaz 

geçiş hızı saatte; 

A. 8 mildir 

B. 10 mildir 

C. 12 mildir 

D. 6 mildir 

E. Böyle bir sınır yoktur 

 

348. Denizde zapt. Ve müsadere kanunu gereğince;deniz araçlarını durdurmak,aramak ile içindeki 

mallar hakkında zapt ve müsadere hakkı aşağıdakilerden hangisi için uygulanmaz? 

A. Türk bayraklı ticari tekneler 

B. Türk bayraklı amatör yatlar 

C. Türk bayraklı sürat tekneleri 

D. Türk savaş gemileri ile kamu hizmeti yapan Türk bayraklı deniz araçları 

E. Hiçbiri için uygulanmaz 

 

350. aıs ın hangı tonajdakı gemılere hangı tarıhten ıtıbaren zorunlu olduguyla ılgılı bı soru 

AIS Sınıf-A cihazının 2004 yılı sonuna kadar tüm yolcu gemilerinde ve 300 Gros tondan büyük 

uluslararası tașımacılık yapan yük gemilerinde kullanımı zorunlu tutulmuștur. 

 

351. Hangisi kalitenin tanımı olabilir 

X-kullanıma ve amaca uygunluk 

 

352. MERSAR veya IAMSAR’da bulunan ‘’ Genişleyen kare Arama’’ paterninde, dönüşler ve dönüş 

derecesi aşağıdakinden hangisidir? 

A. SANCAK-120 DERECE 

B. İSKELE -120 DERECE 

C. SANCAK -90 DERECE 

D. İSKELE -90 DERECE 

E. SANCAK -45 DERECE 

 

 

353. MERSAR veya IAMSAR’da bulunan ‘’Sektör Arama’’ paterninde, dönüşler ve dönüş derecesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. SANCAK - 120 DERECE 

B. İSKELE - 120 DERECE 

C. SANCAK - 90 DERECE 

D. İSKELE -90 DERECE 

E. SANCAK -45 DERECE 
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354. Türkiye Cumhuriyeti, aşağıdaki ‘’MOU’’lardan hangisine taraftardır? 

A. Tokyo MOU 

B. Güney doğu Akdeniz MOU 

C. Paris MOU 

D. Latin Amerika MOU 

E. Hindistan MOU 

 

355. Özel tekneler ve Özel Yatlar Kabotaj Kanunu gereğince 

A)Limanlar arası Kabotaj seferinde “Gemi Sağlık Cüzdanı” ve “Gemi Sağlık Resmi”nden muaftır 

B)Yurt dışından gemiler“Q”Sarı bayrağı çekerek sağlık denetimine tabi olmadan limana irebilirler 

C) Yurt dışına çıkış ve yurt dışından giriş haricinde gemilere Sahil Sağlık Genel Müdürlüğünce kontrol  

yapılamaz 

D) Montrö gereğince boğazlardan Transit geçen gemiler “Sağlık Resmi” ödemezler 

E) Transit geçen gemilerin limanda 72 saat kalmaları transiti bozmaz 

 

356. Kabotaj Kanunu’nun 3. Maddesi gereğince,yanlış olanı işaretleyiniz: 

A. Türk gemilerinde,Türk kaptan ve Başmühendis çalışabilir 

B. Türk karasularında;balık,istiridye,sünger avcılığını Türk vatandaşlar yapabilir 

C. Su üstü ve altında kazazede gemilerin çıkarılması Türk vatandaşlarca yapılabilir 

D. Türk karasularında tecrübeli yabancı kaptanlar kılavuzluk yapabilir 

E. Dalgıçlık ve sualtı arama işini yalnız Türk vatandaşlar yapabilir 

 

357. Türkiye karasularında,limanda ya da limanlar arasında,yük ve yolcu taşımak kılavuz hizmetleri; 

A. Her ülke bayraklı gemi tarafından yapılabilir 

B. 200 GRT üzeri Türk ve yabancı bayraklı gemilerce yapılabilir 

C. Türk bayraklı gemilerce yapılabilir 

D. Türk ve yabancı bayraklı denize elverişli gemilerce yapılabilir 

E. Hepsi yanlıştır  

 

358. Yabancı bayraklı yatlar; 

A. Limanlar arasında istediği gibi dolaşmakta serbesttirler 

B. Önce hudut kapısından girip denetim yaptırmaları ve yat kayıt belgesi almaları şarttır 

C. Gümrük idaresi olmayan limanlara yurt dışından doğrudan girebilirler 

D. Türkiye’ye dış limandan gelen yatlar gümrük bölgesine girdikten sonra, gidecekleri rotayı değiştirme 

ve diğer teknelerle temas kurmaları serbesttir 

E. Hepsi doğrudur 

 

359. Gemilerin,botların dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağlar ile karaya çıkarılmamak şartıyla 

yurtdışından getirdikleri kumanyaları; 

A. İthalat vergisinden muaftır 

B. Yakıt için vergiden muaf ve kumanya için vergi öderler 

C. Yakıt ve kumanya için %50 vergi öderler 

D. Yakıt ve kumanya için tam vergi öderler 

E. Yakıt için %50 vergi öder kumanya vergiden muaftır  

 

360. Kılavuzluk konusunda yanlış olanı seçiniz; 

A. İhtiyari kılavuzlukta, kılavuz bilgi verir kaptan uymak zorunda değildir 

B. İhtiyari kılavuzlukta, meydana gelen zararlardan dolayı kaptan ve gemi adamları sorumludur 

C. Mecburi müşavir kılavuzlukta, kaptan gemiyi yönetirse sorumluluk kendisindedir 

D. Mecburi sevk ve idari kılavuzlukta kaptan yönetimi kılavuza bıraktığı için sorumluluk kılavuzdadır 

E. Tüm kılavuzluk hizmetlerinde sorumluluk kılavuzdadır 

 

361. Stabilite booklet hakkında hangisi yanlıştır 

A. kaptan için anlaşılır olması,  

B. dpa onaylı olması,  

C. bağlama limanı onaylı olması,  

D. kopyası bağlama limanında kalması,  

E. açıklayıcı olması 
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362. ttk madde 826/826 ya göre bayrak çekmeyen kaptan ve buna göz yuman donatana verilecel ceza 

nedir ? 

MADDE 947- (1) Türk Bayrağı çekme hakkı olmamasına rağmen Türk Bayrağı çeken veya Türk Bayrağı 

çekmesi gerekirken başka bir devletin bayrağını çeken geminin kaptanı altı aya kadar hapis veya adli 

para cezasıyla cezalandırılır. 

 

363. konsimento kimin talebi uzerine hazirlanir 

tasiyan - tasitan - donatan – gonderilen 

 

364. Bir toplantı sırasında toplantıyı yöneten başkanın yapmaması gereken husus aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Gündemdeki konu ve maddelerle ilgili sunuş ve tartışma sınırlanmalıdır. 

B) Toplantı için ayrılan süre, yeterli tartışma sağlamak üzere gerektiğinde arttırılmalıdır. 

C) Katılımcıların, tartışılan konulara özenle yaklaşmaları sağlanmalıdır. 

D) Her bir madde için ayrılan süre, sunulan her bir noktanın yeterli tartışılmasını sağlayacak uygunlukta 

olmalıdır. 

E) Toplantı için ayrılan süre, tahmin edilenin ciddi olarak ne altında ne de üstünde olmayacaktır. 

 

365. garbage management plan da çöpler kaç renk/kutudan oluşur 

3 4 5 6 7  

 

366. Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar? 

a) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan limanlarda merkez 

iskeleden 30 mil açılmadan yapılan seferler. 

b) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının 

merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler 

c)Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından yirmi milden çok açılmadan ve kalkma limanının 

merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler. 

d) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan merkez iskeleden 

20 mil açılmadan yapılan seferler. 

e) bu sık degıstırılmıs yerıne a sıkkına yakın 'idarı lımanla baslayan' bırseyler yazılmıs..(Sınırları belirli 

limanlar içinde yapılan seferler)  

 

367. Uzak sefer yapan gemilerin Life Raft(Can Salı)’ları içinde bulunan malzeme paketi, SOLAS/74’e 

göre aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

 

A. PACK-1 

B. PACK-2 

C. PACK-3 

D. PACK-A  

E. PACK-B 

 

368. Yakın sefer yapan gemilerin Life Raft(Can Salı)’larında bulunan malzeme paketi, SOLAS/74’e göre 

aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

 

A. PACK-1 

B. PACK-2 

C. PACK-3 

D. PACK-A  

E. PACK-B 

 

369. ’Garbage management plan’’(Çöp Yönetim Planı) bulundurmak mecburiyeti olan gemilerde; Çöp 

Tipleri için kullanılan kutular ve renkleri kaç adet’ten oluşur? 

 

A. Üç kutu –renk 

B. Dört kutu-renk 

C. BEŞ kutu-renk 

D. Altı kutu -renk 

E. Yedi kutu –renk 
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370. Çatmada, sigortalıyı üçüncü kişilere karşı; ”Koruma ve Tazmin Kuvertürü”(P&I,Protection and 

Indemnity) “Running Down Clause” karşısında geri kalan ……………. oranındaki kısmını karşılar 

A. 1/2 

B. 2/3 

C. 3/4 

D. 1/4 

E. 1/3 

 

371. Çatmada, sigortalıyı üçüncü kişilere karşı koruyan,”Çatışma Sorumluluk Klozu”(Running Down 

Clause); Borçlu bulunulan tazminatın ……………. oranındaki kısmını karşılar 

A. 1/2 

B. 1/3 

C. 3/4  

D. 1/4 

E. 4/4 

 

372. Taşıyanın TTK gereğince sorumlu olmadığı hangisidir? 

A. Taşıyan,gemiyi denize ve yola elverişli yapmak zorundadır 

B. Taşıyan,taşınmak üzere aldığı yükü dikkatli ve gereği gibi yüklemek ve istif etmek zorundadır 

C. Taşıyan,kendi ihmal ve kusuru olmasa dahi yangından sorumludur 

D. Taşıyan,yükü gereği gibi taşımak ve muhafaza etmekten sorumludur 

E. Taşıyan,taşıdığı yükü tahliye limanında,tedbirli bir taşıyan gibi dikkatlice tahliye edip,ilgisine teslim 

etmek zorundadır 

 

373. Her geminin Sicile Tescili hususunda, doğru olanı işaretleyin; 

A. Geminin Sicile Tescili, Bağlama Limanı Sicil dairesince yapılır 

B. Gemi seferleri, yabancı limanlardan yönetilecekse, malik dilediği limanda tescil yaptırabilir 

C. Geminin bağlama limanı yoksa, malik dilediği limandan tescil yaptırabilir 

D. Malikin Türkiye’de ikametgahı veya ticari işletmesi yoksa o bölgede oturan bir temsilci göstermek 

zorundadır 

E. Hepsi doğrudur 

 

374. Türk gemilerinin kaydedildiği Sicil Kütüğü, Asliye Hukuk Mahkemesi gözetiminde, görevlendirilmiş 

olan 10 sicil limanında tutulur.Doğru olanı işaretleyin: 

A. Trabzon, Rize, İstanbul, Mersin 

B. Trabzon, Samsun, Bandırma, İzmit 

C. İstanbul, Çanakkale, Samsun, İskenderun 

D. Zonguldak, Sinop, İstanbul, Antalya 

E. Samsun, Giresun, İstanbul, Mersin  

 

375. Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine (SOLAS) göre,uluslar arası sefer yapan gemide 

bulunması gereken belgeler; 

A. Denize elverişlilik ve yola elverişlilik belgeleri kafidir 

B. Techizat Emniyet Belgesi,Telsiz Telefon Emniyet Belgesi, İnşa Emniyet Belgesi gereklidir  

C. Sağlık Patentası yeterlidir 

D. Gemi adamlarının yeterlilik belgeleri yeterlidir 

E. Hepsinin bulunması gereklidir 

 

376. Kaptanın donatanı temsil yetkisi; 

A. Bağlama limanında kısıtlı,bağlama limanı dışında geniştir 

B. Bağlama limanı ve bağlama limanı dışında aynıdır 

C. Bağlama limanında çok geniştir 

D. Kaptanın isteğine bağlıdır 

E. Hepsi yanlıştır 

377. Gemi Tasdiknamesi verilmiş bir geminin adının değiştirilmesi; 

A. Ulaştırma Bakanlığının iznine bağlıdır 

B. Donatan istediği gibi değiştirebilir 

C. Dışişleri Bakanlığınca,tüm ülkelere bildirilerek değiştirilir 

D. Hurdaya ayrılana kadar değiştirilemez 

E. Herhangi bir liman başkanlığınca değiştirilebilir 
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378. Kılavuz almak mecburi fakat tüm sorumluluğun kaptanda olduğu kılavuzluk türü hangisidir gibi bir 

soru vardı? 

Cevap : Mecburi müşavir kılavuzluk. 

 

379. Kıdem tazminatının talep edilmesi için gereken zamanaşımı süresi? 

Cevap: 10 yıl 

 

380. Isveren bır personelı ısten cıkardıgında asagıdakı durumların hangısınde donus masraflarını 

karsılamaz 

a- gemıyı terk ettıgı zaman 

b- sozlesmesını bıtırıp baska sırketle anlastıgı zaman 

c- savastan dolayı gemıye el kondugu zaman 

 

381. kaptan yolculuk öncesi ne yapmaz diye bir soru var.bu soru eski bir sorudur ancak cevap şıkkını 

değiştirip  

e) deniz raporu 

 

382. ticari gemiler ..........................kayıtlıdır,bunuda ..............kaydeder ? boşluları doldurunuz. - 

gemi sicili, liman başkanlığı görevli sicil memuru  

 

383. -LL YE GORE ASAGIDAKILERDEN HANGISI A TIPI GEMIDIR  

A- KIMYASAL TANKER 

B-YOLCU  

C-RO/RO 

....... 

 
A tipi gemiler sadece sıvı yük taşıyan gemileri (tankerler) kapsar.  
B tipi gemiler diğer gemi tiplerini kapsar 
 

384. Soruyu hatırladığım kadarıyla Harmonize Sörvey Protokolunce (HSSC) verilmiş yükleme hattı 

sertifikasının (LL/66) geçerliliği ile ilgiliydi… ben 5 yılı geçmez yaptım, diğer şıklar aşağıdaki 

gibiydi,bazılarını salladım  

A. 1 yılı geçmez 

B. 2 yıl 

C. 3 ay 

D. 5 yılı geçmez 

E. 6 ay 

 

385. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-VI’sı, 

hangi gemileri kapsar? Cevap: 400 GRT ve üzeri  

 

386. Yıkanmış yük (cargo) tanklarına alınmış balasta ne ad verilir?? 

 

a) kirli balast 

c) karışık balast 

d) temiz balast 

e) segregated ballast 

 

387. Marpol 73-78 Ek-1’e göre, periyodik sörvey kaç yılda bir yapılır?? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 
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389. ISM kod a göre her bir geminin emniyetini izlemekten ve gemi operasyonları için gerekli sahil 

kaynagı saglamaktan sorumlu olan...........vs ...işletme tarafından atanmış ısm in tam uygulanmasında 

tam yetkiye haiz atanmış kimseye ne denir. 

 

Cevap: KRADA ATANMIŞ KISI (DPA) 

 

390. aşağıdakilerden hangisi kaptanın hizmet sözleşmesinin sona erme sebeplerinden değildir? 

 

a)geminin kaybı 

b)geminin bayrak çekme hakkı 

c)feshi ihbar 

d)donatan ücret ödememesi 

e)geminin isim değiştirmesi 

 

391. yıllık izin süresi 10 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır? 

a)10 

b)15 

c)20 

d)25 

 

 

393. denizcilik müsteşarlığı aşağıdaki hangi klas kuruluşuna Türk bayraklı gemilere sörvey ve sertifika 

verme yetkisi vermemiştir. 

a-ABS 

b-GL 

c-rs  

d-rina 

e-TL 

 

394. Türkiye Marpol sözleşmesinin hangi bölüm - bölümlerine taraftır diye soruyordu? 

a-) 1 b-) 1-2 c-) 1-2-6 d-) 1-2-5 e-) 1-3-6 

cevap :d 

 

395. yukun haız durumundan dolayı ıtıraz suresi? Cevap 7 gündür 

 

396. kaçak deşarj yapan bir geminin yol açtığı cevre kirliliğine yapılacak ceza hangi kanuna göre 

yapılır? 

-cevre kanunu 

-yag kayıt kontrolu 

-atık alım ve kontrolu kanunu 

 

397. süresi belli olmayan hizmet sözleşmelerinde deneme süresi ne kadardır? 1 AY 

 

398. hangi gemiler sigortalanmak zorundadır/ bence cevap 18grs tan büyük gemiler 

 

399. marpolun gemilere uygulanmasında sobep uygunluk…hangi sertifika / iopp 

 

400. petrol tankerlerı ve dokme gemılerde kuru havuza girme zorunlulugu hangi gemilere uygulanır  

groslar vermış vs 

 

401. 1 yıl içinde toplam fazladan çalışma süresi ne (90 iş günü) 

30 45 60 90 180 

 

402. gemi tanımlama numarası alması gerken gemiler  

grosları vermıs 

100GRT üzeri yolcu 300GRT üzeri tüm gemiler 

 

403. 1966 loadline konvansiyonunda mevsimsel değişikliklere göre bölgeler belirlenirken 

aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmıştır 

rüzgar. 
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404. F.I.C de yükleme masraflarını kim öder. 

cvp: Satıcı 

 

405. F.O.B. de taşıma sözleşmesinde masrafları kim karşılar? 

cvp: Müşterek 

 
Free On Board (FOB) 

Tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan sorumluluğunu içerir. 

Fabrikadan liman gümrüğüne kadar olan taşıma masrafları ile, liman gümrüğü ve liman masrafları tedarikçiye 

aittir. Malzeme gemi güvertesine taşındıktan sonraki sorumluluk ise müşteriye aittir. 

Deniz taşımacılığında kullanılan bir terim olup, petrol fiyatları ile ilgili olarak CIF ile birlikte en sık kullanılan 

terimdir.Bu teslim şeklinde taşıma bedelini kim ödüyorsa taşıyıcıyı o belirler.Yani taşıyıcı alıcı tarafından 

belirlenir. 

 

406. süvari ve gemiadamları donatandan ve şirketten habersiz yüke zarar verirse bu eylemin adı nedir  

a ) grev b ) müşterek avarya c ) baratorya cevap :c 

 

407. TTK md.948’e göre aşağıdaki hallerin hangisinde donatan sınırlı sorumludur? 

A) Donatanın yapmış olduğu akitle yüküm altına girmişse 

B) Kaptanın yasal yetkilerine dayanarak yaptığı bir sözleşmenin gereği gibi ifasında donatanın kusuru 

varsa 

C) Donatan mukaveleyi yapmakla kalmamış, mukavelenin yerine getirilmesini ayrıca garanti etmişse 

D) Gemiadamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacaklarından 

E) Alacak kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak 

yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa  

 

408. Gemide en etkili eğitim aşağıdakilerden hangi yöntemle olur? 

A) Training Manual, Instruction Manual vs. okumak 

B) Ders anlatma 

C) Video seyretmek 

D) Role talimi yapmak  

E) Afiş, poster, uyarı yazısı vs. kullanmak: 

 

409. Denizcilerin maaşlarını alamamaları sonucu baş vurulacak sözleşme hükmü aşağıdakilerden 

hangisidir. 

a-fal 65 

b-solas 74 

c-fund 71 

d-llmc 76  

e-stv 77. 

 

410. Yıllık izin süresi 18 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır? 

1) 15 gün 

2) 40 gün 

3) 45 gün 

4) 1 ay 

5) 2 ay 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Nakliye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Liman
http://tr.wikipedia.org/wiki/CIF
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411. (I) Yaşam mahallerinin fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler, (II) Kazaları önleme konusundaki 

düzenlemeler, (III) Gemideki çeşitli alarm düzenekleri ile ilgili düzenlemeler, (IV) Telsiz teçhizatları ve 

donanımların fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler, (V) Yükleme sınırı ve markası ile ilgili düzenlemeler. 

 

Yukarıdaki düzenlemelerden hangisi ya da hangileri Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti 

sözleşmesinin temel amacına hizmet eder ? 

1) I, III, IV 

2) II, IV 

3) III, IV, V 

4) II 

5) I, II, III, IV, V 

 

412. )Gemi personeli gemiyi emniyetle ve etkin çalıştırmak için organize edilmelidir. Bu maksatla 

yapılacak düzenlemeler aşağıda belirtilen konulardan hangilerini kapsamalıdır?  

I. Deniz ve liman vardiyaları 

II. Kargo işlemleri 

III. Araç – gereç ve makine bakımı 

IV. Varış ve kalkış 

V. Personel yeterliliği 

 

A)I, II, III, V 

B)II, III, IV, V 

C)I, II, III, IV 

D)I, II, III 

E)I, III,IV, V 

 

413. Yükün ziya/hasarından dolayı taşıyan aleyhine açılacak davanın zamanaşımı süresi nedir? 

a) 6 ay 

b) 1 yıl 

c) 5 yıl 

d) 3 ay 

e) 5 ay 

cvp:????? 

 

414. Kılavuz almak mecburi fakat tüm sorumluluğun kaptanda olduğu kılavuzluk türü hangisidir gibi bir 

soru vardı? 

Cevap : Mecburi müşavir kılavuzluk. 

 

415. Kıdem tazminatının talep edilmesi için gereken zamanaşımı süresi? 

Cevap: 10 yıl 

 

416. ticari gemiler ..........................kayıtlıdır,bunuda ..............kaydeder ? boşluları doldurunuz.  

- gemi sicili, liman başkanlığı görevli sicil memuru 

 

417. stcw kod zorunlu kısım hangisidir?Cevap: A KISMI 

 

418. STCW kod rehber niteliğinde olan kısım ?Cevap B KISMI 

 

419. ISM kod idare ne demek? Cevap: geminin bayrağını taşıdığı ülke 

 

420. Fazla çalışma bir yılda toplam ne kadardır? Cevap: 90 işgünü – (90gün değil) 
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421. Aşağıdakilerden hangisi kalitenin tanımı olabilir? 

a)çok kıymetli pahalı olmak b)kullanıma ve amaca uygunluk xxx c)kontrol altında tutulmak d)üretiye 

ve işyerine uygunluk e)nitelikte belirsizlik 

422. süresi belli olmayan hizmet akitlerinde deneme süresi? 1 ay 

423. kalite güvencesi ile kalite yönetim arasında ne ilişki? Cevap: güvence nihai ürünle , kontrol tüm 

aşamayla ilgilenir. 

 

413. Yükün ziya/hasarından dolayı taşıyan aleyhine açılacak davanın zamanaşımı süresi nedir? 

a) 6 ay 

b) 1 yıl 

c) 5 yıl 

cvp bir yıldır  

 

401. 1 yıl içinde toplam fazladan çalışma süresi ne 

30 45 60 90 180 

90 

d) 3 ay 

e) 5 ay 

cvp:????? 90 gündür  

 

410. Yıllık izin süresi 18 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır? 

1) 15 gün 

2) 40 gün 

3) 45 gün 

4) 1 ay 

5) 2 ay bir aydır  

 

391. yıllık izin süresi 10 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır? 15 gündür 

 

397. süresi belli olmayan hizmet sözleşmelerinde deneme süresi ne kadardır? bir aydır  

 

387. Marpol 73-78 Ek-1’e göre, periyodik sörvey kaç yılda bir yapılır?? 1 yıllık  

 

377. Gemi Tasdiknamesi verilmiş bir geminin adının değiştirilmesi; ulaştırma bakanlıgı  

 

376. Kaptanın donatanı temsil yetkisi; 

A. Bağlama limanında kısıtlı,bağlama limanı dışında geniştir 

B. Bağlama limanı ve bağlama limanı dışında aynıdır 

C. Bağlama limanında çok geniştir 

D. Kaptanın isteğine bağlıdır 

E. Hepsi yanlıştır a şşıkkıdr 

 

390. aşağıdakilerden hangisi kaptanın hizmet sözleşmesinin sona erme sebeplerinden değildir? 

a)geminin kaybı 

b)geminin bayrak çekme hakkı 

c)feshi ihbar 

d)donatan ücret ödememesi 

e)geminin isim değiştirmesi  
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1-)HSSC protokolünün yıllık/ara/periyodik surveylerinde belgelendirme uzatma süresi + / - ne kadardır?(Cevap A) 

a) 3 ay  

b) 4 ay  

c) 5 ay  

d) 6 ay  

e) 9 ay  

 

2-)Liman devleti kontolleri denetimlerinde gemi tutulduğunda itiraz süresi ne kadardır?(Cevap D)  

a)10 gün  

b)15 gün  

c)20 gün  

d)1 ay  

e)2 ay  

 

3-)Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir?(Cevap D)  

a) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet  

b) İşlemli muafiyet, işlemsiz muafiyet  

c) Tekne muafiyeti, yük muafiyeti  

d) Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet  

e) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet  

 

4-)Aşağıdakilerden hangisinde iaşe servisi kurulması zorunludur?(Cevap E)  

a) Şehir hatlarında  

b) Körfezlerde  

c) Göllerde  

d) Akarsularda  

e) Uzakyolda  

 

5-)Aşağıdakilerden hangisi kaptanın hizmet sözleşmesinin sona erme sebeplerinden değildir?(Cevap E)  

a) Geminin kaybı  

b) Geminin bayrak çekme hakkının kaybı  

c) Feshi ihbar  

d) Donatan ücret ödememesi  

e) Geminin isim değiştirmesi  

 

6-)Aşağıdakilerin hangisi TTK md.973’e göre, kaptanın sorumlu olduğu kişileri gösterir?(Cevap A)  

a) Kaptan donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, gemi adamlarına, alacağı 988 md. giren bir kredi 

alacaklısına, özellikle deniz ödüncü verene karşı da sorumludur.  

b) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, deniz ödüncü ve gemi alacaklılarına, sorumludur. 

c) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek 

Avarya alacaklılarına karşı sorumludur.  

d) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, çarterer’e gemi 

adamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur.  

e) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, Kurtarma ve Yardım ile Müşterek Avarya 

alacaklıları, Liman ve Gümrük yetkilileri ile Güvenlik güçlerine karşı sorumludur.  

 

7-)Çatmada zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?(Cevap B)  

a) 1 yıl  

b) 2 yıl  

c) 5 yıl  

d) 3 yıl  

e) 7 yıl  

 

8-)Doğruyu bulunuz. Kıdem tazminatı her yıl için ………………………………(Cevap C)  

a) 45 gün  

b) 60 gün  

c) 30 gün  

d) 15 gün  

e) 90 gün tutarında ödenir.  
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9-)Serbest Pratika aşağıdaki kuruluşların hangisinin ilgili biriminden alınır?(Cevap A)  

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü  

b) Denizcilik Müsteşarlığı, Bölge Müdürlükleri  

c) Liman Başkanlıkları  

d) Liman İşletme Müdürlükleri  

e) Deniz Polisi yetkilileri  

 

10-)TTK md.839’a göre, “Gemi Sicili” aşağıdakilerden hangisinin nezareti (kontrolü) altında tutulur?(Cevap C)  

a) Bağlama Limanındaki Liman Başkanlığı  

b) Gemi Sicilinin bulunduğu Liman Başkanlığı  

c) Asliye Hukuk Mahkemesi  

d) Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu Başkanlığı  

e) TDİ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü  

 

11-)50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi 

yetkilidir?(Cevap C)  

a) Liman Başkanlıkları  

b) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu  

c) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları  

d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları  

e) Devlet Denetleme Kurulu  

 

12-)Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’si, hangi maddelerle denizlerin 

kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?(Cevap B)  

a) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar  

b) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar  

c) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan 

zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.  

d) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar  

e) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar.  

 

13-)Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-III’ü, hangi maddelerle denizlerin 

kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?(Cevap C)  

a) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar  

b) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar  

c) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan 

zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.  

d) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar.  

e) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar  

 

14-)Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ü, hangi maddelerle denizlerin 

kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?(Cevap D)  

a) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar  

b) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar  

c) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan 

zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.  

d) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar.  

e) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar  

 

15-)Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ inde belirti-len gemilerden atılan 

çöpler (gıda atıkları, kağıtlar, tabak kırıkları vb.), parçalayıcı ve öğütücüden geçmek koşulu ile 12 mil içinde 3 milden daha az 

olmamak koşulu ile, ........... mm. den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek kadar parçalandıktan sonra denize 

atılabilir.(Cevap C)  

a) 15  

b) 20  

c) 25  

d) 30  

e) 35  
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16-)MARPOL Konvansiyonu A868.(20) sayılı kural gereğince doldur-boşalt balast değiştirme işlemi için müsaade edilen limit 

aşağıdakilerden hangisidir?(Cevap B)  

a) 400 mil açıkta 200 metre derinlikte  

b) 200 mil açıkta 2000 metre derinlikte  

c) 40 mil açıkta 2000 metre derinlikte  

d) 20 mil açıkta 2000 metre derinlikte  

e) 10 mil açıkta 400 metre derinlikte  

 

17-)Aşağıdakilerden hangisi IMO’nun ‘’Sorumluluk-Tazminat’’ sözleşmesindendir?(CevapA)  

a)FUND/71  

b)STF/71  

c)SAR/79  

d)OILPOL/54  

e)SUA/88  

 

1.Aşağıda yer alan tanımlardan hangisi TTK’da yer alan gemi tanımıdır? 

a) Tahsis gayesi ne olursa olsun denizde kürek veya yelken kullanmaksızın hareket edebilen her türlü 

tekne gemidir. 

b) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket imkanına bağlı bulunan büyük-

küçük her türlü tekne gemidir. 

c) Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa 

olsun gemidir. 

d) Denizde kürek veya yelkenden başka aletle yola çıkabilen her araç adı, tonilatosu ve kullanma amacı 

ne olursa olsun gemi denir. 

e) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve 

pek küçük olmayan her türlü tekne gemidir. 

 

2.Aşağıdaki hallerden hangisi TTK 1258. Md kapsamındaki yük alacaklısı hakkı değildir? 

a) Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan alacakları 

b) Yük sigorta ücretleri 

c) Müşterek avarya nedeni doğan yük borcu 

d) Yükün kurtarılmasından doğan kurtarma yardım borcu 

e) Yük karşılık gösterilerek alınan deniz ödüncü borcu 

 

3.Aşağıdaki hallerden hangisinde sapma haklı sayılabilmektedir? 

a) Başka bir yük teslim almak amacıyla  

b) Can ve mal kurtarmak amacıyla 

c) Aktarma yapmak amacıyla 

d) Yakıt almak amacıyla 

e) Su almak amacıyla 

 

4.Aşağıdaki hallerden hangisinde yükün usulüne uygun istifinden söz edilemez? 

a) Yükün karakteristik özelliğine uygun istif 

b) Yükün varma limanında kolaylıkla boşaltılabilecek şekilde istifi 

c) Kuru yükün yaş yükten ayrı tutularak istifi 

d) Yükün muvafakatsiz güverteye istifi 

e) Yükün mahiyetine uygun ambalajlanarak istifi 

 

5.Aşağıdaki örneklerden hangisi gemi idaresindeki kusurlardandır? 

a) Lombarı açık bırakmak 

b) Yükün gemi personeli tarafından çalınması 

c) Gecikmeden dolayı yükte meydana gelen kurtlanma zararı 

d) Yükün havalandırılmaması 

e) Yükün uygun istiflenmemesi 

 

6.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “geminin mütemmim cüz’lerinden” (ayrılmaz parçalarından) 

değildir? 

a) Pervane b) Makine c) Kazan 

d) Dümen donanımı e) Radar 
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7.Aşağıdaki uluslararası düzenlemelerden hangisi taşıyanların sorumluluğu ile ilgili değildir? 

a) 1976 Londra Konvansiyonu 

b) 1924 Brüksel Konvansiyonu 

c) 1924 La Hey Kuralları 

d) 1968 Visby Kuralları 

e) 1978 Hamburg Kuralları 

 

8.Aşağıdakilerden hangisi akdi ipotek çeşitlerinden değildir? 

a) Maksimal ipotek 

b) Birlikte gemi ipoteği 

c) Tersanecinin ipoteği 

d) Sabit kıymetli ipotek 

e) Yabancı para üzerinden ipotek 

 

9.Aşağıdakilerden hangisi çatmanın çeşitleri arasında sayılmaz? 

a) Müşterek kusurlu çatma  

b) Kusursuz çatma 

c) Kusurlu çatma 

d) Tek taraflı kusurlu çatma 

e) Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma 

 

10.Aşağıdakilerden hangisi çatmanın unsurlarından değildir? 

a) Fiilen veya hükmen bir çatmanın mevcut olması ve fiilen bir zararın doğmuş olması 

b) Çarpışan gemilerin deniz gemisi olması 

c) Çatmaya konu araçların gemi niteliği taşıması 

d) Çarpışan gemiler arasında herhangi bir hukuki ilişki olmamalı 

e) Kaptanın haklı ve makul karşı koymasının bulunmaması 

 

11.Aşağıdakilerden hangisi Deniz Hukuku’nun özellikleridir? 

a) Ulusaldır ve yenilikçidir 

b) Muhafazakardır ve uluslararasıdır 

c) Yenilikçidir ve uluslararasıdır 

d) Yenilikçidir ve bölgeseldir 

e) Muhafazakardır ve ulusaldır 

 

12.Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir? 

a) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet 

b) İşlemli muafiyet, işlemsiz muafiyet 

c) Tekne muafiyeti, yük muafiyeti 

d) Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet  

e) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet 

 

13.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Deniz hukuku, Deniz Kamu Hukuku–Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

b) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku–Deniz Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

c) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku–Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

d) Deniz hukuku, Deniz Özel Hukuk–Deniz İdare Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

e) Deniz hukuku, Deniz Ceza Hukuku–Deniz Kamu Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

 

14.Aşağıdakilerden hangisi fazla çalışma sayılmaz? 

a) Kaptanın, geminin selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

b) Kaptanın, yükün selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

c) Kaptanın gemi adamlarının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

d) Kaptanın donatının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

e) Kaptanın gümrükle ilgili işlemler nedeniyle yapılmasını zorunlu gördüğü işler 
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15.Aşağıdakilerden hangisi geminin unsurlarından sayılmamaktadır? 

a) Denizde hareket kabiliyeti 

b) Ticari kazanç amacı gütme 

c) Pek küçük olmayan tekne 

d) Amaca uygun kullanmanın denizde hareket imkanına bağlı olması 

e) Denizde yüzme kabiliyeti 

 

16.Aşağıdakilerden hangisi gemiye ait kaydın talep üzerine sicilden terkin yollarından değildir? 

a) Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi 

b) Geminin kurtarılamayacak şekilde batması 

c) Gemi malik / maliklerinin talebi 

d) Tescili caiz olmayan bir geminin tescili 

e) Geminin iç bayrağını çekme hakkını kaybetmesi 

 

17.Aşağıdakilerden hangisi “hukuken gemide bulunması gereken belgelerden (Borda veya Gemi Evrakı) 

biri değildir? 

a) Gemi Tasdiknamesi veya Bayrak Şahadetnamesi 

b) Manifesto c) Gemi Sicili  

d) Yola ve Denize Elverişlilik Belgeleri e) Gemi Jurnali 

 

18.Aşağıdakilerden hangisinde iaşe servisi kurulması zorunludur? 

a) Şehir hatlarında b) Körfezlerde c) Göllerde  

d) Akarsularda e) Uzakyolda 

 

19.Aşağıdakilerden hangisi işverenin fesih sebeplerinden değildir? 

a) Limanda geminin hareketinden önce gemiye gelmemek 

b) Limanda gemi adamının tutuklanması 

c) Kamarada içki bulundurmak 

d) Gemi adamının işverene karşı kanuna aykırı hareket etmesi 

e) Gemi adamının ahlaka aykırı davranışları 

 

20.Aşağıdakilerden hangisi “Kaptan”ı tanımlar? 

a) Donatan veya donatma iştirakinde müşterek donatanlar tarafından tayin edilen ve kendisine “Kamu 

Hukuku”na ve “Özel Hukuku” ilişkin görevler verilen kişidir. 

b) Donatan veya donatma iştirakinde müşterek donatanlar tarafından tayin edilen yöneticidir. 

c) Gerekli yeterlik belgesini haiz olup gemiyi sevk ve idare eden kişidir. 

d) Gemideki işveren adına hareket eden kişidir 

e) Gemide güverte bölümünden sorumlu en yüksek ehliyetli kişidir 

 

21.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın haklarından değildir? 

a) Kendi hesabına yük taşıma 

b) Ücret 

c) Tedavi ve ilaç masrafları 

d) Ücretli izin 

e) Bağlama limanına dönüş masrafları 

 

22.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın hizmet sözleşmesinin sona erme sebeplerinden değildir? 

a) Geminin kaybı 

b) Geminin bayrak çekme hakkının kaybı 

c) Feshi ihbar 

d) Donatan ücret ödememesi 

e) Geminin isim değiştirmesi 
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23.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kanuni temsil yetkisine dayanarak yapamayacağı muamelelerden 

değildir? 

a) Gemiyi, navlun ve yükü sigorta ettirmek 

b) Donatan adına kambiyo taahhüdünde bulunmak 

c) Donatan tarafından akdedilmiş taşıma sözleşmelerini feshetmek 

d) Yükü, gemi ve navlunla karşılık göstererek deniz ödüncü almak 

e) Gemiye tayfa almak 

 

24.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz? 

a) Sevk ve idare kusurlarından sorumluluk 

b) Sınırsız sorumluluk 

c) 1.Derece sorumluluk 

d) Donatanın talimatı üzerine hareket etmiş olmak sorumsuzluk sebebidir 

e) Haksız fiil sorumluluğu 

 

25.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk başlamadan önceki muamelelerinden değildir? 

a) Yerli ve yabancı mevzuata riayet etmek 

b) Donatana bilgi vermek 

c) Geminin yola çıkabilmesi için gerekli tüm resmi muameleleri yapmak 

d) Gümrük, polis, vergi ve kambiyo hükümlerine riayet etmek 

e) Ambar temizliği 

 

26.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk bittikten sonraki muamelelerinden değildir? 

a) Varma limanında resmi muameleleri yapmak 

b) Dönüş yolculuğu için yük aramak 

c) Yükü usulü dairesinde boşaltmak 

d) Yolculuk hakkında donatana bilgi vermek 

e) Gemiyi yeni sefer için hazırlamak 

 

27.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk sırasındaki işlemlerden değildir? 

a) Yolculuk sırasında yükte hak sahibi olanların menfaatlerini gözetmek 

b) Gemiyi dikkat ve itina ile sevk ve idare etmek 

c) Gerektiğinde donatandan talimat almak 

d) Geminin denize, yola ve yüke elverişli olmasını sağlamak 

e) Deniz seyir kurallarına uymak 

 

28.Aşağıdakilerden hangisi kirlenme durumunda aykırı bir kaptan talimatı olmadıkça kesilmesi gereken 

işlerden olamaz? 

a) Yük operasyonu 

b) Gemiye insan giriş çıkışı 

c) Gemi müstehlik malzemesi ve yüklenmesi 

d) Gemi bakım ve tamir çalışmaları 

e) Balast operasyonu 

 

29.Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya hallerinden değildir? 

a) Geminin karaya oturtulması 

b) Denize yük vesaire atılması 

c) Geminin hafifletilmesi 

d) Güvertedeki yükün gemiye de hasar vererek aniden denize düşmesi 

e) Geminin yüzdürülmesi 
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30.Aşağıdakilerden hangisi müşterek avaryanın unsurlarından değildir? 

a) Fedakarlık unsuru 

b) Müşterek tehlike unsuru 

c) Kaptanın makul ve açık direnişinin ve ayrı bir hukuki ilişkinin bulunmaması unsuru 

d) Fedakarlığın iradi olması 

e) Faydalı netice unsuru 

 

31.Aşağıdakilerden hangisi sicile kayıtlı gemilerin cebri icra vasıtasıyla satış yollarındandır? 

a) Açık arttırma yolu ile 

b) Pazarlık suretiyle 

c) Abandan yoluyla 

d) Zaman aşımıyla 

e) Mahkemenin belirlediği değere satış yoluyla 

 

32.Aşağıdakilerden hangisi sicilin hukuki fonksiyonlarından değildir? 

a) Tescilin bildirici ve ayni haklar bakımından (ipotek gibi) kurucu etkisi vardır. 

b) Sicil alenidir. 

c) Sicilin kamu güveni özelliği vardır. 

d) Sicildeki kayıtların karine fonksiyonu vardır. 

e) Tescil edilmiş haklar ancak mahkeme yolu ile kullanılır. 

 

33.Aşağıdakilerden hangisi ticari geminin unsurlarından değildir? 

a) Münhasıran kamu hizmetinin ifasına tahsis edilmiş olmak 

b) Denizde kazanç elde etme amacı gütme 

c) Deniz yolu ile menfaat sağlama amacıyla tahsis 

d) Deniz yolu ile menfaat sağlamak üzere fiilen kullanma 

e) Yük ve yolcu taşıma 

 

34.Aşağıdakilerden hangisi “Time charter” (zaman üzerine çarter) de kullanılan “charterparty” 

(çarterparti) formlarından değildir? 

a) Uniform time charterparty 

b) Gencon charterparty 

c) New-York Produce Exchange charterparty 

d) Baltime charterparty 

e) Linertime charterparty 

 

35.Aşağıdakilerden hangisi TTK.’daki “Deniz Ticaret Sözleşmeleri” içerisinde yer almamaktadır? 

a) Deniz aşırı satış sözleşmesi 

b) Navlun sözleşmesi 

c) Yolcu taşıma sözleşmesi 

d) Gemi inşaa sözleşmesi 

e) Deniz ödüncü sözleşmesi 

 

36.Aşağıdakilerden hangisi TTK.md.1226/3 gereği kurtarma yardım ücretinin belirlenmesinde 

1.derecede göz önüne alınacak hususlardan değildir? 

a) Kurtarma yardım mesaisi 

b) Elde edilen netice 

c) Emniyet altına veya kurtarılan şeylerin değeri 

d) Göze alınan ve maruz kalınan tehlike 

e) Kurtarmada tehlikeye sokulan malzemenin değeri 
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37.Aşağıdakilerden hangisi, TTK md.1230 gereği; makinalı gemilerde kaptan hariç, baş mühendis dahil, 

gemi adamlarının tümünün kurtarma yardım alacağının miktarını gösterir? 

a) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10 

b) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2 

c) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3 

d) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8 

e) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6 

 

38.Aşağıdakilerden hangisi “Voyage Charter” de kullanılan “charter party” formlarından değildir? 

a) Gencon charter party 

b) New-York Produce Exchange charter party 

c) Gasvoy charter party 

d) Asbatankvoy charter party 

e) Bimchemvoy charter party 

 

39.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) 18 GRT ve daha büyük tüm ticaret gemilerinin tescili mecburidir 

b) Donanmaya ait harp gemileri ile yardımcı gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir. 

c) Kamu hizmetine tahsis edilmiş gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir. 

d) Devlete ait olan tüm gemiler tescili mümkün olmayan gemilerdir 

e) 18 GRT’dan küçük ticaret gemileri ile tonilatosu ne olursa olsun tescili mümkün diğer bütün 

gemilerin tescili isteğe bağlıdır 

 

40.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Deniz İş Kanunu açısından gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve 

hesabına işleten kimseye işveren denir 

b) Türk Ticaret Kanunu açısından gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan denir ve 

işveren sayılır 

c) Türk Ticaret Kanunu açısından kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat 

veya kaptan marifetiyle kullanan kimse, donatan kabul edilir ve işveren sayılır 

d) Donatma iştirakinde paydaş olanlar donatan kabul edilir ve işveren sayılır 

e) Sadece gemi sahibi olan kimseler donatandır ve işveren sayılır 

 

41.Aşağıdakilerden hangisi yük alacaklısı haklarından değildir? 

a) Gemi adamlarının kusurundan doğan alacaklar 

b) Kılavuz ücretleri 

c) Kurtarma yardım ücreti 

d) Kaptanın hususi vekaletle yaptığı muamelelerden doğan alacaklar 

e) Fener ücreti 

 

42.Aşağıdakilerden hangisi yükün güvertede taşınabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir? 

a) Yükün konşimentoda “güverte yükü” olarak gösterilmesi 

b) Yükün fiilen güvertede taşınması 

c) Güverteye yüklemenin yükletenin muvafakatiyle olması 

d) Konteyner olması 

e) Dökme yük olması 

 

43.Aşağıdakilerin hangisi “Gemi Sicili” ile ilgili değildir? 

a) Resmi sicildir 

b) Gemi adamlarının sayısı ve yeterliklerini düzenler 

c) Alenidir, yani ilgili herkese açıktır 

d) Devletin bayrağını taşıyan gemilerin kaydını tutmaya yarar 
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e) Mülkiyet, ipotek, intifa gibi özel hukuk ilişkilerini düzenler 

 

44.Aşağıdakilerin hangisi “Kaptanın” kamu hukukuna ilişkin görev ve yetkilerine girmez? 

a) Soruşturma yapmak 

b) Yeddi eminlik ve muhafaza görevi yapmak 

c) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görev yapmak 

d) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak 

e) Emir ve disiplin yetkisini kullanmak 

 

45.Aşağıdakilerin hangisi “Kaptanın” özel hukuka ilişkin görev ve yetkilerine girmez? 

a) Gemiye yüklenen yüke ilişkin konşimento ve manifestoları imzalamak 

b) Gemisini denize, yola ve yüke elverişli kılmaz 

c) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak 

d) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak 

e) Gemiyi dikkatlice sevk ve idare etmek 

 

46.Aşağıdakilerin hangisi konşimentonun tanımına dahil değildir? 

a) Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge 

b) Yükün deniz yolu ile ve gemi ile taşınmak üzere teslim alındığına ilişkin belge 

c) Yükün varma limanında hak sahibi kişiye teslim edileceğine ilişkin taahhüdü içeren belge 

d) Yükü temsil eden bir belge 

e) Kıymetli evrak niteliğinde bir belge 

 

47.Aşağıdakilerin hangisi kurtarma yardımın unsurlarından değildir? 

a) Tehlike unsuru 

b) İradilik unsuru 

c) Hizmetin konusu kurtarılan ve yardım gören 

d) Kurtarma yardım hizmeti 

e) Faydalı ve başarılı sonuç unsuru 

 

48. Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesine taraftır? 

a) Yükleten – gönderilen b) Taşıtan – yükleten 

c) Taşıtan – taşıyan d)Taşıyan – gönderilen 

e) Taşıyan – broker 

 

49.Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesinin unsuru değildir? 

a) Eşya taşıma taahhüdü 

b) Deniz yolu ile taşıma 

c) Yük ve yolcu taşımaya elverişli bir gemi olması 

d) Taşıyanın eşya üzerinde zilyetliği ve gözetim ve koruma yükümlülüğü 

e) Taşımanın bir ücret (navlun) karşılığında yapılması 
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50.Aşağıdakilerin hangisi TTK md.851/1’e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir? 

a) Malikin talebi 

b) Kurtarılamayacak şekilde batması 

c) Tamir kabul etmez hale gelmesi 

d) Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmesi 

e) Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi) 

 

51.Aşağıdakilerin hangisi TTK md.973’e göre, kaptanın sorumlu olduğu kişileri gösterir? 

a) Kaptan donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, gemi adamlarına, alacağı 988 

md. giren bir kredi alacaklısına, özellikle deniz ödüncü verene karşı da sorumludur. 

b) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, deniz ödüncü ve 

gemi alacaklılarına, sorumludur. 

c) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, Kurtarma ve Yardım 

alacaklısı ile Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur. 

d) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, yükletene, 

gönderilene, çarterer’e gemi adamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek Avarya 

alacaklılarına karşı sorumludur. 

e) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, Kurtarma ve 

Yardım ile Müşterek Avarya alacaklıları, Liman ve Gümrük yetkilileri ile Güvenlik güçlerine karşı 

sorumludur.  

 

52.Aşağıdakilerden hangisinin “Gemi Sicili”ne tescili mümkün olabilir? 

a) Donanmaya ait yardımcı gemiler 

b) Harp gemileri 

c) Özel yatlar 

d) Kamu hizmetine tahsis edilmiş devlet gemileri 

e) Kamu hizmetinde kullanılan kamu tüzel kişilerine ait gemiler 

 

53.Aynı menfaatin aynı rizikolara karşı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir? 

a) Aşkın sigorta 

b) Çifte sigorta 

c) Güvenceli sigorta  

d) Teşvik sigortası 

e) Tedbir sigortası 

 

54.Çatmada zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 1 yıl 

b) 2 yıl 

c) 5 yıl 

d) 3 yıl 

e) 7 yıl 

 

55.Denizde çalışma süresi günde kaç saattir? 

a) 10 b) 8 c) 5 d) 12 e) 7 

 

56.“Denize Elverişlilik” belgesinin geçerlik süresi ne kadardır? 

a) Klass sörveyi tarihine kadar  

b) Seferlik 

c) Altı ay 

d) Üç ay 

e) Bir yıl 
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57.“Denize Elverişlilik” belgesi olmayan veya süresi biten gemi ……………………………………… 

a) Hiçbir şekilde hareket edemez 

b) Yük taşıyamaz 

c) Yolcu taşıyamaz  

d) Yük taşır, yolcu taşıyamaz 

e) Ticari faaliyette bulunamaz 

 

58.Doğruyu bulunuz. Kıdem tazminatı her yıl için ……………………………………………. 

a) 45 gün b) 60 gün c) 30 gün 

d) 15 gün e) 90 gün tutarında ödenir. 

 

59.Donatanın çevre kirliliğinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir? 

a) Sınırsız 

b) Sınırlı ayni 

c) Sınırlı şahsi 

d) Sınırsız ayni 

e) Sorumluluğu yoktur 

 

60.Donatanının gemi adamlarının fiillerinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir? 

a) Sınırsız 

b) Sınırlı şahsi 

c) Sınırlı ayni 

d) Sınırsız şahsi 

e) Sorumluluğu yoktur 

 

61.Donatanın sınırlı sorumluluğu denince ne anlaşılır? 

a) Donatanın sorumluluğunun taahüt ettiği sermaye ile sınırlandırılması  

b) Donatanın sorumlu olacağı hallerin belirlenmesi 

c) Donatanın sorumlu olacağı kişilerin belirlenmesi 

d) Donatanın sorumluluğunun takip safhasındaki sınırlarının belirlenmesi 

e) Donatanın sorumluluğunun şirketteki hissesi oranında sınırlandırılması 

 

62.Donatanın sorumluluğu ile ilgili TTK.md.947, aşağıdakilerden hangisini kapsar? 

a) Taşıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun dışında olmak kaydıyla yükle 

ilgililere karşı sorumluluğu 

b) Taşıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun üzerinde olmak kaydıyla yükle 

ilgililere karşı sorumluluğu 

c) Taşıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğu derecesinde olmak kaydıyla yükle 

ilgililere karşı sorumluluğu 

d) Taşıyanın sorumlu olmadığı bir zarardan dolayı doğan sorumluluğu 

e) Taşıyanın sorumluluk limitleri dışında kalan zararlardan sorumluluğu 
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63.Donatma iştiraki aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Birden çok kişi müşterek mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi aralarında yapmış oldukları bir 

sözleşme gereğince tümünün nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanmalı. 

b) Donatan bir şahıs olmayıp bir şirket olmalı 

c) Donatan birden fazla kişi olmalı 

d) Donatanın bir şirket olmalı ve bu şirketin hisse senetlerinin hamiline yazılı olmalı 

e) Donatanın bir şirket olmalı ve bu şirketin hisse senetlerinin nama yazılı olmalı 

 

64.Gemi adamları hizmet mukavelesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? 

a) Yazılı olması 

b) İşverenin adının yer alması 

c) Gemi adamlarının adının yer alması 

d) Sözleşmenin yapıldığı yer ve tarih 

e) Kefilin adı ve adresi 

 

65.Gemi adamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı 

olarak alabilmeleri hakkına ne denilmektedir? 

a) Yük alacaklısı hakkı 

b) İşçi alacaklısı hakkı 

c) İşveren alacaklısı hakkı 

d) Deniz alacağı hakkı 

e) Gemi alacaklısı hakkı 

 

66.Gemi herhangi bir sebeple seferden, ………………………………….. 

a) 30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

b) 20 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

c) 15 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

d) 35 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

e) 40 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

 

67.Gemi mecburi kılavuz tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan kim 

sorumludur? 

a) Donatan 

b) Kılavuz 

c) Taşıyan 

d) Sorumluluk donatan ile kılavuz arasında paylaştırılır 

e) Liman Başkanlığı 

 

68.Gemi ve deniz ile ilgili aşağıdaki harç ve resimlerden hangisi liman başkanlıklarınca alınmaz? 

a) Yola Elverişlilik belgesi harcı  

b) Gemi Tasdikname harcı 

c) Ölçme Belgesi harcı 

d) Denize Elverişlilik belgesi harcı  

e) Liman işgal resmi 

 

69.Gemide işin bir haftadan fazla süreyle tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında 

bu süreye rastlayan hafta tatili ücreti ne kadardır? 

a) Tam gün b) 10 saat karşılığı c) 2 gün 

d) Yarım gün e) 1,5 gün 
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70.Geminin “Bağlama Limanı” aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Seferlerinin idare olunduğu liman 

b) Sefer sonu bağlandığı liman 

c) Tescil edildiği liman 

d) Denize indirildiği liman 

e) Devamlı bakım ve onarımlarının yapıldığı liman 

 

71.Hizmet sözleşmesi sırasında gemi adamı ölürse aşağıdakilerden hangisi olmaz? 

a) Hizmet sözleşmesi sona erer 

b) Tazminat hakları sona erer 

c) Tazminat hakları mirasçılarına geçer 

d) Yargıtay’a göre işçi kusurlu davranışıyla kendi ölümüne neden olması durumunda bu bir haklı 

nedenle fesih sebebi teşkil ettiği taktirde mirasçılarına tazminat ödenmez 

e) Kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir 

 

72.Hizmet sözleşmesinden alacağın temini için açılacak davalarda zamanaşımı hususunda 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaşımı 2 yıldır 

b) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaşımı 1 yıldır 

c) Türk Borçlar Kanunu md 126 gereği açılan davalarda zamanaşımı 5 yıldır 

d) Türk Borçlar Kanunu genel olarak 10 yıllık zamanaşımı öngörmüştür 

e) Deniz İş Kanununda zamanaşımı süresi hususunda açıklık bulunmamaktadır 

 

73.İş Kanunu açısından aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? 

a) Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanmaz 

b) Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanır 

c) Kıyılarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara 

İş Kanunu uygulanır 

d) Limanlarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde 

çalışanlara İş Kanunu uygulanır 

e) Balık avcılığı işi ile uğraşan kimseler mahkeme içtihatlarına göre İş Kanunu hükümlerinden yararlanır 

 

74.İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa …… 

a) 2 aylık tazminat b) 6 aylık tazminat 

c) 6 aylıktan az olmayan tazminat 

d) 1 yıllık tazminat 

e) 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır  

 

75.İşveren sendikalı ve sendikasız işçiler arasında aşağıdakilerden sadece biri hususunda takdir hakkını 

haizdir. 

a) İşin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir 

b) İşin ücretinde ayırım yapamaz 

c) Mesleki ilerlemede ayırım yapamaz 

d) Sosyal yardımlarda ayırım yapamaz 

e) İşe son verilmesinde ayırım yapamaz 

 

76.Kaptanın kanuni temsil yetkisi’ni aşağıdakilerin hangisi kapsar? 

a) Donatanı, taşıyanı, yükü ve yük ilgililerini temsil 

b) İşveren vekili olarak sadece donatını temsil 

c) İşveren vekili olarak sadece donatanı ve donatma iştirakini temsil 
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d) Taşıyanı tüm yük ilgilerine ve konişmento hamillerine karşı temsil 

e) Emrindeki gemi adamlarını temsil 

 

77.Kıdem tazminatı Deniz İş Kanununa tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin ………………………. 

a) İşveren tarafından bu kanunun 14. maddesinin 1. bendinde gösterilen sebepler dışında 

b) Gemi adamı tarafından bu kanunun 14. maddesinin 2. ve 3. bentleri uyarınca 

c) Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla  

d) Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı 

yahut toptan öde-me almak amacıyla 

e) İşveren tarafından bu kanunun 14 üncü maddesindeki sebepler dahilinde feshedilmesi durumunda 

işçi kıdem tazminatına hak kazanır 

 

78.Kıdem tazminatında gecikme faizi ne kadar olabilir? 

a) %30 b) %10  

c) Mevduata uygulanan en yüksek faiz 

d) Bankalararası en yüksek faiz 

e) TÜFE enflasyon oranı 

 

79.Konşimento aşağıdakilerden hangisi arasındaki hukuki ilişkilerde esas tutulmaktadır? 

a) Taşıyan ile taşıtan 

b) Donatan ile taşıyan 

c) Taşıyan ile yükleten 

d) Taşıyan ile gönderilen 

e) Taşıtan ile donatan 

 

80.Konişmentoda taşıyanın adı gösterilmemişse kim taşıyan sayılmaktadır? 

a) Donatan 

b) Yükleten 

c) Taşıtan 

d) Taşıyan 

e) Gönderilen 

 

81.Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar? 

a) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan limanlarda merkez 

iskeleden 30 mil açılmadan yapılan seferler. 

b) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının 

merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler. 

c)Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından yirmi milden çok açılmadan ve kalkma limanının 

merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler. 

d) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan merkez iskeleden 

20 mil açılmadan yapılan seferler. 

e) Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferler. 

 

82.Müşterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar, kurtarılan gemi yük ve 

navlun ara-sında değerleri oranında paylaştırılır. Bu paylaşmayı ve hesaplaşmayı gösteren belge veya 

rapor aşağıdaki-lerden hangisidir? 

a) M/A zarar hesabı 

b) Manifesto 

c) M/A hesap cetveli 

d) Dispeç 

e) M/A Garame nispeti 
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83.Müşterek kusurlu çatmada can zararlarından sorumluluk ne şekilde tezahür etmektedir? 

a) Donatanlar zarar görene karşı müteselsilen sorumludur 

b) Donatanlar kusurlarının ağırlığı ölçüsünde sorumludur 

c) Kusuru fazla olan gemi donatanı zararı tazmin eder 

d) Donatanlar eşit olarak zararın tazmini yoluna giderler 

e) Herkes zararına katlanır 

 

84.Serbest Pratika aşağıdaki kuruluşların hangisinin ilgili biriminden alınır? 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

b) Denizcilik Müsteşarlığı, Bölge Müdürlükleri 

c) Liman Başkanlıkları 

d) Liman İşletme Müdürlükleri 

e) Deniz Polisi yetkilileri 

 

85.“Serbest Pratika” aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Temiz patenta 

b) Serbest geçiş 

c) Transit geçiş 

d) Uğraksız geçiş 

e) Liman giriş müsaadesi 

 

86.Ticari yatın tanımına aşağıdakilerden hangisi uymaktadır? 

a) Gezi amaçlı tekneler 

b) En az 12 yolcu taşıyan ticari tekneler 

c) Yat tipinde inşa edilen ticari tekneler 

d) Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı 

12’yi geçmeyen yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu 

gemilerinde aranan gerekli nitelik-lerde olup yolcu sayısı 12 ila 36 arasında olan ve tonilato belgesinde 

ticari yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade eder 

e) Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı 

12’yi geçmeyen yük ve yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu 

gemilerinde aranan gerekli niteliklerde olup yolcu sayısı 12 ila 32 arasında olan ve tonilato belgesinde 

ticari yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade eder 

 

87.TTK 817/1’e göre, aşağıdakilerden hangisi “Denize Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz? 

a) Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları 

b) Tekne 

c) Makine 

d) Kazan 

e) Genel donatım 

 

88.TTK 817/2’ye göre, aşağıdakilerden hangisi “Yola Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz? 

a) Gemi adamları yeterlilikleri ve sayıları 

b) Can kurtarma ve seyir donanımları 

c) Yangından korunma ve yangın söndürme araçları 

d) Makine yeterliliği 

e) Kumanya, yakıt yeterliliği ve yükleme durumu 



BY HÜSEYİN GÜNDÜZ Sayfa 94 
 

 

 

 

 

89. TTK md.829’a göre “Gemi Tasdiknamesine ve Bayrak Şahadetnamesine” gerek olmaksızın Türk 

Bayrağı çekebilecek gemiler, 

a) Ticari olmayan gemilerdir 

b) 50 Grt.dan küçük gemilerdir 

c) 50 Grt.dan küçük ticaret gemilerdir 

d) 18 Grt.dan küçük gemilerdir 

e) Liman içi sefer yapan küçük yolcu gemileri/motorlarıdır 

 

90.TTK md.839’a göre, “Gemi Sicili” aşağıdakilerden hangisinin nezareti (kontrolü) altında tutulur? 

a) Bağlama Limanındaki Liman Başkanlığı 

b) Gemi Sicilinin bulunduğu Liman Başkanlığı 

c) Asliye Hukuk Mahkemesi 

d) Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu Başkanlığı 

e) TDİ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

 

Eski TTK Madde 839’ a göre Asliye Hukuk Mahkemeleri,  

Yeni TTK Madde 4 (ğ) ‘ ye göre Gemi Sicilinin Bulunduğu Liman Başkanlığı tarafından tutulur. 

 

91.TTK md.948’e göre aşağıdaki hallerin hangisinde donatan sınırlı sorumludur? 

a) Donatanın yapmış olduğu akitle yüküm altına girmişse 

b) Kaptanın yasal yetkilerine dayanarak yaptığı bir sözleşmenin gereği gibi ifasında donatanın kusuru 

varsa 

c) Donatan mukaveleyi yapmakla kalmamış, mukavelenin yerine getirilmesini ayrıca garanti etmişse 

d) Gemi adamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacaklarından 

e) Alacak kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak 

yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa 

 

92.TTK uyarınca aşağıdaki hükümlerden hangisi emredicidir? 

a) Taşıma sözleşmesinin canlı hayvanlara taalluk ettiği haller 

b) Konşimentoda yükün güvertede taşınacağı yazılı olup da fiilen böyle taşınan yüklere ilişkin 

sözleşmeler 

c) Konşimentonun karine teşkil etmesine dair hüküm 

d) Taşıyana malların yüklenmesinden önce ve boşaltılmasından sonra düşen mükellefiyetler 

e) Çarter sözleşmesinin düzenlenip konşimentonun 3. şahsa devredilmediği haller 

 

93.TTK’nın kaptanın hakları ile ilgili düzenlemelerine, aşağıdakilerden hangisi aykırıdır? 

a) Hastalanması halinde tedavi ve ilaç giderlerini donatan öder 

b) Kaptan, donatanın izni olmadan kendi hesabına yük taşıyamaz 

c) Kaptan, yükle ilgililerden gerekirse, prim, ikramiye, alabilir 

d) Belirli durumlarda yurda dönüş masraflarını donatan öder 

e) Gemide iaşe edilme hakkı vardır 

 

94.TTK’nın 821. maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi gemi adamlarından değildir? 

a) Kaptan 

b) Tayfa 

c) Gemi Zabitleri 

d) Kılavuz 

e) Çamaşırcı 
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95.TTK’ya göre donatanlık sıfatının kazanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir? 

a) Ticari olsun olmasın bir geminin bulunması ve bu geminin bakım, onarım ve donatımının üstlenilmesi 

b) Geminin maliki olması 

c) Bir deniz gemisinin sözkonusu olması 

d) Ticaret gemisinin sözkonusu olması 

e) Gemiyi kendi adına işletmesinin gerekmesi 

 

96.Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile 

belgeler? 

a) Gemi Tasdiknamesi 

b) Bayrak Şahadetnamesi 

c) Bayrak çekme müsaade belgesi 

d) Gemi jurnali’nin tasdikli örneği 

e) Gemi Kayıt Defteri 

 

97. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, hizmet akdi işveren tarafından md 14/1,2,3,4 hükmüne 

göre sona erdirildiğinde, gemi bir Avrupa limanında olduğunda gemi adamı aşağıdakilerden hangisini 

isteyemez? 

a) Yurda dönüş masraflarını 

b) Yurda dönüş yolluğunu 

c) Birikmiş ödenmemiş ücretlerini 

d) İki ay ilave aylık ücretini 

e) Dört ay ilave aylık ücretini 

 

98.Yabancı gemi adamlarının iade edileceği yer neresidir? 

a) Varılacak ilk liman 

b) Bağlama limanı 

c) İkametgahının bulunduğu liman 

d) Geminin sicil kaydının olduğu liman 

e) Geminin donatanının bulunduğu liman 

 

99.Yıllık izin süresi 18 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır? 

a) 15 gün 

b) 40 gün 

c) 45 gün 

d) 1 ay 

e) 2 ay 

 

100.Yola elverişlilik belgesinin geçerlik süresi ne kadardır? 

a) Bir yıl 

b) Seferlik 

c) Altı ay 

d) Denize elverişlilik belgesinin geçerlik süresi kadar 

e) Klas sörveyi tarihine kadar 

 

101.Yola elverişlilik belgesi olmayan gemi ……………….. 

a) Yük taşıyamaz 

b) Ticari faaliyette bulunamaz 
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c) Yolcu taşıyamaz 

d) Yük taşır, yolcu taşıyamaz 

e) Hiçbir şekilde hareket edemez 

 

102. 50 rüsum tonilatoya kadar gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların 

hangisi yetkilidir? 

a) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları 

b) Liman Başkanlıkları 

c) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları 

e) Devlet Denetleme Kurulu 

 

103. 50 rüsum tonilatoya kadar gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların 

hangisi yetkilidir? 

a) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu  

b) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları 

c) Liman Başkanlıkları 

d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları 

e) Devlet Denetleme Kurulu 

 

104. 500 rüsum tonilatodan büyük gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların 

hangisi yetkilidir? 

a) Liman Başkanlıkları 

b) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları 

c) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları 

e) Devlet Denetleme Kurulu 

 

105. 50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki 

kuruluşların hangisi yetkilidir? 

a) Liman Başkanlıkları 

b) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

c) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları 

d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları 

e) Devlet Denetleme Kurulu 

 

106. 50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki 

kuruluşların hangisi yetkilidir? 

a) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

b) Liman Başkanlıkları 

c) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları 

d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları 

e) Devlet Denetleme Kurulu 

 

107. 854 sayılı Deniz İş Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisi uygulanma kapsamı dahilinde 

değildir? 

a) Bu kanun denizlerde, göllerde, akarsularda TC bayrağını taşıyan 100 GRT ve üstü gemilere uygulanır 

b) Bu kanun sadece denizde taşımacılık yapan gemilere uygulanır 

c) Bu kanun aynı işverene ait gemilerin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 ve yukarı olduğunda da 

uygulanır 

d) Bu kanun uygulamasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da gemi sayılır 

e) Bakanlar Kurulu ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu kanun hükümlerini kapsam dışında 
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kalan gemilere uygulamaya yetkilidir 

 

 

108. 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gemi 

vasfı taşımaz?  

a) Yüzer havuz b) Mavna 

c) Boğaz’da lokanta olarak işletilen gemi 

d) Kik e) 2 kişilik yelkenli yarış teknesi 

 

109. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Gemiadamının şikayet etmesi işverene iş akdini bozma hakkı vermez. 

b) Gemiadamının şikayete başvurması işverene işten çıkarma hakkı verir 

c) İşveren yasada belirtilen koşulların gereklerine uyarak gemiadamının hizmet akdine son verecektir 

d) İşçinin sendikaya üye olması işverene işten çıkarma hakkı vermez 

e) İş saatleri dışında işçi sendikaları faaliyetlerine katılmaları işverene işçiyi işten çıkarma hakkı vermez 

 

110. Aşağıdakilerden hangisi Deniz İş Kanunu sürelerine uymak zorunda değildir? 

a) 3,Mühendis b) Süvari c) Kamarot 

d) Güverte Lostromosu  

e) Birden fazla mühendis olan gemilerde baş mühendis 

 

111. Aşağıdakilerden hangisi kurtarma ve yardım ücretinin tayininde dikkate alınması gereken 

unsurlardan değildir? 

a) Harcanan zaman 

b) Emek 

c) Kullanılan malzemenin değeri 

d) Kurtarılan yükün değeri 

e) Kurtaranın özel maksatlı gemi alması 

 

112. Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk hükümlerine göre gemi mülkiyetine son veren sebeplerden 

değildir? 

a) Temlik 

b) Geminin kurtarılamayacak şekilde batması 

c) Geminin müsaderesi 

d) Mülkiyet hakkından feragat ve bırakma 

e) Geminin adli makamlarca haczedilmesi 

 

113. Aşağıdakilerden hangisi gemiye ait kaydın resen sicilden terkin yollarından değildir? 

a) Talep üzerine terkini gerektiren hallerin sicil memurluğuna bildirilmemesi 

b) Tescili caiz olmayan bir geminin tescil edilmesi 

c) Geminin mevut olmadığına / denizcilikte kullanılmayacağına kanaat getirilmiş olması 

d) Geminin Türk Bayrağı çekme hakkını kaybetmesi 

e) Abandan yolu 

 

114. Aşağıdakilerden hangisi sicilin hukuki fonksiyonlarından değildir? ******* 

a) Tescilin bildirici ve yaratıcı etkisi 

b) Sicilin aleniyeti 

c) Sicile itimat prensibi 

d) Tescilin bildirici etkisi 

e) Sicilin karine fonksiyonu 
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115. Konişmento aşağıda yazılı hususlardan hangisini ihtiva etmez? 

a) Geminin adı ve tabiyeti 

b) Donatanın adı ve soyadı 

c) Kaptanın adı ve soyadı 

d) Yükleme limanı 

e) Boşaltma limanı 

 

Yeni TTK MADDE 1229- (1) Konişmento, aşağıdaki kayıtları içerir: 
a) Yükletenin beyanına uygun olarak gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere teslim alınan eşyanın genel olarak cinsini, tanınması için zorunlu 

olan işaretlerini, gerektiğinde tehlikeli eşya niteliğinde olup olmadığı hakkında açık bir bilgiyi, koli veya parça sayısı ile ağırlığını veya başka 

suretle ifade edilen miktarını. 
b) Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumunu. 
c) Taşıyanın adı ve soyadını veya ticaret unvanını ve işletme merkezini. 
d) Kaptanın adı ve soyadını. 
e) Geminin adını ve tabiiyetini. 
f) Yükletenin adı ve soyadını veya ticaret unvanını. 
g) Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadını veya ticaret unvanını. 
h) Navlun sözleşmesine göre yükleme limanını ve taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim aldığı tarihi. 
i) Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanını veya buna ilişkin talimat alınacak yeri. 
j) Konişmentonun düzenlendiği yer ve tarihi. 
k) Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzasını. 
l) Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair kayıtları, ödenecekse bunun miktarını. 
m) Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmışsa, eşyanın boşaltma limanında teslim olunacağı tarih ve süreyi. 
n) Sorumluluk sınırlarını genişleten her şartı. 
o) Taraflarca uygun görülen diğer kayıtları. 

 

116. Kara zararlarının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ******* 

a) Yükleme sırasında meydana gelen zararlar 

b) Boşaltma sırasında meydana gelen zararlar 

c) Yükleme öncesi, boşaltma sonrası meydana gelen zararlar 

d) Yüklemeden boşaltmaya meydana gelen zararlar 

e) Karadaki yapılara verilen zararlar 

  

117. Haricen belli olan yük hasarlarında gönderilenin ihbar süresi ne kadardır? ******* 

a) Yükün teslimi sırasında b) 3 gün c) 1 ay 

d) 5 gün e) 2 gün 

  

118. Haricen belli olmayan yük hasarlarında gönderilenin ihbar süresi ne kadardır? ******* 

a) 1 yıl b) 1 ay c) 3 gün 

d) 6 ay e) 7 ay 

 

Eski TTK Madde 1066 – Malların uğramış olduğu zıyaı veya hasarın, en geç navlun mukavelesi gereğince bunları teslim 
almaya salahiyetli olan kimseye teslimi sırasında taşıyana veya boşaltma limanındaki temsilcisine yazılı olarak bildirilmesi 
şarttır. Zıya veya hasar haricen belli değilse, ihbarnamenin mezkür tarihten itibaren üç gün içinde gönderilmesi kafidir. 
İhbarnamede zıya veya hasarın umumi olarak gösterilmesi lazımdır. 
Malların hal ve vaziyeti yahut ölçü, sayı veya tartısı en geç birinci fıkranın birinci cümlesinde yazılı anda her iki tarafın 
iştirakiyle mahkeme veya salahiyetli makam yahut bu husus için resmen tayin edilmiş eksperler tarafından tesbit edilmişse 
ihbara lüzum kalmaz. 
Malların zıya veya hasarı ne ihbar edilmiş ve ne de tesbit ettirilmiş olursa, taşıyanın malları konişmentoda yazılı olan halde 
teslim ettiği ve şayet mallarda bir zıya veya hasar sabit olursa, bu zararın taşıyanın mesul olmıyacağı bir sebepten ileri geldiği 
kabul olunur. Şu kadar ki; bu karinelerin aksi ispat olunabilir. 
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119. Aşağıdakilerden hangisi taşıyanın sorumsuzluk hallerinden değildir? ******* 

a) Sevk ve idare kusuru  

b) Savaş hali  

c) Ticari kusur 

d) Deniz tehlikesi  

e) Yangın zararları  

 
Sevk ve İdare Kusuru: Kusurun derecesinin önemi yoktur. Gemi adamlarının kasten kötü sevk ve idare etmeleri halinde de 
yüke gelecek zararlardan taşıyan sorumlu değildir 
Taşıyan burada kendisinin kaptan olduğu haller hariç, pek nadir olarak bu fiillere iştirak eder. Örneğin taşıyan kaptan 
sıfatıyla gemiyi bizzat sevk ediyorsa veya gerekli olduğu halde bir klavuzun gemiye alınmasını men etmesi halinde taşıyan 
sevke müdahale etmiş olur ve bu suretle sorumsuzluk hükmünden yararlanmaz 
Yangın Zararları : Yangın zararlarından da taşıyan kendi kusuru olmadıkça sorumlu değildir (TK1062/2). 
Ticari Kusur : TK 1061/1. fıkrasına göre; taşıyan malların yüklenmesi, istiflenmesi, elden geçirilmesi, taşınması ve 
boşaltılması safhalarında tedbirli bir taşıyanın göstereceği dikkat ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür. Aksi takdirde, 
meydana gelecek zararlardan dolayı sorumlu olacaktır. 
Teknik kusur ve teknik idare kusurunun her ikisi Fransız hukukunda -faute nautique- (notik kusur) şeklinde adlandırılmakta 
ve bu deyim denizcilik çevrelerinde yaygınlaşmış bulunmaktadır. Fransa'da notik olmayan kusurları ifade etmek üzere 
kullanılan bir diğer deyimde vardır ki buna "ticari kusur" anlamında olmak üzere -faute commercialen- denilmektedir. 
Görülüyor ki sevk ve teknik idare kusurunun karşıt kavramını gemi adamlarının yükün bakım ve muhafazasındaki kusurlar 
demek olan ticari kusur teşkil eder. Taşıyan gemi adamlarının veya kendi adamlarının ticari kusurlarıyla yüke verdikleri 
zararlar için sorumludur. 
 
Taşıyan TTK m. 1062 gereğince gemi adamlarının kusurlu fillerinden de sorumlu olur. Ancak, gemi adamlarının yangına 
sebep olan bir kusuru ya da geminin sevk ve idaresine ilişkin teknik kusuru varsa ve taşıyanın bu konuda bir kusuru yoksa 
taşıyan için bu iki hal mutlak sorumsuzluk sebebidir. Konişmentoya taşıtan tarafından yükün cins ve kıymetinin yanlış 
bildirilmesi halinde de taşıyan sorumlu değildir. 
 

120. Aşağıdaki hallerden hangisinde taşıyan ancak şahsi kusuru varsa sorumludur? ******* 

a) Yangın  

b) Sevk ve İdare kusuru  

c) Ticari kusur  

d) Çatma 

e) Taşıyan şahsi kusurla olan her hal ve durumda kesin sorumludur 

 
A) Taşıyanın mesuliyeti: 
I - Umumi olarak: 
1. İhtimam derecesi: 
Madde 1061 – Taşıyan, malların yükletilmesi, istifi, taşınması, elden geçirilmesi ve boşaltmasında tedbirli bir taşıyanın dikkat 
ve ihtimamını göstermekle mükelleftir. Teslim alındıkları andan teslim edildikleri ana kadar geçen müddet içinde malların 
zıyaı veya hasarı yüzünden doğacak zararlardan taşıyan mesuldür; meğer ki, zıya veya hasar, tedbirli bir taşıyanın dikkat ve 
ihtimamı ile dahi önüne geçilemeyecek sebeplerden ileri gelmiş olsun. 
2. Adamlarının kusurlarından dolayı: 
Madde 1062 – Taşıyan, kendi adamlarının ve gemi adamlarının kusurlarından, kendi kusuru gibi mesuldür. 
Zarar geminin sevkine veya başkaca teknik idaresine ait bir hareketin veya yangının neticesi olduğu takdirde taşıyan yalnız 
kendi kusurundan mesuldür. Daha ziyade yükün menfaati icabı olarak alınan tedbirler geminin teknik idaresine dahil 
sayılmaz. Tereddüt halinde zararın teknik idarenin neticesi olmadığı kabul edilir.  
 
Eski TTK Madde 1063 – Taşıyan aşağıdaki sebeplerden ileri gelen zararlardan mesul değildir: 
1. Denizin veya gemi işlemesine elverişli diğer suların tehlike ve kazalarından; 
2. Harp hadiselerinden, karışıklık ve ayaklanmalardan, amme düşmanlarının hareketlerinden, salahiyetli makamın 
emirlerinden veya karantina tahditlerinden; 
3. Mahkemelerin elkoyma kararlarından; 
4. Grev, lokavt veya diğer çalışma manilerinden; 
5. Yükletenin veya yükün sahibiyle acentasının veya mümessilinin hareket veya ihmallerinden; 
6. Denizde can ve mal kurtarmadan veya kurtarma teşebbüsünden; 
7. Hacım veya tartı itibariyle kendiliğinden eksilmeden veya malın gizli ayıplarından yahut malın kendine has tabii cins ve 
mahiyetinden. 
Zararın halin icaplarına göre birinci fıkrada yazılı tehlikelerin biri sebebiyle vukuu mümkün ise zararın bu tehlikeden ileri 
geldiği farz olunur; şu kadar ki, aksi ispat olunabilir. 
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Tehlikenin meydana gelmesine taşıyanın mesul olduğu bir hadisenin sebep olduğu ispat olunursa taşıyan mesuliyetten 
kurtulamaz. 
 

121. Aşağıdakilerden hangisi ticari kusur sayılmamaktadır? ******* 

a) Yükün havalandırılmaması 

b) Yükün başka bir yük ile kirlenmesi 

c) Ambar kapaklarının ve havalandırma boru başlıklarının sıkılaştırılmaması 

d) Sintine suyu pompalamada ihmal 

e) Yükleme öncesi yüke uygun fumigasyon işleminin yapılmaması 
 
Ticari kusur yükle ilgili ve onun menfaatine olan tedbirlerin alınmasına ilişkin bulunmaktadır 
 

******* 122. Aşağıdakilerden hangisi koli/parça başına sorumluluk sisteminin uygulanma 

şartlarından değildir?  

a) Yükün cinsinin yükleme başlamadan önce bildirilmemiş olması 

b) Yükün değerinin yükleme başlamadan önce bildirilmemiş olması 

c) Konişmentoya yükün cins ve değerinin yazılmamış olması 

d) Yükün cins ve değerinin belirlenemeyecek durumda olması 

e) Konişmentoya yükün cinsinin yazılmış olması 

 

123. Yolculuk geminin ziyaıyla bittiği taktirde aşağıdakilerden hangisi “varma yeri” kabul edilir? 

a) Yolculuğun bittiği yer 

b) Yükün emniyet altına alındığı yer 

c) Konişmentoda varma yeri olarak belirtilen yer “varma yeri” olarak kalmakla devam eder 

d) Bağlama limanı 

e) Donatanın merkezinin bulunduğu yer 

 
Eski TTK Madde – 1112 Varma yerine ulaşılmadığı takdirde yolculuğun bittiği yer, yolculuk geminin zıyaiyle biterse, 
yükün emniyet altına alındığı yer, varma yeri sayılır. 
 

124. Konişmento aşağıdakilerden hangisi arasında hukuki ilişkilerde esas tutulmaktadır? 

a) Taşıyan ile taşıtan 

b) Donatan ile taşıyan 

c) Taşıyan ile yükleten 

d) Taşıyan ile gönderilen 

e) Taşıtan ile donatan 

 

125. Aşağıdakilerden hangisi navlun sözleşmesi hükümlerine göre tayin edilir? 

a) Yükleten ile gönderilen 

b) Donatan ile taşıyan 

c) Taşıyan ile taşıtan 

d) Taşıyan ile gönderilen 

e) Taşıtan ile donatan 

 

126. Aşağıdakilerden hangisi geminin “Bağlama Limanı” ile ilgili değildir?? 

a) Geminin tescil edileceği sicil dairesinin belirlenmesi 

b) Sörvey yapılacağı yerin belirlenmesi 

c) Kaptanın donatanı temsil yetkisinin sınırlarının belirlenmesi 

d) Donatan aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkemenin belirlenmesi 

e) Geminin seferlerinin yönetildiği yerin belirlenmesi 

 

127. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi, Türk Hukuku*na göre navlun sözleşmesi değildir? 

A) Kırkambar sözleşmeleri 

B) "Time charter" (zaman üzerine çarter) sözleşmeleri 

C) Tam çarter sözleşmeleri 

D) Kısmi çarter sözleşmeleri 

E) "Bare boat charter" (çıplak gemi çarteri) sözleşmeleri 
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128. Aşağıdakilerin hangisi "time charter" (zaman üzerine çarter) de söz konusu değildir? 

A) Personel giderlerini çarterer öder. 

B) Yakıt giderlerini çarterer öder. 

C) Liman giriş çıkış masraflarını çarterer öder. 

D) Çarter bedelini çarterer öder. 

E) Kanal geçiş ücretlerini çarterer öder. 

 

129. Aşağıdakilerden hangisi konişmentonun tanımına dahil değildir? 

A) Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge 

B) Yükün deniz yolu ile ve gemi ile taşınmak üzere teslim alındığına ilişkin belge 

C) Yükün varma umanında hak sahibi kişiye teslim edileceğine ilişkin taahhüdü içeren belge 

D) Yükü temsil eden bir belge 

E) Kıymetli evrak niteliğinde bir belge 

 

130. Aşağıdaki uluslararası düzenlemelerden hangisi donatanların sorumluluğu ile ilgilidir?  

A) 1924 Brüksel Konvansiyonu, 1968 Visby Kuralları. 1978 Hamburg Kuralları 

B) 1924 Brüksel, 1957 Brüksel ve 1976 Londra Sözleşmeleri  

C) 1950-1974-1994 York - Amvers Kuralları 

D) 1969 CLC ve 1971 FUND Sözleşmeleri ve 1992 Protokolleri  

E) 1973-1978 MARPOL ve 1974 SOLAS Sözleşmeleri 

 

131. Aşağıdakilerin hangisi "Gemi Sicili'ni ile ilgili değildir? 

A) Resmi sicildir  

B) Gemiadamlarının sayısı ve yeterliklerini düzenler. 

C) Alenidir, yani ilgili herkese açıktır. 

D) Devletin bayrağını taşıyan gemilerin kaydını tutmaya yarar. 

E) Mülkiyet, ipotek, intifa gibi özel hukuk ilişkilerini düzenler. 

 

132. Aşağıdaki hallerden hangisinde donatanın sınırlı sorumluluğu TTK Madde 984 'e göre sınırsız hale 

gelir? 

A) Alacak, donatan tarafından yapılmış olup yerine getirilmesi kaptanın görevlerinden olan bir 

sözleşmenin ifa edilmemesinden, noksan veya ifena ifasından doğmuşsa 

B) Alacak kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak 

yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa 

C) Kaptan seferde iken, kendisine tanınan yasal yetkilerini kullanmış ve bundan bir borç doğmuşsa  

D) Donatan mukaveleyi yapmakla kalmamış, mukavelenin yerine getirilmesini ayrıca garanti etmişse  

E) Alacak gemiadamlarının birinin kusurundan doğmuşsa 

 
Madde 989 – Kaptanın muamelelerinden ve bilhassa kambiyo taahhütlerinden dolayı donatanın şahsan mesul tutulması 
kaptana donatan tarafından açık bir temsil salahiyeti verilmiş olmasına bağlıdır 
(Madde 948, Fk. 1, Bent 1). Kaptan açıkça verilmiş bir temsil salahiyetini haiz olmadıkça, donatan tarafından onun hareket 
tarzına ait talimatlar veya işe ait emirler verilmiş olması kaptanın yapmış olduğu muamelelerden dolayı üçüncü şahıslara 
karşı donatanın şahsan mesul tutulmasına sebep teşkil etmez. 
 

133. Aşağıdakilerin hangisi hukuken kıymetli evrak niteliğindedir? 

A) Yükleme konişmentosu 

B) Tesellüm konişmentosu 

C) Yük senedi 

D) Kargo raporu 

E) Manifesto 

 

134. TTK Madde 1062’ ye göre Aşağıdaki hallerden hangisinde taşıyan kendi kusura olmadıkça sorumlu 

değildir? 

A) Zararın, gemiadamlarının gemideki yüke ilişkin kusurlu hareketlerinden doğması halinde  

B) Zararın, gemiadamlarının geminin şevkine veya başka teknik idaresine ilişkin kusurlu 

hareketlerinden veya yangından doğması halinde 

C) Zararın, gemiadamlarının daha ziyade yükün menfaati icabı olarak aldıktan tedbirlerdeki 

kusurlarından doğması halinde 
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D) Zararın, gemiadamlarının yüke kasden zarar vermesinden doğması halinde 
E) Zararın yükün seyir esnasında yağmur suyundan ıslanmasından veya atmosferik pastan doğmuş olması halinde 
 

135. Aşağıdakilerin hangisi taşıyanın haklarından biri değildir? 

A) Hapis hakkı 

B) Navlun talep hakkı 

C) Gerektiğinde navlun sözleşmesinden cayma hakkı 

D) Rehin hakkı 

E) Rücu hakkı 

 

136. Aşağıdaki hallerden hangisi TTK 1235. Madde'si kapsamındaki gemi alacaklısı hakkı değildir? 

A) Klavuz ücretleri, kurtarma yardım ücret ve masraftan  

B) Geminin sigortacılarına olan borçları 

C) Liman resimleri fener karantina ücretleri  

D) Müşterek avarya garame borçları 

E) Gemi adamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacaklar 

 

137. Aşağıda yer alan tanımlardan hangisi TTK' da yer alan gemi tanımıdır? 

A) Tahsis gayesi ne olursa olsun denizde kürek veya yelken kullanmaksızın hareket edebilen her türlü 

tekne gemidir 

B) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılma» denizde hareket imkanına bağlı bulunan büyük-

küçük her türlü tekne gemidir. 

C) Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa 

olsun gemidir 

0) Denizde kürek veya yelkenden başka alette yola çıkabilen her araç, adı, tonilatosu ve kullanma 

amacı ne olursa olsun gemi denir.  

E) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve 

pek küçük olmayan her türlü tekne gemidir. 

 

138. Aşağıdakilerden hangisi geminin teferruatıdır (takımlarıdır)? 

A) Dümen donanımı  

B) Makine  

C) Kazan  

D) Radar  

E) Pervane 

 

139. Aşağıdaki klavuzluk sistemlerinden hangisi Türkiye'de bulunmamaktadır? 

A) Liman klavuzluğu 

B) Mecburi müşavir klavuzluk 

C) İhtiyari klavuzluk 

D) Mecburi sevk ve idare klavuzluğu  

E) Boğaz klavuzluğu 

 

140. Donatanın sorumluluğu ile ilgili TTK Madde 947 aşağıdakilerden hangisini kapsar? 

A) 3. kişilerin gemiadamlarına verdiği zararları  

B) Gemiadamlarının görevlerini yaparken 3. kişilere verdikleri zararları 

C) Gemiadamlarının 3 kişilere verdikleri bütün zararlar 

D) 3. kişilerin yüke ve gemiye verdikleri zararı 

E) Donatanın özel talimatı ile yapılan iş sırasında verilen zararları 

 

141. Yükün ziya / hasarından dolayı taşıyan aleyhine açılacak davanın zaman aşımı süresi ne kadardır? 

A) 6 ay B) 1 yıl C) 5 yıl D) 3 ay E) 5 ay 

 

142. Fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı bir yılda en çok kaç gün olmalıdır? 

A) 90 gün B) 50 gün C) 90 işgünü  

D) 50 işgünü E) 60 işgünü 

 

143. Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya şartlarından değildir? 

A) Tehlike unsuru 

B) Fevkalade fedakarlık 
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C) Müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış gemi veya yük 

D) Makul hareket tarzı 

E) Olağandışı masraf 

 

144. Yolcu motoru, 

A) Tam boyu 35 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, sadece limanda çalışan ticari tekneleri ifade 

eder 

B) Tam boyu 25 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, sadece limanda çalışan tekneleri ifade eder 

C) Tam boyu 40 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, liman veya 100 mil ile sınırlı liman seferi 

bölgelerinde çalışan ticari tekneleri ifade eder  

D) Tam boyu 30 metrenin altında olan ve 100 mil ile sınırlı liman seferi bölgelerinde çalışan ticari 

tekneleri ifade eder 

E) Tam boyu 40 metrenin altındaki Türk karasularında yolcu taşıyan tekneleri ifade eder 

 

145. Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar? 

a) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan limanlarda merkez 

iskeleden 30 mil açılmadan yapılan seferler. 

b) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının 

merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler. 

c) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından yirmi milden çok açılmadan ve kalkma limanının 

merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler. 

d) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan merkez iskeleden 

20 mil açılmadan yapılan seferler. 

e) Sadece liman hudutları dahilindeki seferler. 

 

146. Yıllık izin süresi 10 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır? 

a) 10 gün b) 15 gün c) 20 gün 

d) 25 ay e) 30 ay 

 

147. Aşağıdakilerden hangisi “Kabotaj Hakkı” nın tanımıdır? 

a) Bir devletin kendi karasuları içerisinde ve dışında deniz ticareti yapabilmek yetkisini ve hakkını 

sadece vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıması 

b) Bir devletin kendi karasuları dışındaki sularda deniz ticareti yapabilmek yetkisini ve hakkını sadece 

kendi vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıması 

c) Bir devletin kendi karasuları içerisinde deniz ticareti yapabilmek yetkisini ve hakkını sadece kendi 

vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıması 

d) Bir devletin kendi karasuları içinde ve dışında yük taşıma yetkisini ve hakkını sadece kendi 

vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıması 

e) Bir devletin kendi karasuları içinde yolcu taşıma, dışında ise sair taşıma yetkisini ve hakkını sadece 

kendi vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıması 

 

148. Hizmet sözleşmesini fesih yetkisi sebebin gerçekleşmesinden itibaren aşağıdaki sürede 

kullanılmalıdır? 

a) 2 yıl  

b) 6 ay  

c) 10 ay 

d) 12 ay  

e) 5 yıl 

 

149. İşveren işe aldığı gemiadamına en geç, 

A) 10 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır 

B) 20 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır 

C) 15 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır 

D) 25 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır 

E) 30 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır 
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150. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. 

A) Kıdem tazminatının hesabında son yılın ortalama aylığı esas alınır 

B) Kıdem tazminatının hesabında son aylık ücret esas alınır 

C) Kıdem tazminatının hesabında sefer, parça başı, akord, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit 

olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi 

suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas alınır 

D) Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez 

E) Son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı taktirde esas ücret, gemi adamının işten ayrılma tarihi 

ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle 

hesaplanır 

 

151. Feshi ihbar süreleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşi altı ay sürmüş gemi adamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra 

sona erer 

B) İşi bir buçuk yıl ila üç yıl arası süren gemiadamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 

altı hafta sonra sona erer 

C) İşi üç yıldın fazla sürmüş olan gemiadamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından itibaren sekiz 

hafta sonra sona erer 

D) Süresi belirsiz hizmet akdi Deniz İş Kanunu md 14 hükmündekiler dışında gemiadamının işe 

alınmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamaz 

E) İşi üç yıldın fazla süren gemiadamı için bildirimin yapılmasından itibaren altı ay geçmedikçe 

bozulamaz 

 

152. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hizmet sözleşmesi belli bir süre için yapılabilir 

B) Hizmet sözleşmesi süresiz yapılabilir 

C) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılabilir 

D) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa fesih ihbarıyla sona erer 

E) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa varma limanında yükün boşaltılmasıyla sona erer 

 
DENİZ HUKUKU 

 

1 - Aşağıda yer alan tanımlardan hangisi TTK’da yer alan gemi tanımıdır? 

a) Tahsis gayesi ne olursa olsun denizde kürek veya yelken kullanmaksızın hareket edebilen her türlü tekne gemidir. 

b) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket imkanına bağlı bulunan büyük-küçük her türlü 

tekne gemidir. 

c) Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun gemidir. 

d) Denizde kürek veya yelkenden başka aletle yola çıkabilen her araç adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa 

olsun gemi denir. 

e) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek 

küçük olmayan her türlü tekne gemidir. 

 

2 - Aşağıdaki hallerden hangisi TTK 1258. Md kapsamındaki yük alacaklısı hakkı değildir? 

a) Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan alacakları 

b) Yük sigorta ücretleri 

c) Müşterek avarya nedeni doğan yük borcu 

d) Yükün kurtarılmasından doğan kurtarma yardım borcu 

e) Yük karşılık gösterilerek alınan deniz ödüncü borcu 

 

3 - Aşağıdaki hallerden hangisinde sapma haklı sayılabilmektedir? 

a) Başka bir yük teslim almak amacıyla  

b) Can ve mal kurtarmak amacıyla 

c) Aktarma yapmak amacıyla 

d) Yakıt almak amacıyla 

e) Su almak amacıyla 
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4 - Aşağıdaki hallerden hangisinde yükün usulüne uygun istifinden söz edilemez? 

a) Yükün karakteristik özelliğine uygun istif 

b) Yükün varma limanında kolaylıkla boşaltılabilecek şekilde istifi 

c) Kuru yükün yaş yükten ayrı tutularak istifi 

d) Yükün muvafakatsiz güverteye istifi 

e) Yükün mahiyetine uygun ambalajlanarak istifi 

 

5 - Aşağıdaki örneklerden hangisi gemi idaresindeki kusurlardandır? 

a) Lombarı açık bırakmak 

b) Yükün gemi personeli tarafından çalınması 

c) Gecikmeden dolayı yükte meydana gelen kurtlanma zararı 

d) Yükün havalandırılmaması 

e) Yükün uygun istiflenmemesi 

 

6 - Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “geminin mütemmim cüz’lerinden” (ayrılmaz parçalarından) değildir? 

a) Pervane 

b) Makine 

c) Kazan 

d) Dümen donanımı 

e) Radar 

 

7 - Aşağıdaki uluslararası düzenlemelerden hangisi taşıyanların sorumluluğu ile ilgili değildir? 

a) 1976 Londra Konvansiyonu 

b) 1924 Brüksel Konvansiyonu 

c) 1924 La Hey Kuralları 

d) 1968 Visby Kuralları 

e) 1978 Hamburg Kuralları 

 

8 - Aşağıdakilerden hangisi akdi ipotek çeşitlerinden değildir? 

a) Maksimal ipotek 

b) birlikte gemi ipoteği 

c) Tersanecinin ipoteği 

d) Sabit kıymetli ipotek 

e) Yabancı para üzerinden ipotek 

 

9 - Aşağıdakilerden hangisi çatmanın çeşitleri arasında sayılmaz? 

a) Müşterek kusurlu çatma  

b) Kusursuz çatma 

c) Kusurlu çatma 

d) Tek taraflı kusurlu çatma 

e) Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma 

 

10 - Aşağıdakilerden hangisi çatmanın unsurlarından değildir? 

a) Fiilen veya hükmen bir çatmanın mevcut olması ve fiilen bir zararın doğmuş olması 

b) Çarpışan gemilerin deniz gemisi olması 

c) Çatmaya konu araçların gemi niteliği taşıması 

d) Çarpışan gemiler arasında herhangi bir hukuki ilişki olmamalı  

e) Kaptanın haklı ve makul karşı koymasının bulunmaması 

 

11 - Aşağıdakilerden hangisi Deniz Hukuku’nun özellikleridir? 

a) Ulusaldır ve yenilikçidir 

b) Muhafazakardır ve uluslararasıdır 

c) Yenilikçidir ve uluslararasıdır 
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d) Yenilikçidir ve bölgeseldir 

e) Muhafazakardır ve ulusaldır 

 

12 - Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir? 

a) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet 

b) İşlemli muafiyet, işlemsiz muafiyet 

c) Tekne muafiyeti, yük muafiyeti 

d) Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet 

e) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet 

 

13 - Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Deniz hukuku, Deniz Kamu Hukuku – Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

b) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku – Deniz Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

c) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku – Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

d) Deniz hukuku, Deniz Özel Hukuk – Deniz İdare Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

e) Deniz hukuku, Deniz Ceza Hukuku – Deniz Kamu Hukuku olarak ikiye ayrılır. 

 

 

14 - Aşağıdakilerden hangisi fazla çalışma sayılmaz? 

a) Kaptanın, geminin selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

b) Kaptanın, yükün selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

c) Kaptanın gemi adamlarının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

d) Kaptanın donatının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

e) Kaptanın gümrükle ilgili işlemler nedeniyle yapılmasını zorunlu gördüğü işler 

 

15 - Aşağıdakilerden hangisi geminin unsurlarından sayılmamaktadır? 

a) Denizde hareket kabiliyeti 

b) Ticari kazanç amacı gütme 

c) Pek küçük olmayan tekne 

d) Amaca uygun kullanmanın denizde hareket imkanına bağlı olması 

e) Denizde yüzme kabiliyeti 

 

16 - Aşağıdakilerden hangisi gemiye ait kaydın talep üzerine sicilden terkin yollarından değildir? 

a) Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi 

b) Geminin kurtarılamayacak şekilde batması 

c) Gemi malik / maliklerinin talebi 

d) Tescili caiz olmayan bir geminin tescili 

e) Geminin iç bayrağını çekme hakkını kaybetmesi 

 

17 - Aşağıdakilerden hangisi genel olarak SOLAS 74 Konvansiyonunun uygulanmayacağı gemidir?  

a) Yolcu gemileri 

b) Kuru yük gemileri 

c) Tankerler 

d) Yüksek Süratli Gemiler (HSC) 

e) Savaş Gemileri 

 

18 - Aşağıdakilerden hangisi “hukuken gemide bulunması gereken belgeler”den (Borda veya Gemi Evrakı) biri 

değildir? 

a) Gemi Tasdiknamesi veya Bayrak Şahadetnamesi 

b) Manifesto 

c) Gemi Sicili 

d) Yola ve Denize Elverişlilik Belgeleri 

e) Gemi Jurnali 
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19 - Aşağıdakilerden hangisi işverenin fesih sebeplerinden değildir? 

a) Limanda geminin hareketinden önce gemiye gelmemek 

b) Limanda gemi adamının tutuklanması 

c) Kamarada içki bulundurmak 

d) Gemi adamının işverene karşı kanuna aykırı hareket etmesi 

e) Gemi adamının ahlaka aykırı davranışları 

 

20 - Aşağıdakilerden hangisinde iaşe servisi kurulması zorunludur? 

a) Şehir hatlarında 

b) Körfezlerde 

c) Göllerde 

d) Akarsularda 

e) Uzakyolda 

 

21 - Aşağıdakilerden hangisi “Kaptan”ı tanımlar? 

a) Donatan veya donatma iştirakinde müşterek donatanlar tarafından tayin edilen ve kendisine “Kamu Hukuku”na ve 

“Özel Hukuku” ilişkin görevler verilen kişidir. 

b) Donatan veya donatma iştirakinde müşterek donatanlar tarafından tayin edilen yöneticidir. 

c) Gerekli yeterlik belgesini haiz olup gemiyi sevk ve idare eden kişidir. 

d) Gemideki işveren adına hareket eden kişidir 

e) Gemide güverte bölümünden sorumlu en yüksek ehliyetli kişidir 

 

22 - Aşağıdakilerden hangisi kaptanın haklarından değildir? 

a) Kendi hesabına yük taşıma 

b) Ücret 

c) Tedavi ve ilaç masrafları 

d) Ücretli izin 

e) Bağlama limanına dönüş masrafları 

 

23 - Aşağıdakilerden hangisi kaptanın hizmet sözleşmesinin sona erme sebeplerinden değildir? 

a) Geminin kaybı 

b) Geminin bayrak çekme hakkının kaybı 

c) Feshi ihbar 

d) Donatan ücret ödememesi 

e) Geminin isim değiştirmesi 

 

24 - Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kanuni temsil yetkisine dayanarak yapamayacağı muamelelerden 

değildir? 

a) Gemiyi, navlun ve yükü sigorta ettirmek 

b) Donatan adına kambiyo taahhüdünde bulunmak 

c) Donatan tarafından akdedilmiş taşıma sözleşmelerini feshetmek 

d) Yükü, gemi ve navlunla karşılık göstererek deniz ödüncü almak 

e) Gemiye tayfa almak 

 

25 - Aşağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz? 

a) Sevk ve idare kusurlarından sorumluluk 

b) Sınırsız sorumluluk 

c) 1.Derece sorumluluk 

d) Donatanın talimatı üzerine hareket etmiş olmak sorumsuzluk sebebidir 

e) Haksız fiil sorumluluğu 
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26 - Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk başlamadan önceki muamelelerinden değildir? 

a) Yerli ve yabancı mevzuata riayet etmek 

b) Donatana bilgi vermek 

c) Geminin yola çıkabilmesi için gerekli tüm resmi muameleleri yapmak 

d) Gümrük, polis, vergi ve kambiyo hükümlerine riayet etmek 

e) Ambar temizliği 

 

27 - Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk sırasındaki işlemlerden değildir? 

a) Yolculuk sırasında yükte hak sahibi olanların menfaatlerini gözetmek 

b) Gemiyi dikkat ve itina ile sevk ve idare etmek 

c) Gerektiğinde donatandan talimat almak 

d) Geminin denize, yola ve yüke elverişli olmasını sağlamak 

e) Deniz seyir kurallarına uymak 

 

28 - Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk bittikten sonraki muamelelerinden değildir? 

a) Varma limanında resmi muameleleri yapmak 

b) Dönüş yolculuğu için yük aramak 

c) Yükü usulü dairesinde boşaltmak 

d) Yolculuk hakkında donatana bilgi vermek 

e) Gemiyi yeni sefer için hazırlamak 

 

29 - Aşağıdakilerden hangisi kirlenme durumunda aykırı bir kaptan talimatı olmadıkça kesilmesi gereken işler-

den olamaz? 

a) Yük operasyonu 

b) Gemiye insan giriş çıkışı 

c) Gemi müstehlik malzemesi ve yüklenmesi 

d) Gemi bakım ve tamir çalışmaları 

e) Balast operasyonu 

 

30 - Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya hallerinden değildir? 

a) Geminin karaya oturtulması 

b) Denize yük vesaire atılması 

c) Geminin hafifletilmesi 

d) Güvertedeki yükün gemiye de hasar vererek aniden denize düşmesi 

e) Geminin yüzdürülmesi 

 

31 - Aşağıdakilerden hangisi müşterek avaryanın unsurlarından değildir? 

a) Fedakarlık unsuru 

b) Müşterek tehlike unsuru 

c) Kaptanın makul ve açık direnişinin ve ayrı bir hukuki ilişkinin bulunmaması unsuru 

d) Fedakarlığın iradi olması 

e) Faydalı netice unsuru 

 

32 - Aşağıdakilerden hangisi sicile kayıtlı gemilerin cebri icra vasıtasıyla satış yollarındandır? 

a) Açık arttırma yolu ile 

b) Pazarlık suretiyle 

c) Abandan yoluyla 

d) Zaman aşımıyla 

e) Mahkemenin belirlediği değere satış yoluyla 
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33 - Aşağıdakilerden hangisi sicilin hukuki fonksiyonlarından değildir? 

a) Tescilin bildirici ve ayni haklar bakımından (ipotek gibi) kurucu etkisi vardır. 

b) Sicil alenidir. 

c) Sicilin kamu güveni özelliği vardır. 

d) Sicildeki kayıtların karine fonksiyonu vardır. 

e) Tescil edilmiş haklar ancak mahkeme yolu ile kullanılır. 

 

34 - Aşağıdakilerden hangisi ticari geminin unsurlarından değildir? 

a) Münhasıran kamu hizmetinin ifasına tahsis edilmiş olmak 

b) Denizde kazanç elde etme amacı gütme 

c) Deniz yolu ile menfaat sağlama amacıyla tahsis 

d) Deniz yolu ile menfaat sağlamak üzere fiilen kullanma 

e) Yük ve yolcu taşım 

 

35 - Aşağıdakilerden hangisi “Time charter” (zaman üzerine çarter) de kullanılan “charterparty” (çarterparti) 

formlarından değildir? 

a) Uniform time charterparty 

b) Gencon charterparty 

c) New-York Produce Exchange charterparty 

d) Baltime charterparty 

e) Linertime charterparty 

 

36 - Aşağıdakilerden hangisi TTK.’daki “Deniz Ticaret Sözleşmeleri” içerisinde yer almamaktadır? 

a) Deniz aşırı satış sözleşmesi 

b) Navlun sözleşmesi 

c) Yolcu taşıma sözleşmesi 

d) Gemi inşaa sözleşmesi 

e) Deniz ödüncü sözleşmesi 

 

37 - Aşağıdakilerden hangisi TTK.md.1226/3 gereği kurtarma yardım ücretinin belirlenmesinde 1.derecede göz 

önüne alınacak hususlardan değildir? 

a) Kurtarma yardım mesaisi 

b) Elde edilen netice 

c) Emniyet altına veya kurtarılan şeylerin değeri 

d) Göze alınan ve maruz kalınan tehlike 

e) Kurtarmada tehlikeye sokulan malzemenin değeri 

 

38 - Aşağıdakilerden hangisi, TTK md.1230 gereği; makinalı gemilerde kaptan hariç, baş mühendis dahil, gemi 

adamlarının tümünün kurtarma yardım alacağının miktarını gösterir? 

a) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10 

b) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2 

c) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3 

d) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8 

e) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6 

 

39 - Aşağıdakilerden hangisi “Voyage Charter” de kullanılan “charter party” formlarından değildir? 

a) Gencon charter party 

b) New-York Produce Exchange charter party 

c) Gasvoy charter party 

d) Asbatankvoy charter party 

e) Bimchemvoy charter party 
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40 - Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) 18 GRT ve daha büyük tüm ticaret gemilerinin tescili mecburidir 

b) Donanmaya ait harp gemileri ile yardımcı gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir. 

c) Kamu hizmetine tahsis edilmiş gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir. 

d) Devlete ait olan tüm gemiler tescili mümkün olmayan gemilerdir 

e) 18 GRT’dan küçük ticaret gemileri ile tonilatosu ne olursa olsun tescili mümkün diğer bütün gemilerin tescili isteğe 

bağlıdır 

 

41 - Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Deniz İş Kanunu açısından gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten 

kimseye işveren denir 

b) Türk Ticaret Kanunu açısından gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan denir ve işveren sayılır 

c) Türk Ticaret Kanunu açısından kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat veya kaptan 

marifetiyle kullanan kimse, donatan kabul edilir ve işveren sayılır 

d) Donatma iştirakinde paydaş olanlar donatan kabul edilir ve işveren sayılır 

e) Sadece gemi sahibi olan kimseler donatandır ve işveren sayılır 

 

42 - Aşağıdakilerden hangisi yük alacaklısı haklarından değildir? 

a) Gemi adamlarının kusurundan doğan alacaklar 

b) Kılavuz ücretleri 

c) Kurtarma yardım ücreti 

d) Kaptanın hususi vekaletle yaptığı muamelelerden doğan alacaklar 

e) Fener ücreti 

 

43 - Aşağıdakilerden hangisi yükün güvertede taşınabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir? 

a) Yükün konşimentoda “güverte yükü” olarak gösterilmesi 

b) Yükün fiilen güvertede taşınması 

c) Güverteye yüklemenin yükletenin muvafakatiyle olması 

d) Konteyner olması 

e) Dökme yük olması 

 

44 - Aşağıdakilerin hangisi “Gemi Sicili” ile ilgili değildir? 

a) Resmi sicildir 

b) Gemiadamlarının sayısı ve yeterliklerini düzenler 

c) Alenidir, yani ilgili herkese açıktır 

d) Devletin bayrağını taşıyan gemilerin kaydını tutmaya yarar 

e) Mülkiyet, ipotek, intifa gibi özel hukuk ilişkilerini düzenler 

 

45 - Aşağıdakilerin hangisi “Kaptanın” kamu hukukuna ilişkin görev ve yetkilerine girmez? 

a) Soruşturma yapmak 

b) Yeddi eminlik ve muhafaza görevi yapmak 

c) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görev yapmak 

d) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak 

e) Emir ve disiplin yetkisini kullanmak 

 

46 - Aşağıdakilerin hangisi “Kaptanın” özel hukuka ilişkin görev ve yetkilerine girmez? 

a) Gemiye yüklenen yüke ilişkin konşimento ve manifestoları imzalamak 

b) Gemisini denize, yola ve yüke elverişli kılmaz 

c) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak 

d) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak 

e) Gemiyi dikkatlice sevk ve idare etmek 
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47 - Aşağıdakilerin hangisi konşimentonun tanımına dahil değildir? 

a) Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge 

b) Yükün deniz yolu ile ve gemi ile taşınmak üzere teslim alındığına ilişkin belge 

c) Yükün varma limanında hak sahibi kişiye teslim edileceğine ilişkin taahhüdü içeren belge 

d) Yükü temsil eden bir belge 

e) Kıymetli evrak niteliğinde bir belge 

 

48 - Aşağıdakilerin hangisi kurtarma yardımın unsurlarından değildir? 

a) Tehlike unsuru 

b) İradilik unsuru 

c) Hizmetin konusu kurtarılan ve yardım gören 

d) Kurtarma yardım hizmeti 

e) Faydalı ve başarılı sonuç unsuru 

 

49 - Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesine taraftır? 

a) Yükleten - gönderilen 

b) Taşıtan – yükleten 

c) Taşıtan - taşıyan 

d) Taşıyan – gönderilen 

e) Taşıyan – broker 

 

50 - Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesinin unsuru değildir? 

a) Eşya taşıma taahhüdü 

b) Deniz yolu ile taşıma 

c) Yük ve yolcu taşımaya elverişli bir gemi olması 

d) Taşıyanın eşya üzerinde zilyetliği ve gözetim ve koruma yükümlülüğü 

e) Taşımanın bir ücret (navlun) karşılığında yapılması 

 

51 - Aşağıdakilerin hangisi TTK md.851/1’e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir? 

a) Malikin talebi 

b) Kurtarılamayacak şekilde batması 

c) Tamir kabul etmez hale gelmesi 

d) Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmesi 

e) Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi) 

 

52 - Aşağıdakilerin hangisi TTK md.973’e göre, kaptanın sorumlu olduğu kişileri gösterir? 

a) Kaptan donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, gemi adamlarına, alacağı 988 md. 

giren bir kredi alacaklısına, özellikle deniz ödüncü verene karşı da sorumludur. 

b) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, deniz ödüncü ve gemi 

alacaklılarına, sorumludur. 

c) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile 

Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur. 

d) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, çarterer’ a 

gemi adamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur. 

e) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, Kurtarma ve Yardım ile Müşterek 

Avarya alacaklıları, Liman ve Gümrük yetkilileri ile Güvenlik güçlerine karşı sorumludur.  

 

53 - Aşağıdakilerden hangisinin “Gemi Sicili” ne tescili mümkün olabilir? 

a) Donanmaya ait yardımcı gemiler 

b) Harp gemileri 

c) Özel yatlar 

d) Kamu hizmetine tahsis edilmiş devlet gemileri 

e) Kamu hizmetinde kullanılan kamu tüzel kişilerine ait gemiler 
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54 - Aynı menfaatin aynı rizikolara karşı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir? 

a) Aşkın sigorta 

b) Çifte sigorta 

c) Güvenceli sigorta  

d) Teşvik sigortası 

e) Tedbir sigortası 

 

55 - Bir gemide, can güvenliğine ilişkin bulundurulması zorunlu olan teçhizatın belirlenmesinde aşağıdaki 

uluslararası sözleşmelerden hangisi en çok etkilidir ? 

a) MARPOL  

b) SOLAS  

c) STCW  

d) COLREG 

e) SAR 

 

56 - Çatmada zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 1 yıl 

b) 2 yıl 

c) 5 yıl 

d) 3 yıl 

e) 7 yıl 

 

57 - Denizde çalışma süresi günde kaç saattir? 

a) 10 

b) 8 

c) 5 

d) 12 

e) 7 

 

58 - “Denize Elverişlilik” belgesinin geçerlik süresi ne kadardır? 

a) Klass sörveyi tarihine kadar  

b) Seferlik 

c) Altı ay 

d) Üç ay 

e) Bir yıl 

 

 

59 - “Denize Elverişlilik” belgesi olmayan veya süresi biten gemi ……………………………………… 

a) Hiçbir şekilde hareket edemez 

b) Yük taşıyamaz 

c) Yolcu taşıyamaz  

d) Yük taşır, yolcu taşıyamaz 

e) Ticari faaliyette bulunamaz 

 

60 - Doğruyu bulunuz. Kıdem tazminatı her yıl için ……………………………………………. 

a) 45 gün 

b) 60 gün 

c) 30 gün 

d) 15 gün 

e) 90 gün tutarında ödenir. 
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61 - Donatanın çevre kirliliğinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir? 

a) Sınırsız 

b) Sınırlı ayni 

c) Sınırlı şahsi 

d) Sınırsız ayni 

e) Sorumluluğu yoktur 

 

62 - Donatanının gemi adamlarının fiillerinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir? 

a) Sınırsız 

b) Sınırlı şahsi 

c) Sınırlı ayni 

d) Sınırsız şahsi 

e) Sorumluluğu yoktur 

 

63 - Donatanın sınırlı sorumluluğu denince ne anlaşılır? 

a) Donatanın sorumluluğunun taahüt ettiği sermaye ile sınırlandırılması  

b) Donatanın sorumlu olacağı hallerin belirlenmesi 

c) Donatanın sorumlu olacağı kişilerin belirlenmesi 

d) Donatanın sorumluluğunun takip safhasındaki sınırlarının belirlenmesi 

e) Donatanın sorumluluğunun şirketteki hissesi oranında sınırlandırılması 

 

64 - Donatanın sorumluluğu ile ilgili TTK. md. 947, aşağıdakilerden hangisini kapsar? 

a) Taşıyanın, gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun dışında olmak kaydıyla yükle ilgililere karşı 

sorumluluğu 

b) Taşıyanın, gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun üzerinde olmak kaydıyla yükle ilgililere karşı 

sorumluluğu 

c) Taşıyanın, gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğu derecesinde olmak kaydıyla yükle ilgililere 

karşı sorumluluğu 

d) Taşıyanın sorumlu olmadığı bir zarardan dolayı doğan sorumluluğu 

e) Taşıyanın sorumluluk limitleri dışında kalan zararlardan sorumluluğu 

 

65 Donatma iştiraki aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Birden çok kişi müşterek mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi aralarında yapmış oldukları bir 

sözleşme gereğince tümünün nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanmalı. 

b) Donatan bir şahıs olmayıp bir şirket olmalı 

c) Donatan birden fazla kişi olmalı 

d) Donatanın bir şirket olmalı ve bu şirketin hisse senetlerinin hamiline yazılı olmalı 

e) Donatanın bir şirket olmalı ve bu şirketin hisse senetlerinin nama yazılı olmalı 

 

66 - Gemi adamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı olarak 

alabilmeleri hakkına ne denilmektedir? 

a) Yük alacaklısı hakkı 

b) İşçi alacaklısı hakkı 

c) İşveren alacaklısı hakkı 

d) Deniz alacağı hakkı 

e) Gemi alacaklısı hakkı 

 

67 - Gemi adamları hizmet mukavelesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? 

a) Yazılı olması 

b) İşverenin adının yer alması 

c) Gemi adamlarının adının yer alması 

d) Sözleşmenin yapıldığı yer ve tarih 

e) Kefilin adı ve adresi 
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68 - Gemi herhangi bir sebeple seferden, 

a) 30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

b) 20 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

c) 15 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

d) 35 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

e) 40 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir 

 

69 - Gemi mecburi kılavuz tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan kim sorumludur? 

a) Donatan 

b) Kılavuz 

c) Taşıyan 

d) Sorumluluk donatan ile kılavuz arasında paylaştırılır 

e) Liman Başkanlığı 

 

70 - Gemi ve deniz ile ilgili aşağıdaki harç ve resimlerden hangisi liman başkanlıklarınca alınmaz? 

a) Yola Elverişlilik belgesi harcı  

b) Gemi Tasdikname harcı 

c) Ölçme Belgesi harcı 

d) Denize Elverişlilik belgesi harcı  

e) Liman işgal resmi 

 

71 - Gemide işin bir haftadan fazla süreyle tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında bu 

süreye rastlayan hafta tatili ücreti ne kadardır? 

a) Tam gün 

b) 10 saat karşılığı 

c) 2 gün 

d) Yarım gün 

e) 1,5 gün 

 

72 - Geminin “Bağlama Limanı” aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Seferlerinin idare olunduğu liman 

b) Sefer sonu bağlandığı liman 

c) Tescil edildiği liman 

d) Denize indirildiği liman 

e) Devamlı bakım ve onarımlarının yapıldığı liman 

 

73 - Hizmet sözleşmesi sırasında gemi adamı ölürse aşağıdakilerden hangisi olmaz? 

a) Hizmet sözleşmesi sona erer 

b) Tazminat hakları sona erer 

c) Tazminat hakları mirasçılarına geçer 

d) Yargıtay’a göre işçi kusurlu davranışıyla kendi ölümüne neden olması durumunda bu bir haklı nedenle fesih sebebi 

teşkil ettiği taktirde mirasçılarına tazminat ödenmez 

e) Kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir 

 

74 - Hizmet sözleşmesinden alacağın temini için açılacak davalarda zamanaşımı hususunda aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaşımı 2 yıldır 

b) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaşımı 1 yıldır 

c) Türk Borçlar Kanunu md 126 gereği açılan davalarda zamanaşımı 5 yıldır 

d) Türk Borçlar Kanunu genel olarak 10 yıllık zamanaşımı öngörmüştür 

e) Deniz İş Kanununda zamanaşımı süresi hususunda açıklık bulunmamaktadır 
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75 - İş Kanunu açısından aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? 

a) Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanmaz 

b) Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanır 

c) Kıyılarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara İş Kanunu 

uygulanır 

d) Limanlarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara İş Kanunu 

uygulanır 

e) Balık avcılığı işi ile uğraşan kimseler mahkeme içtihatlarına göre İş Kanunu hükümlerinden yararlanır 

 

76 - İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa, 

a) 2 aylık tazminat 

b) 6 aylık tazminat 

c) 6 aylıktan az olmayan tazminat 

d) 1 yıllık tazminat 

e) 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır 

 

77 - İşveren sendikalı ve sendikasız işçiler arasında aşağıdakilerden sadece biri hususunda takdir hakkını 

haizdir. 

a) İşin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir 

b) İşin ücretinde ayırım yapamaz 

c) Mesleki ilerlemede ayırım yapamaz 

d) Sosyal yardımlarda ayırım yapamaz 

e) İşe son verilmesinde ayırım yapamaz 

 

78 - Kaptanın kanuni temsil yetkisi’ni aşağıdakilerin hangisi kapsar? 

a) Donatanı, taşıyanı, yükü ve yük ilgililerini temsil 

b) İşveren vekili olarak sadece donatını temsil 

c) İşveren vekili olarak sadece donatanı ve donatma iştirakini temsil 

d) Taşıyanı tüm yük ilgilerine ve konişmento hamillerine karşı temsil 

e) Emrindeki gemiadamlarını temsil 

 

79 - Kıdem tazminatı Deniz İş Kanununa tabi gemiadamlarının hizmet akitlerinin, 

a) İşveren tarafından bu kanunun 14 üncü maddesinin 1 inci bendinde gösterilen sebepler dışında 

b) Gemiadamı tarafından bu kanunun 14 üncü maddesinin 2 nci ve 3 üncü bentleri uyarınca 

c) Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla  

d) Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı yahut toptan öde-

me almak amacıyla 

e) İşveren tarafından bu kanunun 14 üncü maddesindeki sebepler dahilinde feshedilmesi durumunda işçi 

kıdem tazminatına hak kazanır 

 

80 - Kıdem tazminatında gecikme faizi ne kadar olabilir? 

a) %30 

b) %10 

c) Mevduata uygulanan en yüksek faiz 

d) Bankalararası en yüksek faiz 

e) TÜFE enflasyon oranı 

 

81 Konşimento aşağıdakilerden hangisi arasındaki hukuki ilişkilerde esas tutulmaktadır? 

a) Taşıyan ile taşıtan 

b) Donatan ile taşıyan 

c) Taşıyan ile yükleten 

d) Taşıyan ile gönderilen 

e) Taşıtan ile donatan 
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82 Konişmentoda taşıyanın adı gösterilmemişse kim taşıyan sayılmaktadır? 

a) Donatan 

b) Yükleten 

c) Taşıtan 

d) Taşıyan 

e) Gönderilen 

 

83 - Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar? 

a) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan limanlarda merkez iskeleden 30 mil 

açılmadan yapılan seferler. 

b) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez 

iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler. 

c)Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından yirmi milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesin-

den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler. 

d) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan merkez iskeleden 20 mil açılmadan 

yapılan seferler. 

e) Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferler. 

 

84 - Müşterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar, kurtarılan gemi yük ve navlun ara-

sında değerleri oranında paylaştırılır. Bu paylaşmayı ve hesaplaşmayı gösteren belge veya rapor aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

a) M/A zarar hesabı 

b) Manifesto 

c) M/A hesap cetveli 

d) Dispeç 

e) M/A Garame nispeti 

 

85 Müşterek kusurlu çatmada can zararlarından sorumluluk ne şekilde tezahür etmektedir? 

a) Donatanlar zarar görene karşı müteselsilen sorumludur 

b) Donatanlar kusurlarının ağırlığı ölçüsünde sorumludur 

c) Kusuru fazla olan gemi donatanı zararı tazmin eder 

d) Donatanlar eşit olarak zararın tazmini yoluna giderler 

e) Herkes zararına katlanır 

 

86 - Serbest Pratika aşağıdaki kuruluşların hangisinin ilgili biriminden alınır? 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

b) Denizcilik Müsteşarlığı, Bölge Müdürlükleri 

c) Liman Başkanlıkları 

d) Liman İşletme Müdürlükleri 

e) Deniz Polisi yetkilileri 

 

87 - “Serbest Pratika” aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Temiz patenta 

b) Serbest geçiş 

c) Transit geçiş 

d) Uğraksız geçiş 

e) Liman giriş müsadesi 
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88 - Ticari yatın tanımına aşağıdakilerden hangisi uymaktadır? 

a) Gezi amaçlı tekneler 

b) En az 12 yolcu taşıyan ticari tekneler 

c) Yat tipinde inşa edilen ticari tekneler 

d) Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı12’yi 

geçmeyen yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu 

gemilerinde aranan gerekli niteliklerde olup yolcu sayısı 12 ila 36 arasında olan ve tonilato belgesinde ticari 

yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade eder 

e) Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı 12’yi geçmeyen 

yük ve yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu gemilerinde aranan gerekli 

niteliklerde olup yolcu sayısı 12 ila 32 arasında olan ve tonilato belgesinde ticari yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını 

ifade eder 

 

89 - TTK 817/1’e göre, aşağıdakilerden hangisi “Denize Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz? 

a) Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları 

b) Tekne 

c) Makine 

d) Kazan 

e) Genel donatım 

 

90 - TTK 817/2’ye göre, aşağıdakilerden hangisi “Yola Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz? 

a) Gemi adamları yeterlilikleri ve sayıları 

b) Can kurtarma ve seyir donanımları 

c) Yangından korunma ve yangın söndürme araçları 

d) Makine yeterliliği 

e) Kumanya, yakıt yeterliliği ve yükleme durumu 

 

91 - TTK md.829’a göre “Gemi Tasdiknamesine ve Bayrak Şahadetnamesine” gerek olmaksızın Türk Bayrağı 

çekebilecek gemiler, 

a) Ticari olmayan gemilerdir 

b) 50 Grt.dan küçük gemilerdir 

c) 50 Grt.dan küçük ticaret gemilerdir 

d) 18 Grt.dan küçük gemilerdir 

e) Liman içi sefer yapan küçük yolcu gemileri/motorlarıdır 

 

92 - TTK md.839’a göre, “Gemi Sicili” aşağıdakilerden hangisinin nezareti (kontrolu) altında tutulur? 

a) Bağlama Limanındaki Liman Başkanlığı 

b) Gemi Sicilinin bulunduğu Liman Başkanlığı 

c) Asliye Hukuk Mahkemesi 

d) Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu Başkanlığı 

e) TDİ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Eski TTK Madde 839’ a göre Asliye Hukuk Mahkemeleri,  

Yeni TTK Madde 4 (ğ) ‘ ye göre Gemi Sicilinin Bulunduğu Liman Başkanlığı tarafından tutulur. 

 

93 - TTK md.948’e göre aşağıdaki hallerin hangisinde donatan sınırlı sorumludur? 

a) Donatanın yapmış olduğu akitle yüküm altına girmişse 

b) Kaptanın yasal yetkilerine dayanarak yaptığı bir sözleşmenin gereği gibi ifasında donatanın kusuru varsa 

c) Donatan mukaveleyi yapmakla kalmamış, mukavelenin yerine getirilmesini ayrıca garanti etmişse 

d) Gemiadamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacaklarından 

e) Alacak kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak yaptığı bir 

hukuki işlemden doğmuşsa 
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94 - TTK uyarınca aşağıdaki hükümlerden hangisi emredicidir? 

a) Taşıma sözleşmesinin canlı hayvanlara taalluk ettiği haller 

b) Konişmentoda yükün güvertede taşınacağı yazılı olup da fiilen böyle taşınan yüklere ilişkin sözleşmeler 

c) Konişmentonun karine teşkil etmesine dair hüküm 

d) Taşıyana malların yüklenmesinden önce ve boşaltılmasından sonra düşen mükellefiyetler 

e) Çarter sözleşmesinin düzenlenip konişmentonun 3. şahsa devredilmediği haller 

 

95 - TTK’nın kaptanın hakları ile ilgili düzenlemelerine, aşağıdakilerden hangisi aykırıdır? 

a) Hastalanması halinde tedavi ve ilaç giderlerini donatan öder  

b) Kaptan, donatanın izni olmadan kendi hesabına yük taşıyamaz 

c) Kaptan, yükle ilgililerden gerekirse, prim, ikramiye, alabilir 

d) Belirli durumlarda yurda dönüş masraflarını donatan öder 

e) Gemide iaşe edilme hakkı vardır 

 

96 - TTK’nın 821. maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi gemiadamlarından değildir? 

a) Kaptan 

b) Tayfa 

c) Gemi Zabitleri 

d) Kılavuz 

e) Çamaşırcı 

 

97 - TTK’ya göre donatanlık sıfatının kazanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir? 

a) Ticari olsun olmasın bir geminin bulunması ve bu geminin bakım, onarım ve donatımının üstlenilmesi 

b) Geminin maliki olması 

c) Bir deniz gemisinin sözkonusu olması 

d) Ticaret gemisinin sözkonusu olması 

e) Gemiyi kendi adına işletmesinin gerekmesi 

 

98 - Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belgeler? 

a) Gemi Tasdiknamesi 

b) Bayrak Şahadetnamesi 

c) Bayrak çekme müsaade belgesi 

d) Gemi jurnali’nin tasdikli örneği 

e) Gemi Kayıt Defteri 

 

99 - Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, hizmet akdi işveren tarafından md 14/1,2,3,4 hükmüne göre sona 

erdirildiğinde, gemi bir Avrupa limanında olduğunda gemiadamı aşağıdakilerden hangisini isteyemez? 

a) Yurda dönüş masraflarını 

b) Yurda dönüş yolluğunu 

c) Birikmiş ödenmemiş ücretlerini 

d) İki ay ilave aylık ücretini 

e) Dört ay ilave aylık ücretini 

 

100 - Yabancı gemiadamlarının iade edileceği yer neresidir? 

a) Varılacak ilk liman 

b) Bağlama limanı 

c) İkametgahının bulunduğu liman 

d) Geminin sicil kaydının olduğu liman 

e) Geminin donatanının bulunduğu liman 
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101 - Yıllık izin süresi 18 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır? 

a) 15 gün 

b) 40 gün 

c) 45 gün 

d) 1 ay 

e) 2 ay 

 

102 - Yola elverişlilik belgesinin geçerlik süresi ne kadardır? 

a) Bir yıl 

b) Seferlik 

c) Altı ay 

d) Denize elverişlilik belgesinin geçerlik süresi kadar 

e) Klass sörveyi tarihine kadar 

 

103 - Yola elverişlilik belgesi olmayan gemi …………………………………….. 

a) Yük taşıyamaz 

b) Ticari faaliyette bulunamaz 

c) Yolcu taşıyamaz 

d) Yük taşır, yolcu taşıyamaz 

e) Hiçbir şekilde hareket edemez 

 

104 - 50 rüsum tonilatoya kadar gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların 

hangisi yetkilidir? 

a) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları 

b) Liman Başkanlıkları 

c) Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu 

d) Yüksekokul mezunu liman başkanlıkları 

e) Devlet Denetleme Kurulu 

 

105 - 50 rüsum tonilatoya kadar gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi 

yetkilidir? 

a) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu  

b) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları 

c) Liman Başkanlıkları 

d) Yüksekokul mezunu liman başkanlıkları 

e) Devlet Denetleme Kurulu 

 

106 - 500 rüsum tonilatodan büyük gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların 

hangisi yetkilidir? 

a) Liman Başkanlıkları 

b) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları 

c) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

d) Yüksekokul mezunu liman başkanlıkları 

e) Devlet Denetleme Kurulu 

 

107 - 50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki 

kuruluşların hangisi yetkilidir? 

a) Liman Başkanlıkları 

b) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

c) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları 

d) Yükse okul mezunu liman başkanlıkları 

e) Devlet Denetleme Kurulu 
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108 - 50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların 

hangisi yetkilidir? 

a) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

b) Liman Başkanlıkları 

c) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları 

d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları 

e) Devlet Denetleme Kurulu 

 

109 - 854 sayılı Deniz İş Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisi uygulanma kapsamı dahilinde değildir? 

a) Bu kanun denizlerde, göllerde, akarsularda TC bayrağını taşıyan 100 GRT ve üstü gemilere uygulanır 

b) Bu kanun sadece denizde taşımacılık yapan gemilere uygulanır 

c) Bu kanun aynı işverene ait gemilerin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 ve yukarı olduğunda da uygulanır 

d) Bu kanun uygulamasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da gemi sayılır 

e) Bakanlar Kurulu ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu kanun hükümlerini kapsam dışında kalan gemilere  

uygulamaya yetkilidir 

 

110 - 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gemi vasfı 

taşımaz?  

a) Yüzer havuz 

b) Mavna 

c) Boğaz’da lokanta olarak işletilen gemi 

d) Kik 

e) 2 kişilik yelkenli yarış teknesi 

 

111. Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar? 

A) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan limanlarda merkez iskeleden 30 

mil açılmadan yapılan seferler 

B) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez 

iskelesinden 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler 

C) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından yirmi milden çok açılmadan ve kalkma limanının 

merkez iskelesinden 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler 

D) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan merkez iskeleden 20 mil 

açılmadan yapılan seferler 

E) Sadece liman hudutları dahilindeki seferler 

 

112. Kıdem tazminatı Deniz İş Kanununa tabi gemiadamlarının hizmet akitlerinin, 

A) İşveren tarafından bu kanunun 14 üncü maddesinin 1 inci bendinde gösterilen sebepler dışında 

B) Gemi adamı tarafından bu kanunun 14 üncü maddesinin 2 nci ve 3 üncü bentleri uyarınca 

C) Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla  

D) Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı yahut toptan 

ödeme almak amacıyla 

E) İşveren tarafından bu kanunun 14 üncü maddesindeki sebepler dahilinde feshedilmesi durumunda işçi 

kıdem tazminatına hak kazanır 

 

113. Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya şartlarından değildir. 

A) Tehlike unsuru 

B) Fevkalade fedakarlık 

C) Müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış gemi veya yük 

D) Makul hareket tarzı 

E) Olağandışı masraf 
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114. İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa, 

A) 2 aylık tazminat 

B) 6 aylık tazminat 

C) 6 aylıktan az olmayan tazminat 

D) 1 yıllık tazminat 

E) 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır 

 

115. Yolcu motoru, 

A) Tam boyu 35 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan sadece limanda çalışan ticari tekneleri ifade eder 

B) Tam boyu 25 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan sadece limandan çalışan tekneleri ifade eder 

C) Tam boyu 40 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, liman veya 100 mil ile sınırlı liman seferi bölgelerinde 

çalışan ticari tekneleri ifade eder 

D) Tam boyu 30 metrenin altında olan ve 100 mil ile sınırlı liman seferi bölgelerinde çalışan ticari tekneleri ifade eder 

E) Tam boyu 40 metrenin altındaki Türk karasularında yolcu taşıyan tekneleri ifade eder 

 

116. Feshi ihbar süreleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşi altı ay sürmüş gemi adamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra sona erer 

B) İşi bir buçuk yıl ila üç yıl arası süren gemiadamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta 

sonra sona erer 

C) İşi üç yıldın fazla sürmüş olan gemiadamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından itibaren sekiz hafta sonra sona 

erer 

D) Süresi belirsiz hizmet akdi Deniz İş Kanunu md 14 hükmündekiler dışında gemiadamının işe alınmasından itibaren 

altı ay geçmedikçe bozulamaz 

E) İşi üç yıldın fazla süren gemi adamı için bildirimin yapılmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamaz 

 

117. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kamu görev ve yetkilerinden değildir? 

A) Yolculuğun devamınca yükte hak sahibi olanların menfaatini koruma yetkisi 

B) Gemide suç işlenmesi halinde ceza tahkikatı yapma yetkisi 

C) Gemide bulunan şahıslar üzerinde emir ve disiplin yetkisi 

D) Gemi jurnalinin tutulmasına nezaret yetkisi 

E) Doğumu tescil etmek 

 

118. İşveren sendikalı ve sendikasız işçiler arasında aşağıdakilerden sadece biri hususunda takdir hakkını 

haizdir. 

A) İşin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir 

B) İşin ücretinde ayırım yapamaz 

C) Mesleki ilerlemede ayırım yapamaz 

D) Sosyal yardımlarda ayırım yapamaz 

E) İşe son verilmesinde ayırım yapamaz 

 

119. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hizmet sözleşmesi belli bir süre için yapılabilir 

B) Hizmet sözleşmesi süresiz yapılabilir 

C) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılabilir 

D) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa fesih ihbarıyla sona erer 

E) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa varma limanında yükün boşaltılmasıyla sona erer 

 

120.Hangisi kaptan ve güverte zabiti yeterlilik derecesi değildir. 

A) Sınırlı Vardiya Zabiti 

B) Vardiya Zabiti 

C) Kaptan 

D) Yakınyol Vardiya Zabiti 

E) Uzakyol Vardiya Zabiti 
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121.Liman işçileri haftada en çok kaç gün çalışır. ******** 

A) 5 

B) 4 

C) 7 

D) 6 

E) 3 

 

122 -500 rüsum tonilatodan büyük gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların 

hangisi yetkilidir? 

a) Liman Başkanlıkları 

b) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu 

c) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları 

d) Yüksekokul mezunu liman başkanlıkları 

e) Devlet Denetleme Kurulu 

 

gemi adamı hangi sebeplerden dolayı iş akdini feshedemez? 

-donatanın kanuna aykırı davranışı 

-donatanın ahlaka ve denizcilik teamüllerine aykırı davranışı 

-donatanın sözleşmede yazılı üçreti ödemeyişi 

-donatanın tutuklanması 

-gemi adamının sağlık koşullarının işi yapamaz hale geliş 

 

MERSAR veya IAMSAR’da bulunan ‘’Sektör Arama’’ paterninde, dönüşler ve dönüş derecesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. SANCAK - 120 DERECE 

B. İSKELE - 120 DERECE 

C. SANCAK - 90 DERECE 

D. İSKELE -90 DERECE 

E. SANCAK -45 DERECE 

 

A olacak, mesafe çıkarsa 2 mil 

 

aşağıdakilerden hangisi donatan, yükleten vs haberi olmadan kaptanın ve gemi personelin yüke bilerek 

ve isteyerek zarar vermesidir. 

- grev 

- müşterek avarya 

- yüke zarar verme 

- baratarya 

cvp:baratarya  : Kaptanın, tayfaların, gemi sahibine, armatöre veya sigorta ortaklığına bilerek verdikleri zarar. 

 

Uzak sefer yapan gemilerin Life Raft(Can Salı)’ları içinde bulunan malzeme paketi, SOLAS/74’e göre 

aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

 

A. PACK-1 

B. PACK-2 

C. PACK-3 

D. PACK-A  

E. PACK-B 
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Yakın sefer yapan gemilerin Life Raft(Can Salı)’larında bulunan malzeme paketi, SOLAS/74’e göre 

aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

 

A. PACK-1 

B. PACK-2 

C. PACK-3 

D. PACK-A  

E. PACK-B 

 

SOLAS/74 IMO sözleşmesi, günümüze kadar kaç temel değişiklik göstermiş ve birer Protokolla 

Solas/74’e ilave edilmiştir? 

 

A. İKİ 

B. ÜÇ 

C. DÖRT 

D. BEŞ 

E. ALTI 

 

 

 

SOLAS/74 IMO sözleşmesinin yürürlük tarihi hangisidir? 

A. 1974  

B. 1980 

C. 1981 

D. 1982 

E. 2000 

 

‘’Plimsol ‘’ Markalaması hangi sözleşme gereğidir? 

 

a. LL/66 

b. TONNAGE /69 

c. STCW/78 

d. MARPOL 73/78 

e. SOLAS/74 

 

’Akdenizin Kirliliğinin Önlenmesi’’, bölgesel sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a. ATİNA SÖZLEŞMESİ 

b. PARİS SÖZLEŞMESİ 

c. BARSELONA SÖZLEŞMESİ (1972) 

d. MİLANO SÖZLEŞMESİ 

e. MALTA SÖZLEŞMESİ 

 

‘’SOX Emission Control Area’’(SECA) bölgesinde ; Marpol 73/78’e göre, akaryakıt’ta ki sülfür 

(SULPHUR) miktarı en fazla ne kadar olmalıdır? 

 

A. % 1.5 

B. %2.5 

C. %3.0 

D. %4.0 

E. %4.5 



BY HÜSEYİN GÜNDÜZ Sayfa 124 
 

 

 

‘’SOX Emission Control Area’’ (SECA) bölgesinde, Marpol 73/78’in Ek’i şartları; Hangi Minimum makine 

gücü olan gemilere uygulanacaktır? 

 

A. 750 KW 

B. 500 KW 

C. 400 KW 

D. 300 KW 

E. 130 KW 

 

‘’SOX EmissionControl Area’’(SECA) bölgesi, Marpol 73/78’e göre nereler ilan edilmiştir? 

 

A. BALTIK-KARADENİZ 

B. BALTIK- AKDENİZ 

C. BALTIK-KUZEY DENİZİ← 

D. BALTIK-KIZILDENİZ 

E. KARADENİZ –AKDENİZ 

 

‘’SOX Emission Control Area’’ (SECA) bölgesi, Marpol 73/78’in hangi Ek’i kapsamı içindedir? 

 

A. EK-2 

B. EK-3 

C. EK-4 

D. EK-5 

E. EK-6 

 

MERSAR veya IAMSAR’da bulunan ‘’ Genişleyen kare Arama’’ paterninde, dönüşler ve dönüş derecesi 

aşağıdakinden hangisidir? 

 

A. SANCAK-120 DERECE 

B. İSKELE -120 DERECE 

C. SANCAK -90 DERECE 

D. İSKELE -90 DERECE 

E. SANCAK -45 DERECE 

 

MERSAR veya IAMSAR’da bulunan ‘’Sektör Arama’’ paterninde, dönüşler ve dönüş derecesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. SANCAK - 120 DERECE 

B. İSKELE - 120 DERECE 

C. SANCAK - 90 DERECE 

D. İSKELE -90 DERECE 

E. SANCAK -45 DERECE 

 

Marpol 73/78’in, özellikle ; Ek-1, Ek-2, Ek-4 göre denize tahliye veya boşaltımdaki, en önemli şart olan 

hangi cümle seçiniz? 

 

A. Seperatör sisteminin çalışmasıdır 

B. En yakın karadan gerekli mesafe olmalıdır 

C. Parçalama sistemi çalışmalıdır 

D. Dezenfekte sistemi çalışmalıdır 

E. Ek’lerin tahliye şartları yerine getirilse dahi gemi üzerinde sürat yoksa tahliye yapılamaz 
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Marpol 73/78’in ;Katı atık , Çöp veya (Garbage)Ek’ine göre; ‘’Çöp Kayıt Defteri’’ ve ‘’Çöp Yönetimi 

Planı’’ bulundurulması gerekli gemilerin, minimum personel sayısı ne olmalıdır? 

 

A. 10 KİŞİ 

B. 15 KİŞİ 

C. 15 KİŞİ 

D. 25 KİŞİ 

E. 30 KİŞİ 

 

Marpol 73/78’in , pis su (Sewage)ile kirlenmesi Ek’ine göre; Diğer gerekli şartlar oluşturulduğunda 

dezenfekte ve arıtma sisteminden geçtikten sonra , en yakın karadan minimum ve maksimum kaç mil 

mesafelerden denize tahliye yapabilir? 

 

A. 3 MİL -10 MİL 

B. 4 MİL -24 MİL 

C. 4 MİL -10 MİL 

D. 4 MİL -12 MİL 

E. 12 MİL-16 MİL 

 

 

‘’Garbage management plan’’ (Çöp Yönetim Planı)bulundurmak mecburiyeti olan gemilerde; Çöp 

Kaplarının yerleşiminde Engine Room (Makine Dairesi)’da hangi RENK kap bulundurulmaz? 

 

A. MAVİ KAP 

B. KIRMIZI KAP 

C. SİYAH KAP 

D. YEŞİL KAP 

E. SARI KAP 

 

’Garbage management plan’’(Çöp Yönetim Planı) bulundurmak mecburiyeti olan gemilerde; Çöp Tipleri 

için kullanılan kutular ve renkleri kaç adet’ten oluşur? 

 

A. Üç kutu –renk 

B. Dört kutu-renk 

C. BEŞ kutu-renk 

D. Altı kutu -renk 

E. Yedi kutu –renk 

 

Bulundurma şartları ve koşullar oluştuğunda; Gemiler, Marpol 73/78’in hangi Ek’i gereği IAPP 

Sertifikası almalıdırlar? 

 

A. EK 1 

B. EK 2 

C. EK 4 

D. EK 4 

E. EK 6 
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Bulundurma şartları oluştuğunda; Gemiler ,Marpol 73/78’in hangi eki gereği ISPP sertifikası 

almalıdırlar? 

A. EK 1 

B. EK 2 

C. EK 4 

D. EK 5 

E. EK 6 

 

‘’International convention on oil pollution preparedness response and cooperation’’IMO’nun hangi grup 

sözleşmesidir? (OPRC) 

A. Maritime Safety (Güvenlik) 

B. Marine Pollution (Kirlilik) 

C. Liability and compensation (Sorumluluk – Tazminat) 

D. Other Subjects (Diğerleri) 

E. yanlış 

 

MARPOL 73/78 Ek’ lerinden,hangileri halen özel deniz alanı ilan edilmemiştir? 

A. EK1-EK5 

B. EK1-EK2 

C. EK3-EK4 

D. EK2-EK6 

E. EK5-EK6 

 

IMO’nun yirmi dört adet sözleşmesi içinde; yürürlük tarihi en eski olan sözleşme aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A. LL 

B. TONNAGE 

C. MARPOL 

D. OILPOL  

E. STCW 

 

MARPOL 73/78 IMO sözleşmesi kaç Ek’ ten oluşmuştur? 

 

A. ÜÇ EK 

B. DÖRT ÜÇ EK 

C. BEŞ EK 

D. ALTI EK 

E. YEDİ EK 

 

Gemiler liman girişlerinde; IMO’nun aşağıdaki sözleşme içeriğinde bulunan hangi Form’lara göre, 

deklere listelerini verirler? 

 

A. SOLAS/74 

B. STP/72 

C. PAL/74 

D. STCW/78 

E. FAL/65 
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Deniz Trafiğini kolaylaştırma, IMO sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. COLREG/72 

B. FAL/65 

C. SALVAGE/69 

D. STP/71 

E. PAL/74 

 

IMO’nun ‘’INMARSAT’’/76 sözleşmesi Hangi Grup sözleşmedir? 

 

A. GüvenliK 

B. Kirlilik 

C. Sorumluluk Tazminat 

D. Diğer sözleşmeler 

E. Hepsi yanlış 

 

Aşağıdakilerden hangisi IMO’nun ‘’GüvenlikGrubu’’ sözleşmesindendir? 

 

A. SAR/79 

B. MARPOL 73/78 

C. HNS/79 

D. INTERVENTION/69 

E. NUCLEAR/71 

 

Aşağıdakilerden hangisi IMO’nun ‘’Güvenlik Grubu’’ sözleşmesindendir? 

A. MARPOL 73/78 

B. STCW/78 

C. HNS/96 

D. FUND/71 

E. TONNAGE/69 

 

Aşağıdakilerden hangisi IMO’nun ‘’Sorumluluk-Tazminat’’ sözleşmesindendir? 

A. FUND/71 

B. STF/71 

C. SAR/79 

D. OILPOL/54 

E. SUA/88 

 

Aşağıdakilerden hangisi IMO’nun ‘’Deniz Kirliliği Grubu’’ sözleşmesindendir? 

A. CLC/69 

B. OPRC/90 

C. FUND/71 

D. PAL/74 

E. FAL/65 

 

Gemide mevcut, şişirilebilir Can Sallarının (Life Raft) ilgili bakım şirketi tarafından, minimum ne kadar 

zamanda bir Test’e tabi tutulmalıdır? 

A. Dört ayda bir 

B. Altı ayda bir 

C. Sekiz ayda bir 

D. Oniki ayda bir 

E. İki senede bir 
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SOLAS/74 sözleşmesine göre; Filika (Life Boat)motorları üç dakika ileri-üç dakika tornistan olarak 

Minimum ne kadar zamanda bir kontrol amaçlı olarak çalıştırılmalıdır? 

A. Haftada bir 

B. İki haftada bir 

C. Üç haftada bir 

D. Dört haftada bir 

E. Üç ayda bir 

 

SOLAS/74 sözleşmesine göre; Filikalar(Life Boats) tam yüklü ve kapasiteli olarak, minimum Ne kadar 

zamanda bir gemi personelince Bando edilmelidir? 

A. Bir ay 

B. İki ay 

C. Üç ay 

D. Altı ay 

E. Oniki ay 

 

Aşağıdakilerden hangisi, IMO sözleşmelerinden değildir? 

A. FAL 

B. CLC 

C. FUND 

D. SFV 

E. ITF 

 

IMO Organizasyonunda beş ana komite mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Komitesi 

Kısaltmasıdır? 

A. MSC 

B. MEPC 

C. LEG 

D. TC 

E. FC 

 

Arama Kurtarma sözleşmesi (SAR/79), aşağıdaki hangi grup IMO sözleşmeleri içinde yer alır? 

A. Maritime Safety (Güvenlik) 

B. Marine Pollution (Kirlilik) 

C. Liability and Compensation (Sorumluluk/Tazminat) 

D. Diğer IMOsözleşmeleri 

E. Hepsi yanlış 

 

Petrol kirliliği zararları için, Uluslar arası bir tazminat fonu kurulmasına dair olan (FUND/71) Sözleşmesi 

aşağıdaki hangi grup IMO Sözleşmesi içinde yer alır? 

 

A. Maritime Safety (Güvenlik) 

B. Marine Pollution (Kirlilik) 

C. Liability and Compensation (Sorumluluk/Tazminat) 

D. Other Subjects (Diğerleri) 

E. Hepsi yanlış.  
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Petrol kirliliğine karşı, hazırlıklı olma, müdahale ve işbirliği IMO Sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisidir? 

A. FUND/71 

B. CLC/99 

C. OPRC/90 

D. MARPOL 73/78 

E. INTERVENTION/69 

 

Seyredilebilir sularda veya diğer sularda tehlikede bulunan bir tekneye yada herhangi bir mala yardım 

işleminin üstlenilmesini kapsayan ve bir amacıda; Deniz, Çevre kirliliğinin önlenmesini teşvik etme olan 

bir IMO Sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. SUA/88 

B. STP/71 

C. SFV/77 

D. SAR/79 

E. SALVAGE/89 

 

Can Emniyet sözleşmesi !(SOLAS/74), aşağıdaki hangi Organizasyon, Federasyon veya Kuruluşun 

çıkardığı sözleşmedir? 

A. IMO 

B. ILO 

C. Kılavuz Kaptanlar Derneği 

D. Deniz Müsteşarlığı 

E. Klas Kuruluşlar Birliği 

 

Aşağıdaki IMO Sözleşmelerinden hangisi, SOLAS/74 Harmonize Sörvey Protokolunda yer alan Temel 

sözleşmedir?  

A. STCW/78 

B. FUND/71 

C. FAL/65 

D. STP/71 

E. LL/66 

 

ISM Code, SOLAS/74’ün hangi bölümündedir ? 

A. Bölüm II-1 

B. Bölüm II-2 

C. Bölüm III 

D. Bölüm IX 

E. Bölüm XI 

 

Gemilerde, Yangın sabit ve seyyar Yangın malzemeleri, Müdahale malzemeleri ile Yangın alarm ve 

Tesbit sistemlerinin, Uluslar arası Standartları miktarları, SOLAS/74’ün hangi bölümündedir? 

A. Bölüm II-1 

B. Bölüm II-2 

C. Bölüm III 

D. Bölüm IX 

E. Bölüm XI 
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Can kurtarma araçları, malzemeleri standartları ve miktarını belirten özellikler, SOLAS/74’ün hangi 

bölümündedir? 

A. Bölüm II-1 

B. Bölüm II-2 

C. Bölüm III 

D. Bölüm IX 

E. Bölüm VI 

 

Türkiye Cumhuriyeti, aşağıdaki ‘’MOU’’lardan hangisine taraftardır? 

A. Tokyo MOU 

B. Güney doğu Akdeniz MOU 

C. Paris MOU 

D. Latin Amerika MOU 

E. Hindistan MOU 

 

PSC’lerinde, Uluslar arası standardı sağlamak için; Hangi Uluslar arası sözleşme, tüm ‘’MOU’’larda 

Kullanılır? 

A. LL/66 

B. SOLAS/74 

C. MARPOL 73/78 

D. COLREG/72 

E. Hepsi doğru← 

 

PSC’nin etkin olarak yapılabilmesi için, ‘’Bölgesel Andlaşmalar’’ YAPILMIŞ, MOU’lar oluşturulmuştur. İlk 

kurulan MOU aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Tokyo MOU 

B. Güney doğu Akdeniz MOU 

C. Paris MOU 

D. Latin Amerika MOU 

E. Hindistan MOU 

 

Gemi adamı tarafından yapılan zarar nedeniyle, tazminat karşılığı Gemi adamının ücretlerinden geçici 

olarak alıkonulabilecek miktar; ******* 

A. 10 haftada,eşit kesilmek üzere 10 günlük ücretinden fazla olamaz 

B. 8 haftada,eşit kesilmek üzere 12 günlük ücretinden fazla olamaz 

C. 6 haftada,eşit kesilmek üzer 15 günlük ücretinden fazla olamaz 

D. Bir defada maaşının yarısıdır 

E. Bir defada Tüm maaşıdır.  

 

İşi üç yıldan fazla sürmüş gemi adamı , İş Akdinin Feshi için Önel süresi; 

A. 2 haftadır  

B. 4 haftadır  

C. 6 haftadır  

D. 8 haftadır  

E. 3 haftadır  
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İşinden ayrılan gemi adamına işveren veya işveren vekili tarafından; işin çeşidi, süresi, davranışları, 

çalışma şekli hakkında; ******* 

A. Belge verilmesi mecburi olup gemi adamı isterse Liman Başkanlığınca onaylanır 

B. Belge verilmek mecburiyeti yoktur 

C. Verilen belge Liman Başkanlığınca mahkeme kararı olmadan onaylanmaz 

D. Belge Liman Başkanlığınca verilir 

E. Hepsi yanlıştır 

 

Seferlik hizmet akdinin son bulması; 

A. Akitte yazılı seferin sonunda geminin emniyetle demirlemesiyle 

B. Akitte yazılı seferin sonunda geminin emniyetle rıhtıma yanaşmasıyla 

C. Akitte yazılı seferin sonunda geminin yükünü boşaltmasıyla 

D. Akitte yazılı seferin sonunda geminin yeni sefere başlamasıyla 

E. Hepsi doğrudur 

 

Özel tekneler ve Özel Yatlar Kabotaj Kanunu gereğince 

A)Limanlar arası Kabotaj seferinde “Gemi Sağlık Cüzdanı” ve “Gemi Sağlık Resmi”nden muaftır 

B)Yurt dışından gemiler“Q”Sarı bayrağı çekerek sağlık denetimine tabi olmadan limana irebilirler 

C) Yurt dışına çıkış ve yurt dışından giriş haricinde gemilere Sahil Sağlık Genel Müdürlüğünce kontrol  

yapılamaz 

D) Montrö gereğince boğazlardan Transit geçen gemiler “Sağlık Resmi” ödemezler 

E) Transit geçen gemilerin limanda 72 saat kalmaları transiti bozmaz 

 

Yabancı bayraklı yatlar; 

A. Limanlar arasında istediği gibi dolaşmakta serbesttirler 

B. Önce hudut kapısından girip denetim yaptırmaları ve yat kayıt belgesi almaları şarttır 

C. Gümrük idaresi olmayan limanlara yurt dışından doğrudan girebilirler 

D. Türkiye’ye dış limandan gelen yatlar gümrük bölgesine girdikten sonra, gidecekleri rotayı değiştirme 

ve diğer teknelerle temas kurmaları serbesttir 

E. Hepsi doğrudur 

 

Gemilerin, botların dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağlar ile karaya çıkarılmamak şartıyla 

yurtdışından getirdikleri kumanyaları; 

A. İthalat vergisinden muaftır 

B. Yakıt için vergiden muaf ve kumanya için vergi öderler 

C. Yakıt ve kumanya için %50 vergi öderler 

D. Yakıt ve kumanya için tam vergi öderler 

E. Yakıt için %50 vergi öder kumanya vergiden muaftır  

 

Kurtarma ve yardım ücretinin paylaşılması, Kurtarıcı gemi Yelkenli tekne ise, Donatanın payı, Kaptanın 

payı ve Personelin payı ne olur? 

 

A. Donatan payı 1/2, Kaptan payı 1/4, diğer personel payı 1/4  

B. Donatan payı 1/3, Kaptan payı 1/3, diğer personel payı 1/3 

C. Donatan payı 2/3, Kaptan payı 1/6, diğer personel payı 1/6  

D. Donatan payı 1/4, Kaptan payı 1/2, diğer personel payı 1/6 

E. Hepsi yanlıştır 
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Kulüp sigorta teminatı süresi; 

A. Her yıl 10 ocakta başlar ve müteakip 10 ocakta sona erer 

B. Her yıl 20 şubat öğle vakti başlar ve müteakip 20 şubat öğle sona erer← 

C. Her yıl 10 ocakta başlar 20 şubatta sona erer 

D. Her yıl 20 ocakta başlar 20 şubatta sona erer 

E. Hepsi yanlıştır 

 

Müşterek Avarya olarak hangi ifade kabul edilebilir?  

A. Karaya oturtulmuş geminin yüzdürülmesi için yapılan masraflar 

B. Müşterek selamet adına geminin bilerek karaya oturtulması ve tekrar yüzdürülmesi nedeniyle 

yapılan masraflar 

C. Müşterek avarya fedakarlığının doğrudan sonucu gemi veya yüke gelecek zararlar 

D. Müşterek selamet uğruna yükün yakıt olarak yakılması 

E. Hepsi doğrudur 

 

Müşterek Avarya unsurlarından yanlış olanını belirtiniz: 

A. Tehlikenin gemi ve yükü birlikte tehdit etmesi 

B. Gemi ve yükün tehlikeden korunması için olağanüstü bir fedakarlık ve masrafın olması gerekir 

C. Geminin ve yükün tehlikeden korunması için yapılan fedakarlık ve masrafın makul ölçülerde olması 

gerekir 

D. Müşterek avaryanın varlığı için, müşterek avarya masraflarına iştirak edecek faydalı bir netice 

alınmış olmalıdır 

E. Geminin ve yükün tehlikeden kurtulması için geminin hafifletilmesi zorunlu ise geminin veya yükün 

bir kısmının denize atılması müşterek avarya olarak kabul edilmez 

 

Çatmada, sigortalıyı üçüncü kişilere karşı; ”Koruma ve Tazmin Kuvertürü”(P&I,Protection and 

Indemnity) “Running Down Clause” karşısında geri kalan ……………. oranındaki kısmını karşılar 

A. 1/2 

B. 2/3 

C. 3/4 

D. 1/4 

E. 1/3 

 

Çatmada, sigortalıyı üçüncü kişilere karşı koruyan,”Çatışma Sorumluluk Klozu”(Running Down Clause); 

Borçlu bulunulan tazminatın ……………. oranındaki kısmını karşılar 

A. 1/2 

B. 1/3 

C. 3/4  

D. 1/4 

E. 4/4 

 

Kılavuzluk konusunda yanlış olanı seçiniz; 

A. İhtiyari kılavuzlukta, kılavuz bilgi verir kaptan uymak zorunda değildir 

B. İhtiyari kılavuzlukta, meydana gelen zararlardan dolayı kaptan ve gemi adamları sorumludur 

C. Mecburi müşavir kılavuzlukta, kaptan gemiyi yönetirse sorumluluk kendisindedir 

D. Mecburi sevk ve idari kılavuzlukta kaptan yönetimi kılavuza bıraktığı için sorumluluk kılavuzdadır 

E. Tüm kılavuzluk hizmetlerinde sorumluluk kılavuzdadır 
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Türk Ticaret Kanununda belirtilen, ‘’Kaptanın Yetki ve Selahiyetlerine’’;aşağıdakilerden hangisi uymaz ? 

A. Kaptan,yabancı ülkede iken ,o ülke mevzuatına uymak zorundadır 

B. Kaptanın,gemideki İdari yetkileri sınırsızdır 

C. Kaptanın,gemideki İdari yetkileri sınırlıdır 

D. Kaptan,yola çıkmadan önce geminin denize ve yola elverişliliğini sağlar 

E. Kaptan,yola çıkarken gemi adamlarına ve yüke ait belgelerin bulundurulmasını sağlar 

 

Taşıyanın TTK gereğince sorumlu olduğu hangisidir? 

A. Taşıyan,yüklenen yükün gereği gibi dikkatlice istifi 

B. Taşıyan,grev,lokavt ve diğer çalışma engellerinden 

C. Taşıyan,mahkemelerin el koyma kararlarından 

D. Taşıyan,denizde can ve mal kurtarmadan dolayı hasardan 

E. Taşıyan,yükün kendi kusurundan,kendiliğinden eksilmesinden 

 

Taşıyanın TTK gereğince sorumlu olmadığı hangisidir? 

A. Taşıyan,gemiyi denize ve yola elverişli yapmak zorundadır 

B. Taşıyan,taşınmak üzere aldığı yükü dikkatli ve gereği gibi yüklemek ve istif etmek zorundadır 

C. Taşıyan,kendi ihmal ve kusuru olmasa dahi yangından sorumludur 

D. Taşıyan,yükü gereği gibi taşımak ve muhafaza etmekten sorumludur 

E. Taşıyan,taşıdığı yükü tahliye limanında,tedbirli bir taşıyan gibi dikkatlice tahliye edip,ilgisine teslim 

etmek zorundadır 

 

Gemi siciline tescil edilmiş geminin sicilden silinmesi; 

A. Türk bayrağını çekme hakkını kaybetse dahi sicilden silinme sebebi değildir 

B. 20 yıldan beri kayıt işlemi yapılmamışsa artık mevcut olmadığı öğrenilmiş ve ipotek ile intifa hakkı 

tescil edilememişse sicilden silinebilir 

C. Gemi üzerinde ipotekli alacaklılar ve ipotek sahibi üçüncü kişilerin talebi sicilden silinme sebebi 

değildir 

D. Gemi maliklerinin isteği üzerine,olumsuz nedenler gösterilmeden sicilden silinemez 

E. Geminin kurtarılmayacak şekilde batması veya onarım kabul etmez duruma gelmesi sicilden 

silinmesi için yeterli sebep değildir 

 

Bir geminin sicile tescil edilebilmesi için; 

A. Kamu hizmetine tahsisli olması tercih sebebidir 

B. Kamu tüzel kişilere ait olması gerekir 

C. Türk bayrağını çekme hakkı olması ve yabancı limana kayıtlı olmaması gerekir 

D. Türk bayrağını çekme hakkı olması yeterlidir 

E. Yabancı limana kayıtlı olmaması yeterlidir 

 

Her geminin Sicile Tescili hususunda, doğru olanı işaretleyin; 

A. Geminin Sicile Tescili, Bağlama Limanı Sicil dairesince yapılır 

B. Gemi seferleri, yabancı limanlardan yönetilecekse, malik dilediği limanda tescil yaptırabilir 

C. Geminin bağlama limanı yoksa, malik dilediği limandan tescil yaptırabilir 

D. Malikin Türkiye’de ikametgahı veya ticari işletmesi yoksa o bölgede oturan bir temsilci göstermek 

zorundadır 

E. Hepsi doğrudur 
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Türk gemilerinin kaydedildiği Sicil Kütüğü, Asliye Hukuk Mahkemesi gözetiminde, görevlendirilmiş olan 

10 sicil limanında tutulur.Doğru olanı işaretleyin: 

A. Trabzon, Rize, İstanbul, Mersin 

B. Trabzon, Samsun, Bandırma, İzmit 

C. İstanbul, Çanakkale, Samsun, İskenderun 

D. Zonguldak, Sinop, İstanbul, Antalya 

E. Samsun, Giresun, İstanbul, Mersin  

 

Yabancı bir gemiye,Türk gemisine malik olma koşullarına sahip kişiye,gemiye Türk Bayrak çekebilmesi; 

A. Türk vatandaşına satılmadıkça imkansızdır 

B. Bu geminin Türk vatandaşına en az bir yıl süreyle kendi adına işletmesi için bırakılmış olması gerekir 

C. Ulaştırma Bakanlığı Türk mevzuatının kaptan ve gemi zabitleri hakkında hükümlere bakılmaksızın 4 

yıl süreyle müsaade edebilir 

D. Geminin daha önce 2 yıl bir Türk firması işletmesinde çalışmış olması gerekir 

E. Herhangi bir Türk Liman Başkanlığı izin verebilir 

 

Bir Türk gerçek kişisine veya tüzel kişiliğe ait geminin,yabancı kişinin idaresinde yabancı bayrak 

çekebilmesi; 

A. Yabancıya satılmadıkça imkansızdır 

B. Türk gemisine malik olma koşullarına sahip olmayan kişiye , en az bir yıl süreyle kendi adına 

işletmesi için bırakılmış olması gerekir 

C. Ulaştırma Bakanlığı geminin yabancı bayrak çekmesine 5 yıl süreyle müsaade edebilir 

D. Geminin,o yabancı kişinin işletmesinde en az 4 yıl çalışması gerekir 

E. Geminin, bağlama Limanı Başkanlığı şartsız izin verebilir 

 

Finlandiya, İspanya, Norveç, Almanya gibi ülkelerin de dahil olduğu “Uluslararası Gemi Sicili”ikinci sicil 

şeklinde gemilerin diğer ülkelerin sicillerine kaydedilmesi ile o ülkelerin,ayrıcalık ve kolaylıklarından 

yararlanmaktadırlar.Yanlış olanı işaretleyin: 

 

A. Bu sicile “Türk Uluslararası Gemi Sicili”denir 

B. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemiler; Alım-satım, İpotek ve Sigorta, Tescil vergilerine tabi 

değildir 

C. Türk Uluslararası Gemi Sicili kanununa göre gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan bu gemilerden, 

Kayıt harcı ve Yıllık tonaj harcı alınır 

D. Türk Uluslar arası Gemi Siciline kayıtlı geminin, donatanının Türk veya yabancı olmasına 

bakılmaksızın kaptanın Türk vatandaşı olması yeterlidir 

E. Donatanın Türk vatandaşı olması halinde personelin Türk vatandaşı olması şartı aranmaz 

 

Gemi adamları asgari emniyet belgesi, Gemi düdükleri belgesi, Seyir fenerleri pozisyon belgesi, Petrol 

ile kirlenmeden doğan hukuki sorumluluk anlaşması belgesi(CLC)hangi kuruluşça verilir? 

A. Ulaştırma Bakanlığı Gemi Sörvey kurulunca 

B. İlgili Klas kuruluşunca 

C. Liman Başkanlığınca 

D. Sahil Sıhhiye Genel Müdürlüğünce 

E. Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş istasyonlarca 

 

“Tekne ve Makine Klas Belgeleri”,”Uluslar arası Yükleme Sınırı Belgesi”,”Geminin Yük Donanım 

Bukleti”,”Uluslar arası Deniz Kirliliğini Önleme Belgeleri” hangi kuruluşça verilir? 
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A. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen istasyonlarca 

B. Sahil Sıhhiye Gen.Md.lüğünce 

C. Yetkili Klas kuruluşlarınca 

D. Ulaştırma Bakanlığı Gemi Sörvey kurulunca 

E. Liman Bşk.lığınca 

 

Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine (SOLAS) göre,uluslar arası sefer yapan gemide 

bulunması gereken belgeler; 

A. Denize elverişlilik ve yola elverişlilik belgeleri kafidir 

B. Techizat Emniyet Belgesi,Telsiz Telefon Emniyet Belgesi, İnşa Emniyet Belgesi gereklidir  

C. Sağlık Patentası yeterlidir 

D. Gemi adamlarının yeterlilik belgeleri yeterlidir 

E. Hepsinin bulunması gereklidir 

 

Kaptanın donatanı temsil yetkisi; 

A. Bağlama limanında kısıtlı,bağlama limanı dışında geniştir 

B. Bağlama limanı ve bağlama limanı dışında aynıdır 

C. Bağlama limanında çok geniştir 

D. Kaptanın isteğine bağlıdır 

E. Hepsi yanlıştır 

 

Donatana karşı açılacak bütün davalarda yetkili mahkeme; 

A. Liman başkanlıklarının istediği yerdeki mahkemedir 

B. Herhangi bir sulh hukuk mahkemesidir 

C. Deniz Müsteşarlığının bulunduğu şehirdeki mahkemedir 

D. Donatanın seçeceği yerdeki mahkemedir 

E. Bağlama Limanı Mahkemesidir 

 

Gemi Tasdiknamesi verilmiş bir geminin adının değiştirilmesi; 

A. Ulaştırma Bakanlığının iznine bağlıdır 

B. Donatan istediği gibi değiştirebilir 

C. Dışişleri Bakanlığınca,tüm ülkelere bildirilerek değiştirilir 

D. Hurdaya ayrılana kadar değiştirilemez 

E. Herhangi bir liman başkanlığınca değiştirilebilir 

 

Geminin takımları(teferruat),denizcilik örf ve adetlerine göre geminin işletilmesi veya gemiden istifade 

olunması için daimi olarak takılan veya gemiden kolayca ayrılabilen ve demirbaş defterine kaydedilen 

eşya olup,aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A. Kazan,radar,GPS,dümen donanımı 

B. Zincir,deniz haritaları,gemi filikası,NAVTEX 

C. Demir,VHF cihazı,radar,işaret sancakları 

D. Canyeleği,can simidi,pervane,makine 

E. Denize adam düştü Şamandırası,dümen donanımı,GPS 

 

Kıyı devleti, karasularına bitişik ve karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 

…………..deniz mili içinde,bitişik ülke Gümrük,Maliye,Sağlık ve Muhaceret(göçmenlik) ile ilgili kanun ve 

kurallara uygun kontrolleri yapabilir 

A. 10 mil 

B. 12 mil 

C. 18 mil 

D. 24 mil 

E. Hepsi 
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Karasularından geçen yabancı bir gemi üzerinde kıyı devletinin; 

A. Hiçbir müdahale hakkı yoktur 

B. Cezai yargılama yetkisi, geminin tonajına bağlıdır 

C. Cezai yargılama yetkisi vardır,o geminin bayrak devletinin konsolosluğu ile hukuki ilişki içinde 

olmalıdır 

D. Ancak limana uğraması durumunda müdahale yetkisi vardır 

E. Sadece karasularında demirlemesi durumunda cezai yetkisi vardır 

 

Türk Boğazları Deniz Trafik Tüzüğüne göre,acil durumlar dışında,İstanbul ve Çanakkale boğaz geçiş hızı 

saatte; 

A. 8 mildir 

B. 10 mildir 

C. 12 mildir 

D. 6 mildir 

E. Böyle bir sınır yoktur 

 

Denizde zapt. Ve müsadere kanunu gereğince;deniz araçlarını durdurmak,aramak ile içindeki mallar 

hakkında zapt ve müsadere hakkı aşağıdakilerden hangisi için uygulanmaz? 

A. Türk bayraklı ticari tekneler 

B. Türk bayraklı amatör yatlar 

C. Türk bayraklı sürat tekneleri 

D. Türk savaş gemileri ile kamu hizmeti yapan Türk bayraklı deniz araçları 

E. Hiçbiri için uygulanmaz 

 

Kabotaj Kanunu’nun 3. Maddesi gereğince,yanlış olanı işaretleyiniz: 

A. Türk gemilerinde,Türk kaptan ve Başmühendis çalışabilir 

B. Türk karasularında;balık,istiridye,sünger avcılığını Türk vatandaşlar yapabilir 

C. Su üstü ve altında kazazede gemilerin çıkarılması Türk vatandaşlarca yapılabilir 

D. Türk karasularında tecrübeli yabancı kaptanlar kılavuzluk yapabilir 

E. Dalgıçlık ve sualtı arama işini yalnız Türk vatandaşlar yapabilir 

 

Türkiye karasularında, limanda ya da limanlar arasında, yük ve yolcu taşımak kılavuz hizmetleri; 

A. Her ülke bayraklı gemi tarafından yapılabilir 

B. 200 GRT üzeri Türk ve yabancı bayraklı gemilerce yapılabilir 

C. Türk bayraklı gemilerce yapılabilir 

D. Türk ve yabancı bayraklı denize elverişli gemilerce yapılabilir 

E. Hepsi yanlıştır  

 

Aşağıdakilerden hangisi yük alacaklısı haklarından değildir? 

A. Gemi adamlarının kusurundan doğan alacaklar 

B. Kılavuz ücretleri 

C. Kurtarma yardım ücreti 

D. Kaptanın hususi vekaletle yaptığı muamelelerden doğan alacaklar 

E. Fener ücreti 

 

TTK.md 839’a göre, “Gemi Sicili” aşağıdakilerden hangisinin nezareti (kontrolu) altında tutulur? 

A. Bağlama Limanındaki Liman Başkanlığı 

B. Gemi Sicilinin bulunduğu Liman Başkanlığı 

C. Asliye Hukuk Mahkemesi← 

D. Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu Başkanlığı 

E. TDİ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
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Aşağıdakilerden hangisi gemiye ait kaydın talep üzerine sicilden terkin yollarından değildir? 

A) Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi 

B) Geminin kurtarılamayacak şekilde batması 

C) Gemi malik / maliklerinin talebi 

D) Tescili caiz olmayan bir geminin tescili 

E) Geminin iç bayrağını çekme hakkını kaybetmesi 

 

Aşağıdaki terden hangisi özel hukuk hükümlerine göre gemi mülkiyetine son veren sebeplerden delildir, 

A) Temlik 

B) Geminin kurtarılmayacak şekilde batması 

C) Geminin müsadaresi 

D) Mülkiyet hakkından feragat ve bırakma 

E) Geminin adli makamlarca haczedilmasi 

 

Donatanın sınırlı sorumluluğu danince ne anlaşılır. 

A) Donatanın sorumluluğunun taahût ettiği sermaye ile sınırlandırılması 

B) Donatanın sorumlu olacağı hallerin belirlenmesi 

C) Donatanın sorumlu olacağı kişilerin belirlenmesi 

D) Donatanın sorumluluğunun takip safhasındaki sınırlarının belirlenmesi 

E) Donatanın sorumluluğunun şirketteki hissesi oranında sınırlandırılması 

 

Aşağıdakilerin hangisi haklarından biri değildir. 

A) Hapis hakkı 

B) Navlun talep hakkı 

C) Gerektiğinde navlun cayma hakkı 

D) Rehin hakkı 

E) Rücu hakkı 

 

Fazla çalışma karşılığı ödenecek ücret normal çalışma Ücretinin saat başına düşen miktarının en az ne 

kadar arttırılmış haildir. 

A) %30 

B) %20 

C) %50 

D) %40 

E) %25 

 

54- SOLAS/74 IMO sözleşmesinin yürürlük tarihi hangisidir? 

A. 1974  

B. 1980 (1 Kasım 1974’te kabul edilip, 25 Mayıs 1980’de yürürlüğe girmiştir) 

C. 1981 

D. 1982  

E. 2000 

 

58- ‘’SOX Emission Control Area’’ (SECA) bölgesinde, Marpol 73/78’in Ek’i şartları; Hangi Minimum 

makine gücü olan gemilere uygulanacaktır? 

 

A. 750 KW 

B. 500 KW 

C. 400 KW 

D. 300 KW 

E. 130 KW 
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124- Kıyı devleti, karasularına bitişik ve karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 

…………..deniz mili içinde,bitişik ülke Gümrük,Maliye,Sağlık ve Muhaceret(göçmenlik) ile ilgili kanun ve 

kurallara uygun kontrolleri yapabilir 

 

A. 10 mil 

B. 12 mil 

C. 18 mil 

D. 24 mil  

E. Hepsi 

 

1-gemi tanımlama numarası alması gerken gemiler 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nün belirlediği SOLAS kuralları gereği 300 GRT ve daha büyük gemilerde ve tüm yolcu 

 

Türk Ticaret Kanunu 946/2 maddesi gereğince ‘’İşleten kavramı’’ unsurlarından yanlış olanı seçiniz: 

a)İşleten olmak için başkasına ait gemi üzerinde zilyetlik bulunması gerekir 

b)İşleten başkasına ait bir gemiyi deniz ticaretinde kendi adına kullanması gerekir 

c)Başkasına ait gemi, işleten tarafından Bare boat çarter olarak işletilebilir 

d)Başkasına ait gemi, işleten tarafından Demise çarter olarak işletilebilir 

e)İşleten, başkasına ait bir gemiyi deniz ticaretinde kendi adına kullanması 

 

Kulüp sigortası teminatının kapsamında bulunmaması gerekeni belirtin; 

a)Protection(koruma)/Indemnity(tazmin), Strike(grev) 

b)War(savaş), Freight, Demmurage and Defence(F.D.R.D)/Navlun 

c)Kılavuzluk ve Yedekleme(Pilotage and Tonnage), Çatışma Mesuliyeti(Collision Liability) 

d)Sürastarya, Müdafaa, War(savaş), Protection(koruma) 

e)Hepsi yanlıştır 

 

# marpol annex-2 zehirli maddeler kaç kategoridir ve bunlar nedir ? 

4 kategoridir --- Category A- Major Hazard B-Hazard C-Minor Hazard D-Recognisable Hazard 

 

2-Felan gemi 2 kasımda baltık denizinden samsun'a tahliye için yükleme yapmıştır.(1 kasım 1 mayıs 

arası baltıkta kış olarak geçiyor)Hangi yükleme sınırına kadar yükleme yapabilir. 

.Cevap wna sanırım. 


