
HUKUK	  FAKÜLTESİ	  
HUK	  404	  DENİZ	  TİCARET	  HUKUKU	  YAZ	  OKULU	  

	  
Derse	  Kayıt:	  23-‐27	  Haziran	  2016	  
Ders	  Ücretini	  Ödemesinin	  Son	  Günü:	  1	  Temmuz	  2016	  
Ders	  Tarihleri:	  27	  Haziran	  -‐	  19	  Ağustos	  2016	  
Dersin	  Ücreti:	  1.944	  TL	  
Hesap	  Bilgileri:	  
MEF	  Üniversitesi	  
3390	  (Denizbank	  Avrupa	  Kurumsal	  Şube)	  -‐	  7726740-‐355	  
IBAN:	  TR75	  0013	  4000	  0077	  2674	  0000	  10	  
Açıklama:	  Öğrenci	  Adı	  Soyadı	  ve	  TC	  Kimlik	  Numarası	  
	  
Kayıt	  İçin	  Gerekli	  Belgeler:	  
-‐	  Öğrenci	  Belgesi	  
-‐	  Kayıtlı	  olunan	  Fakültenin	  özel	  öğrenci	  olarak	  başka	  bir	  üniversiteden	  ders	  alınabilmesi	  için	  
onay	  belgesi	  
	  
Ders	  ile	  ilgili	  iletişim:	  
Nergiz	  ELMAS	  
Hukuk	  Fakültesi	  
Fakülte	  Sekreteri	  
0212	  395	  36	  06	  
	  
Kayıt	  ile	  ilgili	  iletişim:	  
Öğrenci	  İşleri	  Direktörlüğü	  
0212	  395	  36	  41	  
	  
Ders	  İçeriği:	  
	  
Dersi	  Veren	  Öğretim	  Görevlisi/Görevlileri	  	  
Yrd.	  Dr.	  Meltem	  Deniz	  Güner	  Özbek	  
	  
Haftalık Program 

1.  Gemi(Kavram,	  nevileri,	  tabi	  oldukları	  hükümler,	  hukuki	  mahiyeti)	   	  
2.  Geminin	  hüviyeti(adi,	  tanınma	  işareti,	  bağlama	  limanı,	  tonajı,	  tabiiyeti)	   	  
3.  Gemi	  sicili,	  Yapı	  sicili,	  Türk	  Uluslararası	  Gemi	  Sicili	   	  
4.   Donatan	  (Kavram,	  Gemi	  işletme	  müteahhidi)-‐Donatanın	  sorumluluğu	  (borç	  ve	  

sorumluluk	  kavramları,-‐ile	  sorumluluk,-‐den	  sorumluluk,	  donatanın	  gemi	  adamlarının	  
fiillilerinden	  doğan	  sorumluluğu,	  sınırlı	  sorumluluğu)	   	  

5.   Donatanın	  sorumluluğunun	  sınırlandırılmasına	  dair	  1976	  Londra	  Konvansiyonu	    	  
6.  Navlun	  sözleşmeleri	  (kavram,	  nevileri,	  hukuki	  niteliği,	  akdi)-‐Asli	  ve	  tali	  navlun	  

sözleşmeleri	  -‐	  Navlun	  sözleşmesinin	  icrası	  (yükleme,	  yolculuk,	  boşaltma	  teslim)	   	  
7.   Konşimento	  (kavram,	  nevileri,	  içeriği,	  klozlar),	  	  
8.  Navlun	  sözleşmesi	  ile	  ilişkisi,	  hamilin	  yükün	  teslimini	  talep	  hakki,	  yükletenin	  yük	  



üzerindeki	  tasarruf	  hakki,	  taşıyanın	  kusurlu	  olarak	  yanlış̧	  konşimento	  tanziminden	  
sorumluluk,	  ayni	  hükmü)	   	  

9.   Denizaşırı	  satış̧	  sözleşmeleri	  (CIF,	  FOB,	  C&F,	  FAS),	  	  
10.  Denizaşırı	  satış̧	  sözleşmeleri	  (	  C&F,	  FAS),	  
11.  Taşıyanın	  sorumluluğu	  (genel	  olarak,	  yükün	  ziya	  ve	  hasarından	  sorumluluk,	  

başlangıçtaki	  elverişsizlikten	  doğan	  sorumluluk,	  yüke	  özen	  yükümlülüğünün	  
ihlalinden	  doğan	  sorumluluk,	  sorumluluk	  hükümlerinin	  emredici	  niteliği,	  
sorumsuzluk	  şartları,	  hak	  düşürücü	  sure	  ve	  zamanaşımı,	  haksız	  fiil	  sorumluluğu,	  -‐ile	  
sorumluluğu)	  

12.  Taşıyanın	  hakları	  (navlun,	  hapis	  ve	  rehin	  hakki)	  Navlun	  sözleşmesinin	  hükümden	  
düşmesi	  ve	  feshi	  ,	  

13.  	  Deniz	  Kazaları:	  Müşterek	  avarya;	  Çatma;	  Kurtarma	  ve	  Yardım	  ,	  

14.	  	  Gemi	  alacaklısı	  hakkı	  (kavram,	  ihdas	  sebepleri,	  hukuki	  mahiyeti,	  konusu,	  
	  
Ders	  Kitabı	  /	  Malzemesi	  /	  Önerilen	  Kaynaklar	  
Tahir	  ÇAĞA/Rayegan	  KENDER,	  Deniz	  Ticareti	  Hukuku	  I	  (	  Giriş,	  Gemi,	  Donatan	  ve	  Kaptan) 	 
Tahir	  ÇAĞA/Rayegan	  KENDER,	  Deniz	  Ticareti	  Hukuku	  II(Navlun	  Sözleşmesi) 	 
Tahir	  ÇAĞA/Rayegan	  KENDER,	  Deniz	  Ticareti	  Hukuku	  III(Gemi	  ve	  Yük	  Alacaklısı	  Hakları	  -‐	  
Zaman	  Aşımı	  -‐	  Deniz	  Hukukunda	  Cebri	  İcra) 	 
Turkish	  Commercial	  Code	  Draft	  
	  
DEĞERLENDİRME	  
VİZE	  %40	  
FİNAL	  %60	  
	  
	  


