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PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı 

Ders Katalog Formu 

 

Dersin Adı: Sörvey İşlemleri Derece: Lisans 

 

 

Kodu 

 

 

 

Yıl/Yarıyılı  

 

 

Kredisi 

 

 

AKTS Kredisi 

  

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta 

Ders Uygulama Laboratuar 

SM 425 4/8 (bahar) 2 3 2 0  

Bölüm Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 

Dersi veren Öğretim Üyesi S. Hashimoto 

İletişim Bilgileri shashimato@pirireis.edu.tr 

Görüşme Saatleri Pazartesi 1330 - 1630 

Ders Notları için web adresi www.pirireis.edu.tr 

Dersin Türü Zorunlu Dersin Dili İngilizce 

Dersin Önkoşulları  

Dersin mesleki bileşene katkısı, 

%  

Temel 

Bilim 

Temel 

Mühendislik 

Mühendislik 

Tasarım 
İnsan ve Toplum Bilim 

   - 

Dersin İçeriği 

Geminin tesisat ve gemi inşası için çeşitli standartlar ve yönetmelikler gemilerin 

güvenliğini sağlamak ve deniz çevresini korumak için düzenlenir. Bir gemi / 

kurulum bu standartlara ve yönetmeliklere ve armatörthe gemi hizmete içine 

koyarak sonra bu standartlara ve yönetmeliklere uygunluğu korursa yargılamak 

için bir geminin anket var yükümlülüğü vardır uygun olarak imal / inşa 

edilmiştir.theGemi / teçhizatları / inşa edildi edildiğinde yapılanthe imalat anket / 

üretilen ve pek çok sertifika ilethe periyodik gemi sörvey olan geminin 

araştırmanın iki tür esas vardır. Bu anketler hükümetler ya da geminin klas 

kuruluşları tarafından belirlenenthe standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak 

yürütülmektedir. Böylece, birçok standart ve düzenlemeler hizmet gemilere 

uygulanır. Tüm uluslar kendi bayraklı gemiler belirli bir standart zorunda sağlar. 

Birçok durumda, IACS kayıtlı geminin klas veya EMSA (Avrupa Deniz Güvenliği 

Ajansı) (Klas Uluslararası Birliği) tarafından verilen bir sertifika olan bir gemi 

ilgili düzenlemeler de dahil olmak üzerethe standart karşılamak sayılır. Bu ders 

anketin önemini kapsar, geminin klas, gemi yüklemeleri için uygulanan standartlar 

ve yönetmelikler örnekleri, geminin sörvey ve sertifika, pratikte, prosedürler, 

hazırlanması ve anket için önlemler tür. Diğerlerinin arasında, gemi personeli, 

anket olduğunda hazırlıklar gerekli olduğunu anlamamız gerekir. 

Dersin Amacı 

öğrencilerin aşağıdakileri anlamasını sağlamak 

1.  Gemi sörveyinin önemi 

2.  Geminin klası hakkında temel bilgiler 

3.  Gemilere ve tesislere uygulanan standartlar, düzenlemeler ve uluslararası 

sözleşmeler  

4.  Geminin sörvey ve gerekli sertifika türü de dahil standartlar  ve 

düzenlemelerin hizmet gemileri için servisleri 

5. Uygulama, prosedürler, hazırlama ve sörvey için gereklilikler. 

 

Dersin Öğrenme  

Çıktıları  

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda listelendiği gibi bilgi 

kazanacaklardır; 

1. Gemi sörveyinin önemi 

2. Geminin klası 

3. Geminin sörvey ve sertifika sıralandırılması 

4. Standartlar, düzenlemeler ve uluslararası sözleşmelerin gemilere 

uygulanması 
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5. Uygulama, prosedürler, hazırlama ve sörvey için gereklilikler. 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri  

Varsa, Uygulamanın (staj) 

yapıldığı yer 
 

Eş dönemli koşul  

Ders Kitabı  

Diğer Kaynaklar  

Ödevler ve Projeler 
Bir rapor / ödev buna göre atanacaktır 

Son sınıfta sunulan ve etkilenen olarak rapor değerlendirilecektir 

Laboratuar Uygulamaları   

Bilgisayar Kullanımı   

 

Başarı Değerlendirme 

Sistemi  

Yarıyıl içi Çalışmaları Adedi Değerlendirmedeki 

Katkısı, % 

Devam   

Yıl İçi Sınavları 1 30 

Kısa Sınavlar   

Ödevler 1 10 

Dönem Ödevi/Projesi   

Laboratuar Uygulaması   

Uygulama (Mak. Dairesi 

Simülatörü) 
1 10 

Derse Özgü Staj(Varsa)   

Seminer   

Sunum   

Alan Çalışması   

Final Sınavı  50 

TOPLAM  %100 

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı 

Notuna Katkısı 
 %40 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı 

Notuna Katkısı 
 %60 

TOPLAM  %100 

 
 

  

Dersin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi 
 

  

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler, programa ait çıktılar  

Katkı 

Seviyesi 

1 2 3 

a Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi  X  

b Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi   X 

c 
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde 

tasarlama becerisi 
  X 

 Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi   X 

d Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi   X 

e Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama   X 
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f Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi   X 

g 
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için 

gereken geniş kapsamlı bir eğitim 
  X 

h Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları X   

i Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları   X 

j 
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern 

mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi 
  X 

k 
Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, 

toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi 
  X 

l 

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri 

yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri 

getirebilme becerisi. 

  X 

 

1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam  

 

 
 

Düzenleyen 

 

S. Hashimoto 

 

Tarih 

 

 

İmza 

 

 

 

 


