
 

LİMAN İŞLETMELERİ ÖZELİNDE 

DENİZ TİCARETİ HUKUKU EĞİTİMİ 
Hukuk serisi 

Eğitmen: Prof. Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ 

 

 

Eğitimin amacı: 

Katılımcılara Türk deniz ticareti hukuku mevzuatı kapsamında; limanların hukuki 
statüsü, sorumluluk ve yükümlülükleri, limanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin hukuki 

çerçevesi ve limanların müdahil oldukları hukuki ihtilaflar hakkında temel bilgi kazandırmak. 

 

Eğitim içeriği: 

• Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları  

• Limancılık Mevzuatı  

• Navlun Sözleşmeleri ve Konşimento  

• Deniz Ticareti Hukukunda Sigorta Uygulamaları 

 

Katılımcıların eğitim sonunda edineceği yetkinlikler: 

 

• Limanlar ile ilgili Türk Deniz Ticareti Hukuku mevzuatına ilişkin temel hükümler, 

• Liman uygulamalarının hukuki zemini 

• Limanların müdahil olduğu ihtilaflı vakalar  
 

hakkında bilgi kazanımı. 

 

Eğitmenin bu eğitim için tercih ettiği katılımcı profili: 

• Yöneticiler, 

• Hukuk departmanı yetkilileri, 

• Limanlarda yürütülen faaliyetlerin hukuki zemini ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler. 

Eğitimin toplam süresi: Beş saat (Her bir eğitim saati 45 dakika olarak hesaplanır). 

 

Eğitimin takvimi:  20 Şubat 2023 Pazartesi / 13.00-15.45 

 

22 Şubat 2023 Çarşamba / 13.00-14.45 

 

Eğitim ortamı: Çevrimiçi (Zoom) 

 

Eğitimin ücreti: 2 000 TL (ikibin) + %18 KDV 

./. 

  



 

Eğitmenin özgeçmişi: 

 

Prof. Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 

Enstitüsü müdürü olarak görev alan Prof. Dr. Nil KULA 

DEĞİRMENCİ ayrıca 2011 yılından bu yana aynı 

üniversitenin Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri 

Yönetimi Bölümü (İng.) Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları 

Ana Bilim Dalı başkanıdır. Eğitmen 2011 yılından bu yana 

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ve İzmir Ekonomi 

Üniversitesi’nde çoğunlukla İngilizce dilinde deniz ticareti 

hukuku, taşıma hukuku, deniz sigortaları hukuku, uluslararası 

ticaret hukuku ve deniz kazaları ile gemi mülkiyeti hukuku 

derslerini vermektedir. 

 

Prof. Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans 

derecesi almıştır. Yüksek lisansını ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nden, doçentliğini Deniz Hukuku bilim dalından, profesörlüğünü aynı üniversitenin 

Denizcilik Fakültesi’ne atanmak suretiyle almıştır. 

 

Süreç, Başvuru ve Ödeme Bilgileri: 

 

• Eğitime katılım talebiniz için ön kayıt formunu doldurunuz. 

• Kesin kayıt için talep edilecekler ve ödeme bilgileri iletilecektir. 

• Kesin kayıt sonrası katılımcılara Zoom bilgileri iletilecektir. 

• Ödeme: 

1. TÜRKLİM üyesi limanlardan yapılan başvurularla ilgili ödeme muhasebe birimi 

tarafından yürütülür. 

2. Diğer tüm başvurularda kesin kayıt için ödemenin eğitimden önce yapılması 

zorunludur. 

3. Tahsil edilen ücretler hiçbir şekilde iade edilmez. Ancak belgelendirilmiş geçerli 

bir mazeret durumunda katılımcı sonraki kurs döneminde aynı eğitime kabul 

edilir. 

• Eğitim süresinin en az %70’ine katılan ve eğitim sonrası ankete cevap verenlere 

elektronik katılım sertifikası düzenlenir. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUbwIOpZruhyPv9bDXjPozEbJ-3fv9L_kXtaRoaH94n9e8wQ/viewform

