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SUNUŞ

Hasan Pekdemir, Konfederasyonumuz üyesi Türkiye De-
nizciler Sendikam�z�n Genel Ba�kan�, genç, dinamik bir de-
niz i�çisi, ayn� zamanda iktisat dal�nda unvan alm�� bir bilim 
insan�.

Bu özellikleri ile Deniz �� Kanunumuzu de�erlendiren bu 
çal��may� haz�rlad�. Bir yandan deniz hukuku ve çal��anlar 
ile ilgili uluslararas� belgeleri, özellikle Uluslararas� Çal��ma 
Örgütü’nün sözle�me ve tavsiyelerini elden geçirerek di�er ta-
raftan Türkiye Denizciler Sendikam�z�n zengin birikiminden-
de yararlanarak Deniz �� Kanunumuzu tarihi bir perspektif 
içinde ele ald� ve de�erlendirdi.

Alan�nda bir “ilk” oldu�unu dü�ündü�ümüz bu eseri ya-
y�mlamaktan çok mutluyuz. De�erli arkada��m�z Pekdemir’e 
çal��malar�nda ba�ar�lar diliyor, yeni eserler vermesini bekli-
yor, denizci deyi�iyle eline sa�l�k Hasan Baba diyoruz.

 TÜRK-��
 Yönetim Kurulu
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GİRİŞ YERİNE…

De�erli okurlar�m, Deniz �� Kanunu uygulamalar� ve so-
runlar�n� geni� biçimde derledi�im bu çal��mam� sizlerle pay-
la�maktan mutluluk duyuyorum.

Uzun y�llar hizmet verdi�im ve mesleki olarak engin tec-
rübelere ula�t���m deniz ta��mac�l��� i�koluna yaz�l� bir eser 
b�rakmak idealini her zaman ta��maktayd�m. Bu gün sizlere 
takdim etti�im çal��mam ile idealim için bir küçük ba�lang�ç 
yapt���m kan�s�nday�m.

Üzülerek ifade etmeliyim ki; Türkiye’de Deniz �� Kanunu 
uygulamalar� hakk�nda derli toplu bir çal��ma bulunmamak-
tad�r. Literatürde yasa metni, yasan�n kapsam�nda ç�kar�lan 
tüzük, yönetmelik ve genelgelerle devasa bir çal��ma alan� 
ili�kisi düzenlenmeye çal���lmaktad�r. Birçok hüküm bak�m�n-
dan bo�luklar bulunan kanun metni yarg� kararlar� ile doldu-
rulmaya çal���lmaktad�r. Bütün bu eksikleri ve kar���kl��� gi-
dermek için kapsaml� çal��malara gereksinim bulunmaktad�r. 
Çal��mam�n bu alanda bir ba�lang�ç olaca��n�; konuyla ilgili 
çal��acak genç arkada�lar�ma k�lavuzluk edece�ini dü�ünüyo-
rum.

Dikkat çekmek istedi�im bir ba�ka husus ise; Hukuk Fa-
külteleri ders programlar�nda Deniz �� Kanunu’na kapsaml� 
biçimde yer verilmemesi; hatta bu alanla ilgili kürsü kurulma-
mas�d�r. Denizcilik Fakültelerinde, Deniz �� Hukuku sadece 
bir ders olarak okutulmakta; hatta genel program içinde biraz 
da küçümsenen (fazlaca önemsenmeyen) bir ders olarak gö-
rülmektedir. Oysa Türkiye çevresi denizlerle kapl�, her geçen 
gün deniz ta��mac���n�n yo�unla�t��� bir ülkedir. Bu alanda 
istihdam edilenlerin say�s� sürekli artmaktad�r. Meslekta�la-
r�m�z�n say�s� artt�kça uygulamadaki sorunlar derinle�mekte; 
hukukun yetersiz kald��� ayr�nt�lar ortaya ç�kmaktad�r. Do-
lay�s�yla ilgili üniversitelerin kürsülerinde i�in hukuksal bo-
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yutuna geni� yer ayr�lmal�; uygulamadaki sorunlar�n etra� �ca 
irdelenece�i bir çal��ma disiplini olu�turulmal�d�r.

�ktisat doktoru unvan�mla ve �u anda yürüttü�üm Denizci-
ler Sendikas� Genel Ba�kanl��� görevim vesilesiyle alanla ilgili 
her gün say�s�z konuyla ha��r ne�ir bulunmaktay�m. Sendika 
ba�kan� s�fat�yla gerek uluslararas� gemilerde gerek ulusal 
gemilerde çal��an birçok meslekta��m beni ziyaret etmekte; 
sorunlar�n�n çözümü için sendikam�zdan ve benden destek 
istemektedir. Kendilerine destek olmaya çal���rken mevzuat-
taki eksiklikleri daha iyi gözlemlemekte ve çözümler için neler 
yapabiliriz sorusunu s�k s�k kendime sormaktay�m. Çal��ma-
m� gerçekle�tirmemde bu sorular�n büyük katk�s� oldu�unu 
dü�ünüyorum.

Sizlere sundu�um bu eseri haz�rlarken pratik bilgilerimin 
yan� s�ra elbette teorik çal��malardan da yararland�m. ILO’nun 
(Uluslararas� Çal��ma Örgütü) gemi adamlar�yla ilgili bu güne 
kadar imzalad��� veya tavsiye etti�i sözle�meleri inceledim; 
uluslar aras� memorandumlar� gözden geçirerek Deniz �� Hu-
kukunun uluslararas� boyutunu de�erlendirme f�rsat� bul-
dum. Bu yay�nlar�n yan� s�ra sendikam�z�n geçmi�ten bu güne 
ba��tlad��� sözle�meler de bana k�lavuzluk etmi� bulunmak-
tad�r. Sendikam�z�n kamu ve özel sektör i�yerlerinde ba��tla-
d��� sözle�melerde ço�u zaman Deniz �� Kanunu’nun ilerisine 
giden uygulamalar yer almaktad�r. Bu düzenlemeler bana ya-
san�n eksikliklerinin toplu i� sözle�meleri ile giderilece�i ko-
nusunda moral ve umut a��lam��; ufkumu geni�letmi�tir. Li-
teratür ve sözle�me deneyimlerimi i�kolundaki tecrübelerimle 
birle�tirerek bu kapsaml� çal��may� sizlerin önünüze koyarak 
de�erlendirmelerinize sunmu� oluyorum.

Bir ülkede uygulamaya konulan yasalar o ülkenin gereksi-
nimleri ile örtü�tü�ü, ya�anan somut durumlara çözüm üret-
ti�i sürece etkili olurlar. Bu çal��madaki amaçlar�mdan birisi 
de halen yürürlükte olan Deniz �� Kanunu’nun art�k sektörün 
gereksinimlerine yan�t veremeyen yönlerini ortaya koymakt�r. 
Bilindi�i üzere Deniz �� Kanunu mevzuat�m�za ilk kez 1954 
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y�l�nda kabul edilen 6379 say�l� Yasa ile girmi�tir. Türkiye’de 
özellikle Osmanl� �mparatorlu�u’ndan bu yana deniz ta��ma-
c�l���n�n yayg�n biçimde yap�ld��� dü�ünüldü�ünde bu son 
derece gecikmi� bir düzenleme olarak kar��m�za ç�kar.

Üstelik ilk �� Kanunu’nun 1936 y�l�nda 3008 Say�l� Kanun 
ile çal��ma ya�am�m�za girdi�i de göz önüne al�n�rsa deniz 
emekçilerinin uzun y�llar kendi çal��ma ili�kilerine dair özel 
bir yasadan yoksun olarak hizmet verdikleri aç�kça görülmek-
tedir.

�lk Deniz �� Kanunu 3008 say�l� genel �� Kanunu ile getirilen 
hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil hakk� gibi çal��anla-
r�n en temel haklar�n� düzenlemekten yoksundu. Ancak tüm 
eksikliklerine kar��n gemi adamlar�na mahsus bir i� kanunun 
düzenlenmesi deniz emekçileri aç�s�ndan önemli bir ad�m ola-
rak kabul edildi. Deniz emekçileri böylece yeni bir i� yasas�-
na kavu�tu. Deniz �� Kanunu çal��ma ya�am� içinde önemli 
bir de�er kazand�. Böylece gerek ulusal karasular�nda sefere 
ç�kan gemilerde hizmet veren gemi adamlar� gerekse uluslar 
aras� sefere giden gemi adamlar� çal��ma ili�kilerinde belli dü-
zenlemelere ve güvencelere kavu�mu� oldular.

�lk Deniz �� Kanunu, güverte ve makine s�n�f� gemi adam-
lar� için günde 10 saatlik çal��ma sürelerini, kamara s�n�f� gemi 
adamlar� için ise günde 12 saatlik uzun i� sürelerini öngörü-
yordu. Dikkat edilece�i üzere bu çal��ma süreleri karada uy-
gulanan çal��ma sürelerinin çok çok üzerinde idi. Yasadaki bu 
hükümleri de�erlendirirken elbette o dönemin ko�ullar� için-
de ele almak gereklidir.

Deniz emekçilerinin kendi çal��ma ili�kilerini düzenleyen 
bir mevzuata kavu�mas�n�n 1950’li y�llarda gerçekle�mesi 
tesadüfî de�ildir. Deniz ta��mac�l��� i�kolunda örgütlenme 
çal��malar� çok eski tarihlere dayan�r. 1930’lu y�llarda birden 
fazla deniz cemiyetinin merkezile�mesi çal��malar� ba�lat�lm�� 
ancak bu giri�im çok etkili olmam��t�r. Deniz emekçilerinin as�l 
örgütlenme deneyimleri 1951 y�l�ndan itibaren ba�lamas�yla 
bu örgütlenmenin meyveleri kendisini göstermi�; 1954 y�l�nda 
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ç�kar�lan ilk Deniz �� Kanunu da tüm eksikliklerine ra�men 
deniz emekçilerinin kendi örgütlü gücünün eseri olmu�tur.

�lerleyen y�llarda, 1961 Anayasas� ile çal��anlar�n lehine ya-
p�lan düzenlemelerle birlikte Deniz �� Kanunu’nun da yeni-
den düzenlenmesi ihtiyac� do�mu�tur. Nitekim bu kapsamda 
1965 y�l� genel seçimleri öncesinde baz� çal��malar yap�lm�� 
ancak yasada yeni düzenlemeler yap�lmas� zaman alm��; yeni 
düzenlemelerin yap�lmas� çal��malar� 1967 y�l�na kadar sür-
mü�tür. Yeni Deniz �� Kanunu TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edildikten sonra 20 Nisan 1967 tarihinde Cumhuriyet Senato-
su Genel Kurulu’nda kabul edilmi�; 29 Nisan 1967 tarihinde 
Resmi Gazete’de yay�nlanarak 854 Say�l� Deniz �� Kanunu ola-
rak yürürlü�e girmi�tir.

Sizlere sundu�umuz bu çal��mada 854 say�l� Deniz �� Ka-
nunu uygulamalar�na yer vermeye, mevcut durumu uluslar 
aras� boyutuyla ele almaya çal��t�m.

Yasa ile ilgili olarak öncelikle birçok hükmün di�er i� mev-
zuat� hükümlerine göre çok geri oldu�unu vurgulamak gerek-
lidir.

Yasadaki bo�luklar� ve içerdi�i geri hükümlerin uygulama-
da yaratt��� sorunlar� ve güçlükleri gündeme getirerek daha 
ça�da� bir Deniz �� Yasas�n�n düzenlenmesine katk� sunmak 
istedi�imi ifade etmek isterim.

Bu çal��ma ile deniz emekçilerinin günlük gereksinimlerine 
uygun, uluslararas� mevzuatla denkle�tirilmi� yeni bir yasal 
düzenlemeye acil gereksinimi oldu�u konusuna dikkat çek-
mek amac�nday�m.

Siz de�erli okurlar�m�z�n dikkatini özellikle uygulamadaki 
sorunlara çekerek konuyla ilgili emek sarf edenlere ve Türk 
deniz emekçilerine camias�na rehber olmas�n� temenni etmek-
teyim.

Bu alanda yap�lacak di�er çal��malar�n �����nda denizcilik 
camias�nda gemiadam�n�n ve gemi donatanlar�n�n kar��l�kl� 
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ç�karlar�n� dengeleyecek günün gereksinimlerine uygun bir 
yasan�n ç�kar�lmas� da en önemli beklentilerim aras�ndad�r.

Bu çal��mamda benden katk�lar�n� esirgemeyen de�erli ar-
kada��m Av. H. �skender ER’e ve asistan�m P�nar DEM�RC�’ye 
sonsuz �ükranlar�m� iletirim.Ayr�ca kendilerinden çald���m 
zamanda çal��mam� yürütmemi sab�rla kar��layan aile fertleri-
me de sonsuz te�ekkürü borç bilirim.

Çal��mam�n deniz i�kolunda çal��malar yapacak genç arka-
da�lara rehber olmas�n� diliyorum.

 
 Dr. Hasan PEKDEM�R
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I. DEN�Z �� HUKUKUNUN
    TEMEL KAVRAMLARI

A. GEM� ADAMI

Deniz �� Kanunu (bundan böyle D�K) gemi adamlar� ile 
bunlar�n i�verenleri aras�ndaki ili�kileri düzenler. Bu yüzden 
de gemi adam� Deniz �� Kanununun temel kavramlar�n�n ba-
��nda gelmektedir.

Deniz �� Kanununun 2/B maddesi “ Bir hizmet akdine da-
yanarak gemide çal��an kaptan, zabit ve tayfalarla di�er kim-
selere” gemi adam� denir” diyerek, gemi adam�n� “bir hizmet 
akdine ba�l� olarak çal��an” kimse olarak nitelendirmi�tir. Bu 
yönü ile gemi adam�n�n �� Kanununun 2. Maddesinde tan�m-
lanan i�çi kavram�ndan farkl� olmad��� görülmektedir.

Her ne kadar gemi adam�n� nitelendirirken yasada sadece 
hizmet akdi ile yetinilerek ücret ve ba��ml�l�k ili�kisine de�i-
nilmese bile, “hizmet sözle�mesi” tan�m�nda (m.8/1) ücretten 
söz edildi�i görülmektedir. Buna göre gemi adam�, ücret kar-
��l��� bir i�verene i� görmekle yükümlü k�l�nm�� ki�idir. Bu i�i 
yaparken, i�verenin emir ve talimatlar� do�rultusunda - yani 
i�verenine ba��ml� olarak - sürdürme durumundad�r. Ancak 
i�ini sürdürdü�ü “i�yeri” bir yüzer yap�d�r. Yüzer yap� denin-
ce genellikle gemi anla��l�r.

Dolay�s� ile gemi adamlar�n� di�er i�çilerden farkl� k�lan 
yönü, i�i bir gemide görmesidir.1

Gemi Adamlar� Yönetmeli�i’nin “Tan�mlar” ba�l�kl� 4/32 
f�kras� gemi adam�n�: “geminin kaptan�, zabitleri, yard�mc� za-
bitleri, stajyerleri, tayfalar� ve yard�mc� hizmet personeli” ola-
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rak s�n�� and�rm��t�r. Bu bak�mdan, an�lan Yönetmeli�in, gemi 
adam� s�fat� için, gemide çal��may� geminin seyir ve seferi ile 
ili�kilendirdi�i anla��lmaktad�r.

Nitekim 2821 Sendikalar Kanunu’nda (bundan böyle SK) 
da i�çi kavram�n�n s�n�rlar� geni�letilmi�; daha geni� i�çi kitlesi 
kapsam içerisine al�nm��t�r. Böylelikle sendikala�madan aza-
mi yararlanma amaçlanm��t�r.

Araç sahibi hariç nakliya mukavelesine göre esas itibar� ile 
bedeni hizmet arz� suretiyle çal��may� veya ne�ir mukavele-
sine göre eserini na�ire terk etmeyi meslek edinmi� bulunan-
lar ve adi �irket mukavelesine göre ortakl�k pay� olarak 	 ziki 
veya 	 kri emek arz� suretiyle yap�lan sözle�meler ile de çal�-
�anlar�n bu kanunun uygulanmas�nda i�çi say�lmalar� kabul 
edilmi�tir. (S.K. m.2/4 II) Buna göre gemi adam� (i�çi) kavram� 
Deniz �� Kanununa göre yaln�zca hizmet akitlerine yer veri-
lerek daha dar, Sendikalar Kanununda ise i� sözle�melerinin 
yan�nda baz� i� görme sözle�melerine de yer verilerek daha 
geni� tutulmu�tur.

Gemi adamlar� geminin yolculu�una do�rudan ya da do-
layl� kat�lmalar�na göre do�rudan gemi adam� ve dolayl� 
gemi adam� olarak iki s�n�fta toplanabilir.2 Do�rudan gemi 
adam�, geminin “gemi adam� donat�m�nda asgari emniyet 
belgesi” kapsam�nda yer alan deniz adam�d�r; dolayl� gemi 
adam� ise, “gemi adam� donat�m�nda asgari emniyet belgesi” 
kapsam�nda yer alamayan ancak gemiye, yüke ya da gemi 
adamlar�na seferin bir bölümünde yahut tamam�nda hizmet 
veren kimsedir.

Do�rudan gemi adam� “yola elveri�lilik” kapsam�nda ge-
mide görev yapan ve seferin ola�an deniz ko�ullar�na kar�� 
koyacak biçimde yürütülmesini sa�layan “yeterlik sahibi” 
kimsedir. Kaptan, gemi zabitleri / vardiya mühendisleri, gü-
verte ve makine lostromolar�, elektrik / elektronik zabiti, gemi 
doktoru, tayfa, a�ç� ve kamarot gibi.
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Do�rudan gemi adam�, gemide sefer boyunca (seferin ba-
��ndan bitimine kadar) hizmet eder ve nitelikleri Gemi adam-
lar� Yönetmeli�i kapsam�nda gösterilir.

Dolayl� gemi adam�, yükün gereksindi�i özen gere�i yolcu-
luk boyunca ya da gemi emniyeti bak�m�ndan yolculu�un bir 
bölümünde gemide bulunan / görev yapan ve geminin “Gemi 
adam� Donat�m�nda Asgari Emniyet Belgesi”nde gösterilme-
yen kimse(ler)dir. Çoban gibi…

Çoban, gemide ta��nan canl� hayvan yükünün bak�m� / 
beslenmesi aç�s�ndan gemide yolculuk yapar. Bu nedenle de 
yük için olmazsa-olmaz� olu�turur. Bu yüzden gemi adam� 
gibi i�lem görür.

Geminin emniyeti bak�m�ndan yolculu�un bir kesitinde 
(bo�az ve kanal geçi�leri, liman giri�-ç�k��lar� gibi) gemide gö-
rev yapan, ancak geminin “Gemi adam� Donat�m�nda Asgari 
Emniyet Belgesi”nde yer verilmeyen deniz adamlar� vard�r. 
K�lavuz kaptan gibi…

K�lavuz kaptan, geminin seyir / manevra emniyetini sa�la-
mak üzere gemide görev yapan “dan��man” deniz adam�d�r. 
Yerel kurallara ba�l� olarak gemiye “zorunlu” hizmet için al�-
n�r; ya da gemi kaptan�n�n inisiyati	 nde ihtiyari olarak.

K�lavuz, en dar ifadeyle yol gösteren kimse olarak tan�mla-
n�r. Denizcilik bak�m�ndan ise k�lavuz kaptan, belirli bir k�la-
vuzluk bölgesi için gemilerin seyir ve yönetimi ile görevli, bu 
bölgedeki seyir rotalar�, geçitler, i�aretler ve yöresel tehlikeler 
hakk�nda geni� bilgiye sahip olan kimse anlam�ndad�r.3 Bir 
ba�ka tan�ma göre ise k�lavuz, bir gemiyi bir seyir bölgesinden 
(nehirden, kanaldan, bo�azdan vb) geçirmek veya geminin bir 
limana iskeleye giri� ve ç�k���n� sa�lamak için belli bir hizmet 
bölgesinde gemiye al�nan ki�idir.4

K�lavuz kaptan için �u tan�m da verilmektedir: “liman, 
haliç ve bo�az gibi bölgelerde gemi kaptan�na dan��manl�k 
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yapmak üzere gemiye al�nan, yerel sular� iyi bilen bir uzman 
kaptand�r”5 Bu ba�lamda k�lavuzluk hizmeti seyir, can, mal 
ve çevre emniyetinin sa�lanmas� için gemi kaptan�na verilen 
dan��manl�k hizmetidir.

K�lavuz kaptan, görev yapt��� alanda geminin güvenli sey-
rini ve çevre güvenli�ini korumak amac�n� ta��r. Bu amaçla 
pek çok ülkede k�lavuzlara, hizmet verdikleri gemilerde göz-
ledikleri ulusal veya uluslararas� hukuka ayk�r� durumlar� 
yetkili birimlere bildirme zorunlulu�u da yüklenmi�tir. Ayn� 
yükümlülük Türk Hukukunda da mevcuttur. 1998 tarihli Türk 
Bo�azlar� Deniz Tra	 k Düzeni Tüzü�ünün 31.maddesinde k�-
lavuz kaptanlara, k�lavuzlamakta olduklar� gemilerde meyda-
na gelen deniz kazalar�n� ve rotalar� üzerinde seyir güvenli�i 
bak�m�ndan saptad�klar� sak�ncal� hususlar� Tra	 k Kontrol �s-
tasyonlar�na bildirmek görevi verilmi�tir.6

K�lavuz kaptan�n yapt��� hizmet, seyir güvenli�ini sa�lama 
yan�nda dolayl� da olsa çevrenin korunmas�na yöneliktir. Bu 
durum IMO’nun7 baz� kararlar�nda aç�kl�kla görülmektedir. 
Örne�in, Birle�mi� Milletler taraf�ndan “Dünya Miras�” olarak 
kabul edilen Great Barrier Reef bölgesi için IMO, 1987 y�l�nda 
ald��� bir karar ile söz konusu bölgede belirlenmi� olan seyir 
kanallar�nda ve Torres Bo�az�nda k�lavuzlar�n hizmetinden 
yararlan�lmas�n� tavsiye etmi�tir.

IMO ayn� �ekilde, Türk Bo�azlar�ndan geçi�ler için de ge-
milerin k�lavuz kaptan almalar�n� önemle tavsiye etmi�tir.

K�lavuz kaptanlar genellikle zor seyir bölgelerinde faaliyet 
gösterir. Bu bölgeler gemi tra	 �ine uygun nehirler, kanallar, 
bo�azlar ve limanlar ve di�er kritik sulard�r. K�lavuzluk-
tan amaç, seyir ve dolay�s�yla çevre güvenli�inin sa�lanmas� 
olunca bu konunun yasal yönden düzenlenmesi de kaç�n�l-
maz olmu�tur. Yani k�lavuzluk her ne kadar gemilere veriliyor 
olsa da ayn� zamanda genel deniz tra	 �inin güvenli�ine ve 
çevrenin korunmas�na katk�da bulunmas� yüzünden kamusal 
bir hizmettir.
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K�lavuz kaptan ve gemi kaptan� birbirinden farkl� iki süje-
dir. 8

Gemi kaptan�, gemi merkezli bir hizmet i�letmesinde ge-
miadam� olarak görev yapar; k�lavuz kaptan ise kara merkezli 
bir hizmet i�letmesinde gemi adam� olarak i� görür.

Kaptan, gemiyi sevk eden ve idaresi alt�nda bulunduran 
ki�idir.9 Görevi, gemiyi sevk ve idare etmektir.10 Bu görev, kap-
tan�n donatanla aras�ndaki hizmet akdinden do�maktad�r.

Gemi kaptan� gerek seyirde, gerekse limana girip ç�karken 
ve / veya gemisini yana�t�r�rken gemisine kumanda eder. Bu 
i�ler geminin sevk edilmesi anlam�ndad�r.

Seyir s�ras�nda gemiye kumanda ya kaptan taraf�ndan do�-
rudan yahut kaptan�n gözetimi ve denetimi alt�nda zabitlerin-
ce yap�l�r. Zaman-zaman da yolculu�un gerektirdi�i bir kesi-
tinde k�lavuz kaptan�n bilgi ve deneyimine ba�vurulur. 

Geminin idaresi (çekip çevrilmesi) denince gerek seyir s�-
ras�nda ve gerek limanda gemi kaptan� taraf�ndan yürütülen 
uygulamalar anla��l�r. Gemide düzenin, disiplinin ve güve-
nin sa�lanmas�, gemi bak�m-tutumunun yolunca yap�lmas�, 
yükleme-bo�altma ve ta��ma s�ras�nda yükün gözetilmesi, ge-
miye ba�lama liman� d���nda yak�t,boya, kumanya vb al�nma-
s� gibi.11

Gemi kaptan� gemisine, yolculuk boyunca kumanda eden 
ve yöneten gemi adam�d�r. Yasadan do�an yetkiyle donatan� 
ba�lama liman� d���nda temsil eder.12 Gemi kaptan�n�n ba�la-
ma liman� d���nda donatan� temsil yetkisi çok geni�ler, kimi 
durumlarda da Cumhuriyet Savc�s�n�n yetkilerini kullanabilir, 
yerinde yük sahiplerini dahi temsil edebilir.13 

K�lavuz kaptan ise yolculu�un bir bölümünde gemide bu-
lunan, verdi�i teknik hizmet bitince de gemiden ayr�lan ve 
geminin yolculu�unun tamam�nda gemide bulunmayan gemi 
adam�d�r. Ayr�ca hizmet verdi�i gemide donatan� temsil yetki-
si de söz konusu de�ildir.
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K�lavuz kaptan�n Gemi Adamlar� Yönetmeli�ine göre gemi 
adam� olup olmad��� ö�retide tart��ma konusudur.Baz� bilim 
adamlar� k�lavuz kaptan�n gerek mevzuatla getirilmi� gemi 
adam� olma unsurlar�n� tam kar��lamad���14 ve hizmet verdi�i 
/ seyir ve manevra dan��manl��� yapt��� geminin “Gemi ada-
m� Donat�m�nda Asgari Emniyet Belgesi”nde yer verilmedi�i 
için gemi adam� say�lmamas� gerekti�ini savunmu�tur. Ancak 
Türk Yarg�s� ise bir göreve iade davas�nda k�lavuz kaptan�n 
gemi adam� olarak kabul edilmesini hükme ba�lam��t�r.15

Gerçekten Deniz �� Kanununun 2. maddesine göre gemi 
adam�n� bir hizmet aktine ba�l� olarak gemide çal��an kimseler 
olarak tan�mland���na göre, k�lavuz kaptanlar da bu ba�lamda 
hizmet akitlerine dayanarak çal��an, hizmet görme edimlerini 
gemide yerine getiren, bir ba�ka anlat�mla k�lavuzluk hizmet-
lerini gemide ifa etmek üzere istihdam edilmi� i�çilerdir. Do-
lay�s� ile D�K anlam�nda deniz i�çisi yani gemi adam� olarak 
tan�mlanmal�d�r. Ayr�ca k�lavuz kaptan olabilmek için al�nan 
e�itimler ve yeterlilik ve serti	 kalar Gemi adamlar� Yönetme-
li�i hükümlerine göre düzenlenmektedir.

Dolay�s� ile bir k�lavuz kaptan gemi ile ilgili bir mesle�i ye-
rine getirebilmesi için bir gemi adam� olarak yeti�mesi gerek-
mektedir, bu aç�dan bak�lsa dahi k�lavuz kaptan�n gemi adam� 
oldu�undan ku�ku duyulmal�d�r.

a) Stajyer

Bir i� yerinde i�verenin yan�nda çal��arak yap�lan i�leri ö�-
renmek ve uygulamalar� takip ederek bilgisini geli�tirmeye 
çal��an, staj� zorunlu k�lan ö�retim mevzuat� gere�i i� yerle-
rinde çal��an kimselere stajyer denir. Uygulamada özellikle 
denizcilik meslek liseleri, meslek yüksek okullar� ve denizcilik 
yüksek okullar� ile baz� özel okul ö�rencilerinin hemen hemen 
tamam� stajyer ad� alt�nda gemilerde belirli bir süre için çal��-
maktad�rlar. Stajyerlere ili�kin deniz i� hukukunda herhangi 
bir düzenleme bulunmamaktad�r. Stajyer ö�rencilerine i�vere-
nin herhangi bir ücret ödeme yükümlülü�ü de yoktur.
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Ancak uygulamada geni� bir kitle taraf�ndan genel kabul 
gördü�ü �ekli ile ücret ödeme yoluna gidildi�i görülmektedir. 
Stajyer, gemi adam� gibi geçimini sa�lamak için i� yapan de�il, 
bilgi ve deneyimini geli�tirmek maksad�yla gemide bulunan 
ki�idir. Dolay�s� ile i�verenle aralar�ndaki bu ili�kiden �üphe-
siz stajyerin yarar� öndedir.Stajyer esas�nda var olan bilgisini 
i� yerinde (gemide) geli�tirmek maksad�yla bulunmaktad�r.

Stajyer ile i�veren aras�ndaki ili�ki hizmet akdi olarak ni-
telendirilemeyece�i16 gibi stajyer, deniz i� kanunu aç�s�ndan 
gemi adam� (i�çi) olarak da adland�r�lamayacakt�r. Stajyer i�çi-
ler, Sendikalar Kanunu ile Toplu �� Sözle�mesi Grev ve Lokavt 
Kanunu anlam�nda da i�çi say�lamayaca��ndan bu kapsama 
da girmeyecektir. Ayr�ca stajyerler hizmet akitlerine göre çal��-
mad�klar� ve özel bir hükümle de kapsama al�nmad�klar�ndan, 
sosyal sigortalardan da yararlanamazlar.17 Ancak 3308 say�l� 
Yasaya göre, stajyer ö�renciler “meslek dal�n�n normal prim 
süresinin 1/3’i oran�nda meslek hastal��� ve i� kazas� sigortas� 
primi” öderler.

b) Kaptan

Deniz �� Kanunu kaptan� “ Gemiyi sevk ve idare eden kim-
seye veya zorunlu sebeplerle görevi ba��nda bulunmamas� ha-
linde ona vekâlet eden kimseye kaptan denir.” (m.2/c) diye 
tan�mlamaktad�r. Gemi Adamlar� Yönetmeli�i’nin 2. maddesi-
ne göre ayn� tan�m, gemiyi sevk ve idaresi alt�nda bulunduran 
kimse �eklindedir.

Kaptan�n zorunlu nedenlerle görevi ba��nda bulunmamas� 
halinde ona vekalet eden kimseye kaptan denilmesi hususu 
uygulamadan kaynaklanan zorunluluklar�n sonucudur. �öyle 
ki, kaptan sefer esnas�nda gemiyi yönetecek durumda de�il 
ise, yerine bakacak olan ikinci kaptan (veya kaptan yard�mc�-
s�) kaptan�n vekili s�fat� ile kaptan�n yetkilerini kullan�r. Onun 
verdi�i fazla saatlerde çal��ma emri veya bir gemi adam�n�n 
hizmet sözle�mesinin sona erdirilmesi gibi i� ve i�lemlerde 
gemi adamlar�n�n ona kar�� yapt�klar� i�lemler kaptanca ya-
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p�lm�� veya kaptana kar�� yap�lm�� say�lmal�d�r. Ayr�ca Türk 
Ticaret Kanunu’nun 972 ve izleyen maddelerinde kaptan�n 
sorumlulu�u görev ve yetkilerine ili�kin düzenlemelerde kap-
tan�n kamu otoritesini temsilen sahip oldu�u yetkileri s�ralan-
m��t�r. Bu nedenle kaptan�n gemi adam� olarak özel bir konu-
mu vard�r. Dolay�s�yla gemi adam� i�çi olup olmad��� ö�retide 
tart��ma konusu olmu�tur.

Ancak kaptan 854 say�l� Deniz �� Kanununun 2. maddesi-
nin b f�kras� ba�lam�nda bir hizmet akdine dayanarak gemide 
çal��an kimseler” den say�lm��t�r. Dolay�s�yla 854 say�l� yasa-
n�n 2. maddesi kaptan� bir hizmet akdine dayanarak gemide i� 
gören deniz i�çisi (gemi adam�) olarak görmü�tür. Di�er gemi 
adamlar�na kar�� i�veren vekili s�fat� ile hareket etmesi kendi 
durumunu de�i�tirmeyece�i gibi kendi i�vereni ile aralar�nda 
bir hizmet sözle�mesinin varl���ndan18 söz edilmektedir.Buna 
kar��n Yarg�tay Hukuk Genel Kurulu 1974 tarihli bir karar�nda 
gemiyi sevk ve idare eden gemi adamlar�na kar�� i�verenin so-
rumlulu�unu yüklenen birinci kaptan gemi adam� say�lmaz19 
diyerek kaptan� gemi adam� olarak kabul etmeyip tart��mal� 
bir karar vermi� ve bir kar���kl��a yol açm��t�r.Nitekim Yar-
g�tay Hukuk Genel Kurulu 1983 tarihinde verdi�i bir di�er 
kararla kaptan�n gemi adam� s�fat�na sahip oldu�u görü�ünü 
benimseyerek20 bu kar���kl��� düzeltmi�tir.

Gerçekten de bir hizmet akdine ba�l� olarak çal��an kap-
tan�n gemi adam� olarak say�lmas� gerekti�i tart���lmayacak 
kadar aç�kt�r. Buna göre deniz i� kanununun m.2/b’ nin aç�k 
düzenlemesi kar��s�nda kaptan�n gemi adam� oldu�u konu-
sunda hiçbir tereddüt olmamas� gerekir. Zira 854 say�l� deniz 
i� kanununun özelli�i gere�i i�in ak��kanl���n�n daha çabuk 
yap�lmas�n� sa�lamak için kaptana birtak�m yetkiler verilmi� 
olmas� ve baz� davran��lar�nda(hareketlerinde) do�rudan i�-
veren ad�na hareket etmesi kimi güçlüklerden kaynaklanmak-
tad�r. Bu güçlüklerin ba��nda geminin hareket eden bir yüzer 
yap� olmas�, donatan�n / i�letenin eskiden oldu�u gibi art�k 
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gemide kaptanla birlikte yolculuk yapmamas� gelmektedir. 
Dolay�s�yla ba�lama liman� d���nda kaptan�n donatan� temsil 
yetkisi bu tür ihtiyaçtan do�mu�tur.

Bu nedenle kaptan�n bu tür davran�� ve sorumlulu�u ken-
disinin i�verenine bir hizmet akdi ile ba�l�l��� ve bir ücret kar-
��l��� çal��t��� gerçe�ini de�i�tirmez.Dolay�s� ile kaptan da bir 
deniz i�çisi yani gemi adam�d�r.

Yukar�daki ifadelerden de anla��laca�� gibi kaptan gemi 
adam� say�lmas�na ra�men konumu gere�i özel statüye sa-
hiptir. Bu nedenle deniz i� kanunu hükümlerine ilaveten Türk 
Ticaret Kanunu’nun deniz ticaretinden bahseden 4. Kitab�n-
daki hükümleri de uygulan�r. (854 m.3)Böylece kaptan sadece 
i�verenle münasebetleri bak�m�ndan 854 say�l� deniz i� yasas� 
kapsam�na giren gemi adam� niteli�indedir.

Bunun yan�nda kaptan, deniz i�inin özelli�ine uygun ola-
rak ayn� zamanda i�veren vekili olmakla beraber sadece i�ve-
ren ad�na ve hesab�na harekete yetkili olan de�il, ayn� zaman-
da kendisi de bir gemi adam� olan kaptan ad�na ve hesab�na 
harekete yetkili k�l�nan kimselere de i�veren vekili denilmek-
tedir. (854 m.2/4)

B. ��VEREN

4857 say�l� �� Kanununun 2.maddesi i�vereni “Bir i� söz-
le�mesine dayanarak i�çi çal��t�ran gerçek veya tüzel ki�iye 
yahut tüzel ki�ili�i olmayan kurum ve kurulu�lara i�veren 
denir” �eklinde tan�mlamaktad�r. Kanun maddesinin aç�k 
ifadesinden de anla��laca�� gibi i�veren, gerçek ki�iler veya 
�irket,dernek,vak�f gibi tüzel ki�iler olabilece�i gibi tüzel ki-
�ili�i olmayan adi �irketler de olabilmektedir.Sendikalar ka-
nununa göre ise “��çi say�lan kimseleri çal��t�ran gerçek veya 
tüzel ki�iyi ve tüzel ki�ili�i olmayan kamu kurulu�lar� ile bir 
adi �irkette 	 ziki veya 	 kri emek arz� suretiyle ortak olanlar�n 
d���ndaki ortaklar� da bu kanun bak�m�ndan i�veren saym��-
t�r.” (2821 m.2/IV,V)
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854 say�l� deniz i� kanununun 2. Maddesinin a f�kras�na 
göre i�veren, “ Gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir 
gemiyi kendi ad�na ve hesab�na i�leten kimse”dir. Bu tan�mla-
madan da anla��labilece�i gibi i�veren s�fat�n� kazanabilmenin 
ko�ullar�ndan birisi, gemi sahibi olmakt�r. Gemi sahiplerinin 
gemileri kendi ad�na i�letmesi gerekmektedir. Ve/veya gemi 
i�letilmek üzere bir ba�kas�na b�rak�l�rsa, gemiyi kendi ad�na 
i�leten kimse i�veren say�l�r. Bir ba�ka ifade ile sadece gemi 
sahibi olmak i�veren s�fat�n�n kazan�lmas� için yeterli de�ildir.
Gemi sahibi ayn� zamanda kendi gemisini i�letmekte ise i�ve-
ren say�lacakt�r.Türk ticaret kanununa göre ise gemisini deniz 
ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan denilmektedir.
Yine kendisinin olmayan bir gemiyi kendi ad�na deniz ticare-
tinde bizzat veya kaptan arac�l��� ile kullanan kimse, üçüncü 
�ah�slarla olan ili�kilerinde donatan say�lmaktad�r.Yine bir ge-
miyi donatan s�fat�yla i�leten ve ayn� zamanda bizzat sevk ve 
idare eden kaptan� da i�veren say�lmal�d�r.

Birçok �ahs�n mü�terek mülkiyeti �eklinde sahip olduklar� 
bir gemiyi, aralar�nda anla�arak kendi (hepsi) nam ve hesa-
b�na deniz ticaretinde kullanmalar� halinde payda�lar aras�n-
da donatma i�tiraki vard�r.21 Donatma i�tiraki �eklinde bizzat 
veya kaptan arac�l��� ile deniz ticaretinde gemiyi kullanan ki�i 
ya da ki�iler üçüncü kimselerle olan ili�kilerinde de donatan 
(i�veren) say�l�rlar. Bir ba�ka deyi�le kendisine ait olsun ya da 
olmas�n bir gemiyi deniz ticaretinde kullanan ki�i ister kamu 
olsun isterse özel hükmi �ah�slar olsun deniz i� kanununa göre 
i�veren say�lmaktad�r.

Gemi adam�n�n (deniz i�çisinin) i�verenin mevzuata uygun 
verdi�i talimatlar�na uyma yani i�i yapma (itaat) borcuna kar-
��n, i�verenin de gemi adam�ndan kurallara uygun �ekilde i�i 
yapmas�n� isteme ve bunun için gerekli talimat� verme hakk� 
bulunmaktad�r. Bu hakk� isteme yetkisi ayn� ki�ide olabilece�i 
gibi ayr� ayr� ki�ilerde de olabilir. Genelde bu �ah�slar i�yeri sa-
hibidir. Ancak baz� durumlarda i�yeri sahibi olmayan kimseler 
de i�veren s�fat� ile bu talimatlar� verdikleri görülmektedir.
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C. ��VEREN VEK�L�

Günümüzde i�yerleri büyüdükçe gerek organizasyondan 
kaynaklanan nedenlerden, gerekse de yönetim anlay���ndaki 
geli�meler / de�i�meler sonucu i�verenlerin yan�nda ya da i�-
verenden ayr� olarak yönetimin çe�itli kademelerinde de�i�ik 
ünvanlar ad� alt�nda kimseler çal��t�r�lmaktad�r. Bu kimseler 
i�yerlerinde i�veren nam ve hesab�na hareket etmektedirler. 
Ayn� zamanda i�yerleri yönetmekte ve i�veren ad�na karar al-
maktad�rlar. Nitekim 4857 say�l� i� kanunu 2.maddesi i�veren 
vekilini �öyle tan�mlam��t�r, “ ��veren ad�na hareket eden ve 
i�in i�yerinin i�letmenin yönetiminde görev alan kimselere i�-
veren vekili denir.” ��veren vekilinin bu s�fatla i�çilere kar�� 
i�lem ve yükümlülüklerinden do�rudan i�veren sorumludur. 
“Bu kanunda i�veren için öngörülen her çe�it sorumluluk ve 
zorunluluklar i�veren vekilleri hakk�nda da uygulan�r. ��veren 
vekilli�i s�fat� i�çilere tan�nan hak ve yükümlülükleri ortadan 
kald�rmaz” denilmektedir. Ancak kabul etmek gerekir ki i�-
veren vekilleri için söz konusu olan sorumluluk her i�verenin 
yetkisi ve görevi ile s�n�rl�d�r.

��veren vekilli�i uygulamada genellikle i�verene i� sözle�-
mesi ile de ba�l�d�r. ��veren vekilli�i s�fat� i�çilere tan�nan hak 
ve yükümlülüklerini ortadan kald�rmamaktad�r. Ayn� zaman-
da i�veren vekillerinin i�çilik hak ve sorumluluklar� da devam 
etmektedir.

4857 Say�l� �� Kanunu i�veren vekili kavram�n� geni� tut-
mu�tur. An�lan Yasa i�veren vekilini, “i�veren ad�na hareket 
eden i�in ve i�yerinin yönetiminde görev alan kimseler” ola-
rak kabul etmi�tir. ��veren ad�na hareket eden bir fabrikan�n 
müdürü i�veren vekili s�fat�n� ta��yabilece�i gibi i�veren ad�na 
hareket eden bir �ef ve benzeri çal��anlar da i�veren vekili s�-
fat�n� ta��maktad�r.

2821 say�l� Sendikalar Kanunu i�veren vekili kavram�n� ol-
dukça dar tutmu�tur. Kanun,, ��veren say�lan gerçek veya tü-
zel ki�iler veya tüzel ki�ili�i olmayan kamu kurulu�lar� ad�na 
i�letmenin bütününü yönetmeye yetkili olanlara i�veren vekili 
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denilece�ini belirtmi�tir.Sendikalar Kanununun amac� herhal-
de sendika hakk�ndan kural olarak bütün i�çilerin yararlan-
mas�n� öngörmekte olsa gerektir.4857 Say�l� �� Kanununa göre 
i�veren vekili say�l�p hizmet sözle�mesi ile i�verene ba�l� olan 
i�çilerin bu haktan yoksun kalmalar�n� önlemektedir.22

4857’de i�veren vekilinin daha geni� tutulmas�n�n amac�, i�-
verenin her i�e zaman�nda yeti�emeyece�i dü�üncesi ile i�lerin 
aksamadan yerine getirilebilmesi için çok say�da i�veren veki-
line yer verme zorunlulu�unun kabul edilmi� olmas�ndand�r.

854 Say�l� Deniz �� Yasas�n�n 2.maddesine göre ise, i�veren 
vekili, kaptan veya i�veren ad�na ve hesab�na harekete yetkili 
olan kimsedir..

Sanayile�menin geli�imi ile büyüyen i�yerlerinde i�verenin 
tek ba��na yetkilerini kullanarak i�lerin tamam�n� yürütmesi 
imkâns�zd�r. Nitekim birçok gemilere sahip denizcilik sektö-
ründe faaliyet gösteren bir i�verenin, her biri ayr� i�yeri niteli�i 
ta��yan gemileri yönetme ve sevk etme yetki ve sorumlulu�un-
da olan kaptanlar�n i�veren vekili s�fat�n� ta��mas� gerekti�ini 
anlamak gerekmektedir. Bir ba�ka ifade ile, her biri ayr� i�yeri 
olan gemileri yönetmekle görevli gemi kaptanlar�, yönettikleri 
geminin ayn� zamanda i�vereni statüsünde yer almaktad�rlar.

Yine yasa metninden anla��labilece�i gibi, kaptan veya i�-
veren ad�na ve hesab�na gemiyi sevk ve idare eden, bunlardan 
ald��� yetkiye dayanarak bunlar�n yoklu�unda zorunlu (müc-
bir) sebeplerle gemiyi sevk ve idare eden ikinci kaptanlar veya 
kaptana vekalet eden kimseleri de i�veren vekili olarak adlan-
d�rmak gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanununda kaptana tan�nm�� olan ola�anüstü 
yetkilere istinaden kaptan�n - donatan ve üçüncü ki�ilere kar-
�� sorumluluklar� da gerekçe gösterilerek kaptan�n donatan�n 
temsilcisi yani i�veren vekili oldu�u iddias� ileri sürülerek - 
gemi adam� olmad��� görü�üne yer vermek isabetli de�ildir. 
Çünkü kaptana verilen ola�anüstü yetkiler, kaptan�n yüklen-
mi� oldu�u hizmetin gere�i gibi yerine getirilmesini amaçla-
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maktan kaynaklanm��t�r. Nitekim bu görü�ü ileri sürerek kap-
tanlar�n sendika üyesi olamayacaklar� iddialar�na kat�lmam�z 
mümkün de�ildir.

Keza 2821 say�l� Sendikalar Kanunu’nun 20.maddesi sendi-
ka üyeli�inin ko�ullar�n� belirlemi�tir. Buna göre, i�çi say�lan 
kimselerin i�çi sendikalar�na üye olabilecekleri belirtilmi�tir. 
Bu yasa kapsam�nda, hizmet sözle�mesi ile çal��anlarla nak-
liye mukavelesine göre esas olarak bedenen çal��may�, yahut 
ne�ir mukavelesine göre eserini na�ire (yay�nc�ya) terk etme-
yi meslek edinmi� bulunanlar ve adi �irket sözle�mesine göre 
eme�ini ortaya koyarak bir i�yerinde çal��anlar i�çi say�ld�kla-
r�ndan i�çi sendikalar�na üye olabileceklerdir. Dolay�s� ile kap-
tan donatana hizmet sözle�mesi ile ba�l� olan ki�i oldu�una 
göre bireysel sendika özgürlü�ü aç�s�ndan i�çi sendikalar�na 
istedikleri takdirde üye olabilecektir. Yarg�tay 10. Hukuk Da-
iresi (Y10HD) 1976 tarihinde verdi�i bir kararda �ehir Hatlar� 
��letmesinde çal��an gemi kaptanlar�n�n i�veren vekili say�la-
mayaca��ndan i�çi olduklar�na karar vermi�tir.23

Keza kimlerin sendika üyesi olamayacaklar� da 2821 say�l� 
SK 21.maddesinde belirtilmi�tir. Bu kapsamda, i�çi statüsünde 
olmayan askeri �ah�slar sendika üyesi olamayacaklard�r. SK. 
20.md hükmüne göre, 16 ya��n� doldurmu� olmak kayd� ile bu 
kanuna göre i�çi say�lanlar sendika üyesi olabileceklerdir. Yani 
hizmet akdi ile nakliye sözle�mesi, ne�ir (yay�n) sözle�mesi, 
adi �irket sözle�mesi yapanlar üye olabileceklerdir.

D. ��YER�

4857 Say�l� �� Kanununun 2. maddesi i�yerini genel yan�y-
la �u �ekilde tan�mlam��t�r. “��veren taraf�ndan mal ve hizmet 
üretmek amac�yla maddi olan veya olmayan unsurlar ile i�-
çinin birlikte örgütlendi�i birimdir.” Yine ayn� maddenin de-
vam�nda i�verenin i�yerinde üretti�i mal ve hizmetle nitelik 
yönünden ba�l�l��� bulunan ve ayn� yönetim alt�nda örgütle-
nen yerler (i�yerine ba�l� yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, 
yemek, uyku, y�kanma, muayene ve bak�m, beden ve mesleki 
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e�itim ve avlu gibi di�er eklenti ve araçlar�n da i�yerinden sa-
y�laca�� ifade edilmi�tir.

Yine, Yasaya göre, “i�yeri, i�yerine ba�l� yerler, eklentiler ve 
araçlar ile olu�turulan i� organizasyonu kapsam�nda bir bü-
tündür”. Dolay�s�yla bir yerin i�yerine ba�l� olmas� veya olma-
mas�n�n ayr�cal�k gerektirmeyece�i hususu aç�kt�r.

Öte yandan, 2821 say�l� Sendikalar Yasas� kapsam�nda i�-
kolunun tespitinde i�yerinin, hangi i�koluna girece�inin belir-
lenmesi önemlidir. 2822 say�l� �� Sözle�mesi Grev ve Lokavt 
Yasas� aç�s�ndan da toplu i� sözle�meleri i�yeri veya i�yerleri-
ne göre yap�laca��ndan, sendikan�n i�yerlerinde i� için yetki 
aç�s�ndan çal��anlar�n ço�unlu�u sa�lay�p sa�layamad���n�n 
belirlenmesi çok önemlidir. Ayr�ca grev oylamas�n�n yap�lma-
s� bak�m�ndan da i�yerine ba�l� ba�ka eklentilerin bulunup 
bulunmamas� da yine önem kazanmaktad�r.

Nitekim 854 say�l� Deniz �� Kanunu aç�s�ndan bak�lacak 
olursa i�yeri, gemi adam�n�n i� görece�i / hizmet yapaca�� 
yerdir; yani gemidir. Yasan�n aç�k hükmünden de anla��labi-
lece�i gibi gemi adam�n�n (deniz i�çisinin) bir hizmet akdine 
dayanarak çal��aca�� yeri olarak gemiyi tan�mlam��t�r. (854 
m.2/B) O halde i� görülen yerin i�yeri olarak kabul edilebil-
mesi için o yerin gemi niteli�i ta��mas� gerekmektedir. Bu du-
rumda gemiyi tan�mlamak gerekecektir,

Gemi hem teknik, hem de ticari yönden tan�mlanmaktad�r. 
Teknik tan�m,çokluk uluslar aras� sözle�melerde yer verilen 
tan�md�r; ticari tan�msa ticaret / deniz ta��mac�l��� yasalar�n-
da yer alan tan�m.

Gemi konusunda literatürde birçok tan�ma rast gelmek ola-
s�d�r. 1894 Tarihli �ngiliz Deniz Ta��mac�l��� Yasas� (Merchant 
Shipping Act), “denizde kürekten ba�ka aletle sefer yapan her 
tekne, gemidir” derken, Hollanda Ticaret Kanunu gemiyi “ad� 
ve türü ne olursa olsun, bütün deniz vas�talar� gemidir” �ek-
linde tan�mlam��t�r.24
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Mevzuat�m�zda yer verilmi� gemi tan�mlar� ise �öyledir:

a) Teknik tan�m: 

 “Denizde kürekten ba�ka aletle yola ç�kabilen her araca, 
ad�, tanilatosu ve kullanma amac� ne olursa olsun gemi de-
nir”. (4922 Say�l� Denizde Can ve Mal Koruma Hakk�nda 
Kanun) 

 Yasa koyucu, burada her türlü arac� gemi kapsam�na soka-
rak denizde can ve mal güvencesine ili�kin denetimin ge-
ni�letilmesini hede� emi�tir.

 “Deniz uçaklar� dâhil su üzerinde ta��ma arac� olarak kul-
lan�lan veya kullan�lmaya elveri�li bulunan her türlü deniz 
arac�, gemidir” (Uluslar aras� Denizde Çat��malar� Önleme 
Uluslar aras� Kurallar�: Kural 3(a))

b) Ticari tan�m: 

 ”Tahsis edildi�i gayeye uygun olarak kullan�lmas� denizde 
hareket etmesi imkân�na ba�l� bulunan ve pek küçük olma-
yan her türlü tekne gemi say�l�r.” (Türk Ticaret Kanunu, m. 
816). 

 Yine ayn� Kanunun 822. Maddesine göre gemi, “e�ya ve 
yolcu ta��maya tahsis olunabilece�i gibi römorkaj, bal�kç�-
l�k, kurtarma ve yard�m, e�itim, bilim ve spor gibi amaçlar 
için de seyrüsefere tahsis olunabilir”

Bu tan�mlardan yola ç�karak gemi kavram�n� aç�klamaya 
çal��acak olursak öncelikle bir cismin gemi say�labilmesi için 
her �eyden önce onun bir tekne olmas� gerekir. Tekne ise içi 
oyuk, su üstünde kalabilen hacimli bir cisim demektir.

Geminin her �eyden önce tekne �eklinde olmas� gerekir. 
Suda yüzebilen her �ey gemi say�lmaz; keza bir sal tekne ol-
mad���ndan gemi say�lmaz.

Yine TTK 816’ya göre gemi olabilmenin bir ba�ka ko�ulu, 
gemi say�labilecek teknenin pek küçük olmamas�d�r. Burada 
öncelikle aranan nitelik teknenin denize aç�labilecek ve ola�an 
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deniz tehlikelerine direnç gösterebilecek büyüklükte olmas� 
gerekti�idir.25 Elbette ki teknenin ne büyüklükte olaca�� husu-
su denizcilik tekni�ine göre tespit edilecektir.

Ölçümleme tekni�ine göre büyüklü�ü ve ticari tonaj� tespit 
edilen teknelerin denizde hareket olana��na sahip olmas� gere-
kir. Teknenin kendi kendine hareket edebilmesi �art olmay�p bir 
ba�ka güç taraf�ndan çekilmek suretiyle de hareket edebilmesi 
gemi olma ko�ulu için yeterlidir. Nitekim barça /�at / mavna 
kendi kendine hareket olana�� olmad��� halde gemidir.

Ayr�ca bir teknenin gemi olabilmesi denizde hareket kabili-
yetine ba�l� bir gayeye tahsis edilmi� olmas� gerekir. Bir ba�ka 
ifade ile k�y�ya sabit olarak restoran veya otel olarak kullan�l-
mak maksad� ile ba�l� bulunan tekne gemi say�lmaz. Zira bu 
teknenin amac� seyrüsefer de�ildir; hareket yetene�i sonlan-
m��t�r.

TTK 818. maddesine göre gemi, gemi olma niteli�ini yiti-
rirse, yani tamir kabul edilmez duruma gelirse, parçalanmas�, 
batmas�(kurtar�lamayacak durumda), enkaz duruma gelmesi 
gibi durumlarda gemi niteli�ini yitirmi� demektir. Ancak gemi 
niteli�inin geçici olarak kaybolmas� gemi niteli�ini sonland�r-
maz. Örne�in, batm�� bir gemi kurtarma imkân� bulundukça 
gemi olma niteli�i ortadan kalkmaz.

Gemiler kullanma amaçlar� do�rultusunda de�i�ik adlar 
al�rlar.

Günümüzde dünya denizlerinde de�i�ik çe�itte gemiler 
ticaret yapmaktad�r. Bunlar içinde s�v� yük ta��yanlar� (ham 
petrol tankeri, ürün tankeri, kimyasal madde tankeri, �arap 
tankeri vb), kuruyük ta��yanlar� (�ilep, konteyner gemisi, ara-
bal� vapur, araba gemileri ve ro/ro gibi araç ta��yan gemiler, 
dökmeciler, frigori	 k gemiler,vb), hem s�v� hem de kuruyük 
ta��yabilenleri (O/O ve O.B.O gibi kombine dökmeciler), yol-
cu ta��yanlar� (yolcu vapurlar�, transatlantikler, turizm amaçl� 
kurvaziyer gemiler), canl� hayvan ta��yanlar�, e�itim hizmeti 
verenleri vard�r.
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Geminin “tahsis edildi�i amaca uygun hareket edebilmesi 
denize, yola ve yüke26 elveri�li olmas� gerekir.

Denize elveri�lilik, bir geminin “tekne, umumi donat�m, 
makine, kazan gibi esas k�s�mlar� bak�m�ndan yapaca�� yolcu-
lu�un – tamam�yla anormal tehlikeler hariç – deniz tehlikele-
rine kar�� koyabilecek durumda olmas�” halidir. Buna teknik 
elveri�lilik de denebilir.

Denizcilik Müste�arl���nca uluslar aras� kurallar ve ulusal 
mevzuat çerçevesinde yap�lan periyodik (süreli) sörveyler 
denize elveri�lilik ba�lam�nda yap�lan teknik denetimlerdir. 
Buna istinaden düzenlenen serti	 kalar da genellikle hukukta 
karine olu�turur.

Yola elveri�lilik ise, denize elveri�li olan geminin yükleme 
durumu, yak�t�, kumanyas�, gemi adamlar�n�n yeterli�i ba-
k�mlar�ndan yapaca�� yolculu�un ola�an tehlikelerine kar�� 
koyabilmek için gerekli nitelikleri haiz bulundu�unda yola 
elveri�li say�l�r. (TTK / 817)

TTK /817, 4922 Say�l� Denizde Can ve Mal Koruma Hak-
k�nda Kanun hükümlerine de at�fta bulunmakta ve bu ba�-
lamdaki hükümlerini sakl� tutmaktad�r.

Gemi, denize elveri�li olmad�kça, gemi adamlar� tam, yak�-
t� ve kumanyas� yapaca�� yolculu�u kar��layacak yeterli olsa 
bile yola elveri�li olmaz.

Bu çerçevede geminin teknik bak�mdan elveri�li durumda 
olmas� ve bu elveri�lili�ini sürdürmesi kaptan�n görevler ara-
s�ndad�r. Bu bak�mdan denize ve yola elveri�lilik konular�n-
daki herhangi bir eksikli�in, aksakl���n yasal muhatab�, kap-
tand�r.

TTK/ 974 kaptan�n görevleri aras�nda bulunan, “gemisini 
denize ve yola elveri�li hale koyma” edimini ele alm��t�r. Kap-
tan, yola ç�kmadan geminin denize ve yola elveri�li olmas�na 
dikkat etmek zorundad�r (TTK/ 974).
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Gemi kaptan�n�n yolculuk (yükleme, ta��ma ve bo�altma) 
sürecindeki önemli görevlerinden bir tanesi, yüke özen göster-
mektir. Nezaret ve denetim i�levlerinde bütünle�ir.

Ta��yan, TTK 1019/2 ba�lam�nda gemisini yüke elveri�li 
k�lma borcu alt�ndad�r. Burada söz konusu yükümün yolcu-
lu�un ba�lang�c�na ili�kin oldu�u belirtilmi�se de, ta��yan�n 
yolculuk boyunca gemiyi yüke elveri�li k�lma borcu alt�nda 
oldu�u kabul edilmektedir. So�uk ta��nmas� gereken yükün, 
geminin so�utma sisteminde yolculuk s�ras�ndaki bir ar�za se-
bebiyle hasarlanm�� olmas�ndan ötürü ta��yan�n sorumluluk-
tan kurtulmas� beklenemez.27

Kaptan�n yüke nezaret etme ve özen gösterme edimi TTK 
975 ile getirilmi�tir. Bu madde hükmü, gemi yük donan�m�n�n 
yükü yüklemeye elveri�li durumda bulundurulmas�n�, yükün 
yüklenme (gemiye al�nma) tarz�n�n denizcilikte cari usul ve 
ör� ere uygun biçimde yapt�r�lmas� (yap�lmas�na dikkat etme) 
ödevini kaptana yüklemi�tir. Ayr�ca, yükün gemide ta��naca�� 
yük bölmelerinin ta��nacak yükün cins ve niteli�ine uygun bi-
çimde haz�rlanmas� da kaptan�n ödevleri aras�ndad�r.

Kaptana TTK 975 ile yüklenmi� nezaret ve özen borcu �öyle 
s�ralanabilir:28 

• Ta��yaca�� yük(ler) hakk�nda yüke özeni art�r�c� yükleme 
ve ta��ma bilgilerini toparlamak,

• Yükün (yüklerin) bo�altma s�ras�n� (sefer rotasyonunu) göz 
önünde tutarak yükleme ve bo�altmay� planlamak,

• Yük bölmelerini29 her bak�mdan yüke ve yüklemeye uygun 
halde bulundurmak, (TTK 975/2)30

• Kurallara ve mesleki gelene�e uygun biçimde isti	  yapt�r-
mak,

• Yükü neta ettirmek, gerekiyorsa la�ing serti	 kas� almak,

• Gemiye a��r� yük almaktan (overloading) kaç�nmak, (TTK 
975/2)31
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• Gemi dengesinin uygun s�n�rlar içinde kalmas�n� sa�lamak, 
yüklemeyi buna göre tasarlamak,

• Yüklerin gemi içindeki da��l�mlar� yüzünden gemi bünye-
sinde olu�abilecek a��r� zorlamalar� önleyerek gemiyi koru-
mak,

• Yükleme postas�n�n yükleme s�ras�nda yükleri çarpma, 
dü�ürme, devirme yoluyla gemi bünyesine (ambara�z�na, 
ambar taban�na vb) verece�i olas� hasar(lar)a kar�� önlem 
almak,

• Gerekiyorsa yük sörveyi yapt�rmak,

• Yüke özen borcu ba�lam�nda ta��yan�n ve kendisinin (ge-
minin) ç�karlar�n� kollamak üzere gerekti�inde yük ilgilile-
rine / stevedora protesto mektubu vermek,

• �� güvenli�i aç�s�ndan ambarlar�n (ro/ro gemilerinde han-
garlar�n) yolunca havaland�r�lmas�n�, ayd�nlat�lmas�n�, am-
barlara ini�-ç�k��lar�n güvenli olmas�n� sa�lamak.

E. ��LETME

��letme kavram� deniz i� mevzuat�m�zda tan�mlanm�� de-
�ildir.

��letme, her �eyden önce iktisadi bir kavramd�r. ��yerlerin-
den daha büyük ve geni�tir. Deniz �� Hukukuna göre i�yeri 
gemi ise i�letme de genellikle birden çok gemilerin ayn� i�ve-
renin ayn� �irketine ba�l� olmas� durumunu ifade eder. Baz� 
durumlarda i�letme, i�yerinin çap�na göre, tek bir gemiden de 
ibaret olabilmektedir. Günümüzde 350 hatta daha fazla gemi 
i�leten denizcilik i�letmeleri bile vard�r. (Danimarka ve Ameri-
kan ortakl��� Maersk Sealand, �sviçre 	 rmas� MSC gibi), Bütün 
bu aç�klamalardan sonra denizcilik sektörü aç�s�ndan i�letme-
yi �u �ekilde tan�mlamak mümkündür:

��letme, iktisadi bir amac� gerçekle�tirmek maksad�yla i�-
verene ait bir veya daha fazla geminin (i�yerinin) ba�l� bulun-
du�u organize i�yeridir.
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��letme tek bir i�yerinden olu�abilece�i gibi birden çok i�-
yerinden de olu�abilir.

Genellikle uluslar aras� genel kabul görmü� kurallar (ta��-
yan sorumlulu�una ili�kin konvansiyonlar), ta��yan�n hizmet 
sorumlulu�unu bir i�yeriyle s�n�rland�rmaya imkân tan�r. Bu 
yüzden uygulamada “bir gemi- bir i�yeri” kural� yayg�nd�r. 
Dolay�s�yla i�veren (geminin sahibi konumundaki donatan 
veya kendisine ait olmayan bir gemiyi kendi nam ve hesab�na 
çal��t�ran ki�i olan i�leten) üçüncü �ah�slara kar�� olas� sorum-
lulu�unu deniz serveti (gemi de�eri + navlun ve eklentileri) ile 
s�n�rland�r�r. Bu kapsamda bir i�letmenin 10 gemisi varsa her 
bir gemi için ayr� �irket kurulur. Yani bu gemiler, ayn� binan�n 
çat�s� alt�nda “bir gemi, bir �irket” uygulamas� kapsam�nda 
birbirinden ba��ms�z 10 �irket gibi ticaret yapar. Bir gemiden 
kaynaklanan sorumluluk sadece o gemiyi ba�lar; 	 lonun di-
�er gemilerini etkilemez; velevki bu gemilerin donatan� / i�-
leteni ayn� ki�i(ler) olsun… Bu yüzden bir gemi için al�nm�� 
yarg� karar� sadece o gemi için uygulanabilir; di�er gemiler 
üzerinde yasal uygulamaya gidilemez

“Bir gemi-bir i�yeri” ilkesi kamu i�letmelerinde uygulan-
maz. Çünkü kamu gemilerinin masuniyeti vard�r. Dolay�s�yla 
kamu i�letmelerinde bir geminin sorumlulu�u sadece o gemi-
ye dönüktür. ��letmenin di�er gemileri üzerinde herhangi bir 
i�lem yap�lamaz.
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II. DEN�Z �� KANUNUNUN KAPSAMI

A. GENEL OLARAK

4857 say�l� i� kanununa göre 4. maddedeki belirtilen istisna-
lar d���nda kalan bütün i�yerlerine ve bu i�yerlerinin i�veren-
leri ile i�veren vekillerine, faaliyet konular�na bak�lmaks�z�n 
uygulan�r. (4857 m.1/11) Bir ba�ka deyi�le genel kural olarak 
çal��anlar i� kanunu kapsam içindedirler.

B. GEM�N�N TÜRK BAYRA�I TA�IMASI

Bu kanunun birinci maddesi, i�bu kanun hükümlerinin, de-
nizlerde, göllerde ve akarsularda, Türk Bayra�� ta��yan yüz ve 
daha yukar� grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akdi ile ça-
l��an gemi adamlar� ve bunlar�n i�verenleri hakk�nda uygula-
naca��n� hükmetmi�tir (m.1/a). Her �eyden önce bir geminin 
Deniz �� Kanunu kapsam�nda de�erlendirilebilmesi için Türk 
bayra��n� ta��yan bir gemi olmas� gerekmektedir. Genel olarak 
Türk Ticaret Kanununun (m.823/1) hükmüne göre “Her Türk 
gemisi Türk bayra�� çeker.”

Geminin Türk bayra�� çekme hakk� gemi tasdiknamesi ad� 
verilen bir belge ile kan�tlan�r.

Ancak istisna olarak Türk gemisi olmayan bir gemi de be-
lirli ko�ullarla ve Ula�t�rma Bakanl���n�n izniyle bir süre için 
Türk Bayra�� çekebilir. �stisnai durum en fazla iki y�l için ge-
çeridir.

Türk Bayra�� çekme hakk� bulunan bir geminin Türk gemi-
si olup olmad���n�n belirlenmesi için bir tak�m �artlar�n aran-
mas� gerekir. Bunlardan bir tanesi, gemi üzerindeki mülkiye-
tin tamamen Türk vatanda�lar�na ait olmas� gerekir. (TTK. m 
823/u).Ancak tüzel ki�ili�e sahip kurulu�, kurum, dernek ve 
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tesislerin mal� olan gemiler yönetim kurulunu olu�turan ki�i-
lerin ço�unlu�u Türk vatanda�� olmak kayd� ile Türk gemisi 
say�l�rlar (TTK. m 823/son). Ayr�ca Türk Ticaret Siciline tes-
cil edilen donatma i�tiraklerinin mal� olan gemiler paylar�n�n 
yar�dan fazlas� Türklere ait ve gemi müdürü Türk vatanda�� 
olmak ko�ulu ile Türk gemisi say�l�rlar. (TTK m 823,826)

C. GEM�N�N GROSTON�LATOSU

Öncelikle, Deniz �� Kanununun 1.maddesine göre, bir ge-
minin ticari tonaj� yüz groston ve daha fazla ise bu kanun 
hükümleri uygulanacakt�r. Ayr�ca ayn� i�verenin birden fazla 
gemisi varsa, gemilerinden her biri yüz grostonun alt�nda ve 
gemilerin toplam tonaj� da yüz groston ve daha fazla ise yine 
bu kanun hükümleri uygulanacakt�r.

Buna göre dolmu� motoru i�leten bir i�veren motorun to-
nilatosu 100 grostondan küçükse Deniz �� Kanunu hükümleri 
uygulanmayacakt�r. Ancak ayn� i�verenin motorlar�n�n say�s� 
birden fazla ve bunlar�n tonajlar� toplam� da en az 100 grosto-
nu buluyorsa, bu durumda Deniz �� Kanunu anlam�nda uygu-
lama alan� içerisine girecektir.

Ayr�ca Deniz �� Kanunu, akarsularda ve göllerde kullan�lan 
gemilerdeki çal��anlar� yüz ve daha yukar� grostonilatoda ol-
mak kayd�yla bu Kanun kapsam�na alm��t�r. Türk Ticaret Ka-
nunu ise yaln�zca deniz gemilerini kapsamaktad�r. Dolay�s�yla 
Deniz �� Kanunu’nun TTK’dan daha geni� bir alan� kapsad��� 
görülmektedir. Buna göre Van gölünde çal��an 150 groston-
luk bir gemi TTK anlam�nda gemi say�lmayaca��ndan gemi 
adam�n�n kusuruna dair ya da kurtarma yard�ma ili�kin hü-
kümler bu gemide çal��anlar bak�m�ndan uygulanmayacakt�r. 
Ancak Deniz �� Kanunun bütün hükümleri bu gemide çal��an 
gemi adamlar�na ve i�verenine uygulanacakt�r.32

Özetle, Deniz �� Kanunu ba�lam�nda bir gemi ister deniz, 
ister nehir, isterse de göl gemisi olsun, i�yeri olma özelli�i ka-
zan�rken TTK kapsam�nda sadece deniz gemileri i�yeri uygu-
lamas�nda yer alacakt�r.
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D. GEM�ADAMLARI SAYISI BAKIMINDAN

Bir gemide çal��an gemi adam� say�s�n�n be� veya daha faz-
la olmas� durumunda o i�yeri (gemi) bu kanunun kapsam�nda 
olacakt�r. Buna göre ayn� i�verene ait gemilerin grostonilatola-
r� toplamda yüz veya daha fazla veyahut i�verenin çal��t�rd��� 
gemi adam� say�s� be� veya daha fazla oldu�u takdirde birinci 
bent hükmü uygulan�r. (m.1/II)yani Deniz �� Kanunu uygula-
ma alan�na dahil olacakt�r.

Görüldü�ü gibi yasa hükmünün aç�k ifadesine göre gemi-
nin grostonilatosu yüz veya daha fazla olmasa bile ayn� i�vere-
nin çal��t�rd��� gemi adam� say�s� be� veya daha fazla ise yine 
Deniz i� Kanununun uygulama alan�na girecektir. Buna göre 
bir i�verenin her biri 40(K�rk) grostonilatoluk iki adet gemi-
si oldu�unda bu gemilerin her birinde üçer gemi adam�ndan, 
toplam alt� gemi adam� çal��t���n� varsayarsak, gemilerin top-
lam grostonilatolar� yüzü bulmamas�na ra�men toplam gemi 
adam� say�s� be�ten fazla oldu�u için bu gemilerin i�verenleri 
ile gemi adamlar� Deniz �� Kanunu kapsam�na dahil olacak-
lard�r.

Dolay�s�yla Deniz �� Kanunu hükümlerinin uygulanmas�n-
da gemi say�s�ndan çok toplam tonaj�n 100 groston ve yukar�, 
gemi adam� say�s�n�n da be� ve daha fazla olmas� ölçüt (kriter) 
kabul edilmektedir.

E. KAPSAM ALANININ GEN��LET�LMES�

Deniz �� Kanunu, daha geni� gemi adam� kitlesinin bu Ka-
nunun hükmünden yararlanmas� maksad�yla, akarsularda ve 
göllerde i�letilen sandal, mavna, �at, salapurya gibi yüzer ya-
p�lar� da gemi saym��t�r. Ancak Türk Ticaret Kanununu “…. 
pek küçük olmayan her türlü tekneyi” gemi olarak kabul et-
mektedir (TTK m.816). Dolay�s�yla sandal - küçük olmas� ne-
deni ile - TTK ba�lam�nda gemi olarak kabul edilmez

Deniz �� Kanunu daha geni� bir kesimin kanun kapsam�n-
dan yararlanmas�n� sa�lamak amac� ile sandal� da i�yeri ola-
rak kabul etmi�tir (m.I/III). Yine mavna da TTK ba�lam�nda 
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kendi kendine hareket edebilen bir araç olarak de�erlendiri-
lemez. Bu anlamda da - Deniz Ticaret Kanunu’na göre gemi 
say�lmayan - mavnan�n Deniz �� Kanunu Kapsam�na al�narak 
kapsam alan�n�n geni�letildi�ini görmek mümkündür.

Esasen Deniz �� Kanunu hükümlerini göz önüne alarak 
gemi adamlar� aç�s�ndan geçerli olabilecek yeni bir tan�mlama 
yapmak gerekecektir. Buna göre gemi, “su üstünde serbestçe 
hareket edebilen her türlü vas�ta” olarak tan�mlanabilir. Zira 
tekne gibi içi oyumlu olmas� gerekmeyece�i gibi, kendi kendi-
ne hareket kabiliyetine sahip olmas�na da gerek olmayacakt�r. 
Ayr�ca ebatlar� aç�s�ndan pek küçük olup olmamas�na bak�l-
mayacakt�r. Buna göre motor bot, duba, yat, römorkör gibi 
araçlar da Deniz i� Kanunu anlam�nda gemi say�lacakt�r.33

F. BAKANLAR KURULU’NUN GEN��LETME YETK�S�

Deniz �� Kanunu kapsam�n�n geni�letilme yetkisi, ayn� 
maddenin 4.f�kras�ndaki düzenlemelerle Bakanlar Kuruluna 
b�rak�lm��t�r. Buna göre, Bakanlar Kurulu ekonomik ve sos-
yal gerekler bak�m�ndan bu kanun hükümlerini - yukar�daki 
bentlerin kapsam� d���nda kalan - gemilerle gemi adamlar�-
na ve bunlar�n i�verenlerine k�smen veya tamamen te�mile 
yetkilidir(m 1/ IV). Dolay�s�yla, Bakanlar Kurulu Deniz �� 
Kanunu kapsam� d���nda kalan yüz grostonilatodan küçük 
gemilerle, be� ki�iden az gemi adam� çal��t�ran i�verenleri ve 
bunlarda çal��an gemi adamlar�n� Deniz �� Kanunu kapsam�na 
alabilecektir.

Yukar�daki bentlerde yaz�l� gemilerin bu Kanun kapsam�na 
al�nmalar� sebebiyle yap�labilecek itirazlar Çal��ma Bakanl��� 
taraf�ndan incelenerek karara ba�lan�r. Bu itirazlar Kanunun 
uygulamas�n� durdurmaz (m 1/ IV).

Gerçekten Bakanl�k bu yetkisini kullan�rken yukar�da belir-
tilen unsurlar�; gemi adamlar�n�n say�s�n� ve i�yerlerinin gros-
tonilatolar�n� dikkate alacakt�r. Çal��ma Bakanl���n�n verdi�i 
karar idari bir tasarruf niteli�indedir. Bu karara itiraz yasal 
yollarla idare mahkemeleri ve/veya Dan��tay nezdinde her 
zaman mümkündür.
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Yabanc� gemi adamlar�n�n bu kanun bak�m�ndan kapsama 
al�nmalar� - bir ba�ka ifade ile bu Kanun hükümleri - müteka-
biliyet esaslar�na göre Türk gemi adamlar�na ayn� mahiyette 
haklar tan�yan devletlerin uyru�unda olup bu kanun kapsa-
m�na giren gemilerde çal��an gemi adamlar�na da uygulan�r 
(m.4).

Görüldü�ü gibi, Deniz i� Kanunu, Türk Bayra�� ta��yan ge-
milerde çal��an yabanc� uyruklu gemi adamlar�n�n bu Kanu-
nun Türk uyruklu gemi adamlar�na sa�lad��� tüm haklardan 
ayn� ölçüde yararlanabilmesi için “kar��l�kl� ko�ul” hükmüne 
yer vermi�tir. Bir ba�ka ifade ile yabanc� gemi adam�n�n Deniz 
�� Kanunu hükümlerinden yararlanabilmesi, uyru�unda bu-
lundu�u ülkenin gemilerinde çal��an Türk gemi adamlar�n�n 
o ülkeye ait benzeri kurallardan yararland�r�l�yor olmas�na 
ba�l�d�r.

Sonuç olarak, bir geminin veya gemi adam�n�n Deniz i� Ka-
nunu kapsam alan�na girebilmesi için yasa baz� kurallar getir-
mi�tir. Buna göre;

• Gemi adam�n�n bir hizmet akdi ile çal���yor olmas� gerekir.

• Geminin her �eyden önce Türk Bayra�� ta��yan bir gemi ol-
mas� gerekir.

• Uygulama alan� denizler, göller ve akarsularda i�leyen yü-
zer yap�lard�r.

• Geminin yüz (100) ve daha yukar� grastonilatoda olmas� 
gerekir.

Bunlar�n d���nda ayn� maddenin bir di�er f�kras�nda yüz 
grostonilatodan küçük gemilerinde uygulama alan�na girmesi 
bak�m�ndan baz� özel �artlar getirmi�tir. Buna göre;

• Ayn� i�verene ait gemilerin grostonilatolar� toplam� yüz 
veya daha fazla olmas� gerekir. (Ayn� i�verenin birden fazla 
gemileri olmas� durumunda grostonilato toplamlar� en az 
yüz olmal�d�r.) 
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• Ayn� i�verenin çal��t�rd��� gemi adam� say�s� be�(5) veya 
daha fazla olmas� gerekmektedir.

• Son olarak itiraz yolu aç�k olmak ko�ulu ile Bakanlar Kuru-
lu yukar�da say�lan hükümleri geni�letme yetkisine sahip-
tir.

Hemen belirtmekte yarar vard�r: Esas�nda Deniz i� Kanunu 
kapsam�nda olmas� gereken baz� gemilerle gemi adamlar�n�n 
uygulama alan�nda olmad��� görülmektedir. �öyle ki: denizde 
bal�k avc�l��� ile u�ra�an bal�kç�larla bal�kç� tekneleri bu ka-
nun kapsam�na al�nmam��t�r. Gerçi 4857 say�l� Yasan�n “istisna 
olanlar” ba�l�kl� 4.maddesinin II/ f f�kras� bunlar�n �� Kanunu 
kapsam�nda olduklar�n� belirtmi�se de, bal�kç� teknelerinin 
Deniz �� Kanunu kapsam�nda olmas� gerekmektedir. Deniz 
�� Kanunun gemi (i�yeri) kavram�ndan yola ç�karak konuyu 
de�erlendirecek olursak, bal�kç� teknelerinin Deniz �� Kanunu 
kapsam�nda olduklar� görülecektir. Ancak mahkeme karar� ile 
olu�an bask�n görü�e göre de uygulama bal�kç�lar�n i� kanunu 
kapsam�nda oldu�u �eklindedir.34 Esas�nda bu hususta gerekli 
aç�k düzenlemeler yap�larak bal�kç� gemilerinin de gemi say�-
l�p Deniz i� Kanunu kapsam�na al�nmas�, uygulamadaki s�k�n-
t�lar� ortadan kald�racakt�r.

K�y�larda veya liman ve �skelelerde gemilerden karaya ve 
karadan gemilere yap�lan yükleme ve bo�altma i�leri ile Deniz 
�� Kanunu kapsam�na girmeyen ve tar�m i�lerinden say�lma-
yan, denizlerde çal��an su ürünleri üreticileri ile ilgili i�ler 4857 
say�l� �� Kanunu kapsam�na al�narak kara i�çileri gibi görüle-
rek �� Kanunun kurallar� uygulanaca�� belirtilmi�tir.

Gerçekten Deniz �� Kanunu uygulama alan� bak�m�ndan 
yeniden gözden geçirilerek kimi düzenlemelere aç�kl�k getir-
mek suretiyle uygulamadaki olu�an kar���kl���n olu�mas�n� 
engellemek gerekecektir. 
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III. DEN�Z �� KANUNU AÇISINDAN
 H�ZMET SÖZLE�MELER�

A. H�ZMET SÖZLE�MES�N�N TANIMI

854 say�l� Deniz �� Kanunu hizmet sözle�mesi ile ilgili her-
hangi bir tan�mlama yapmam��t�r. Sadece gemi adam�n�n ta-
n�m�na yer vermi�tir. Buna kar��l�k Borçlar Kanunu ve 4857 
say�l� �� Kanununda bu anlamda tan�mlamalara rastlamak 
mümkündür �öyle ki: 

• Borçlar Kanunu “Hizmet akdi bir mukaveledir ki, onunla 
i�çi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet 
görmeyi ve i� sahibi dahi ona bir ücret ödemeyi taahhüt 
eder” (m.313/1) diye tan�mlama yaparak esas itibar� ile hiz-
met ve ücretten söz eder.

• 4857 say�l� �� Kanununda ise “i� sözle�mesi, bir taraf�n (i�çi) 
ba��ml� olarak i� görmeyi, di�er taraf�n (i�veren) da ücret 
ödemeyi üstlenmesinden olu�an sözle�medir” (m.8/1) diye 
tan�mlama yap�larak ba��ml�l�k ili�kisinden söz edilmekte-
dir. 

Oysa doktrinde genel kabul gören benimseyi� dikkate al�-
narak hizmet sözle�mesi i�, ücret ve ba��ml�l�k ilkeleri üzerine 
kurulmal�d�r. Bu üç temel unsurun varl���ndan söz edebilmek 
için öncelikli olarak yap�lmas� gereken i�, bu i�e kar��l�k olarak 
bir ücretin al�nmas� olacakt�r. Ku�kusuz bu i� yap�l�rken i�çi-
nin i�i veren ve/veya i�in yap�lmas�n� isteyen tarafa (i�verene) 
bir ba��ml�l�k ili�kisi ile ba��ml� olarak çal��mas� gerekecektir. 
��çinin i� görme, i�verenin de ücret ödeme borcu d���nda ta-
ra� ar�n sözle�meden veya kanundan do�an ba�ka borçlar� da 
söz konusudur.
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B. �� �L��K�S�N�N KURULMASI VE ÖNEM�

Genel olarak i� ili�kisinin hizmet sözle�mesinin yap�l�p yü-
rürlü�e girmesi ile ba�layaca��n� söylemek mümkündür. �� 
ili�kisi, gemiadam�na donatan�n/ i�letenin i�ini yapma borcu 
yükleyen hukuki bir ili�ki olarak nitelendirilebilece�i gibi, i�-
verene de gemi adam�n� çal��t�rmas�na dayanan 	 ili bir ili�ki 
olarak anla��lmal�d�r.

Hizmet akdi, hukuki ehliyete ve e�it haklara sahip bulunan 
her iki taraf�n gerek gemi adam� gerekse i�verenin özgür ira-
delerinin birle�mesi sonucu olu�an bir özel hukuk sözle�mesi-
dir. ��verenin gerçek ki�i veya tüzel ki�i veya kamuya ait i�yeri 
olmas� bu durumu de�i�tirmez.

Hizmet sözle�meleri gemi adam�n�n �ahs�na ba�l� bir söz-
le�medir. Gemi adam�n�n gemide görece�i hizmet için yap�lan 
bir sözle�me oldu�u için: 

• ��verenin hizmet sözle�mesinden do�an, “gemi adam�na 
gemide (i�yeri) yap�lacak i�e kar��l�k ücret ödeme” yüküm-
lülü�ü,

• Gemi adam�n�n sa�l���n� koruma ve e�it i�leme tabi tutma 
borcuna kar��n gemi adam�n�n da i�verenin talimatlar�na 
uyma, i�verene sadakat ve i�ini ehil bir gemi adam� gibi ye-
rine getirme yükümlülü�ü,

 söz konusudur.

C. H�ZMET AK�TLER�N� ETK�LEYEN FAKTÖRLER

Hizmet akitlerinin s�n�rlar�n� belirleyen en önemli etken 
ku�kusuz Anayasad�r. Bununla birlikte kanun, tüzük ve yö-
netmeliklerin emredici kurallar� vard�r. ��çilerin korunmas� 
maksad�yla 854 say�l� �� Yasas� veya genel i� kanunlar�nda em-
redici (yani uyulmas� zorunlu) kurallar di�er hukuk dallar�na 
göre daha çoktur.

Ayr�ca i�çi yarar�na hizmet sözle�melerini etkileyen bir di-
�er faktör de Toplu �� Sözle�mesidir.1961 Anayasas�’ndan son-
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ra yürürlü�e giren 274 – 275 say�l� Yasalarla gemi adamlar�na 
sendikas�n�n yapm�� oldu�u toplu i� sözle�mesi ile mevzuat�n 
üstünde (hizmet akitleri) haklar sa�lanm��t�r.

Toplu �� Sözle�mesi Grev ve Lokavt Kanunu öncesinde ça-
l��ma ko�ullar� genellikle mevzuata ayk�r� olmamak ko�ulu ile 
i�verence düzenlenmekte idi. Ancak Toplu Sözle�me düzenin-
de gemilerdeki çal��ma ko�ullar�n�n birço�u özellikle Türkiye 
Denizciler Sendikas�n�n gerek kamu gerekse özel sektör gemi-
lerinde yapm�� oldu�u toplu sözle�melerle gemi adamlar� ya-
rar�na düzenlemi� oldu�u görülecektir. Ne var ki, sendikalar�n 
örgütlü olmad��� birçok denizcilik i�letmelerinde i�verenin tek 
tara� � tasarruf yetkisini kullanarak iç yönetmelik ad� alt�nda 
çal��ma ko�ullar�n� belirledikleri görülebilmektedir.

��yeri uygulamalar�, bazen �� Sözle�mesi hükmü, ba�ka bir 
deyi�le çal��ma ko�ulu haline gelebilir. Mesela i�veren taraf�n-
dan i�çilere verilen ikramiyeler veya her türlü ad alt�nda ve-
rilen sosyal yard�mlar gibi.35 Almanya’da ��verence herhangi 
bir �arta ba�l� olmaks�z�n i�çilere her y�lba�� verilen ikramiye, 
- e�er en az 3 y�l arka arkaya bu uygulamaya devam olunmu� 
olmas� ve sonras�nda verilmemesi halinde - i�verenin bunu 
istemi� olup olmad��� ara�t�r�lmaks�z�n ayn� ko�ullarla veril-
mesine devam edilir. Bu gereklilik genel kabul görmü� uygu-
lamad�r. Mevzuat�m�zda bu konu ile ilgili gerek 854’te gerekse 
4857’de aç�k bir düzenleme yoktur.

Ancak i�verence herhangi bir ko�ula ba�lanmaks�z�n (te�-
vik amac� gibi) Alman hukukunda kabul edildi�i üzere üç kez 
arka arkaya tekrarlanan ikramiyelerin hizmet akitleri hükmü-
ne dönü�mesi herhalde isabetli olacakt�r.
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IV. H�ZMET AKD�N�N YAPILMASI

A. KURAL OLARAK

Anayasam�z�n 48.maddesi ‘’ Herkes diledi�i alanda çal��-
ma ve sözle�me hürriyetlerine sahiptir…’’ diyerek sözle�me 
özgürlü�ünü güvence alt�na alm��t�r. Buna göre bir kimse ku-
ral olarak herhangi bir sözle�me yapmaya veya yapmamaya 
zorlanamaz. Bu kural sözle�menin e�it haklara sahip tara� ar�n 
serbest iradeleri ile yapt�klar� bir anla�ma olarak nitelendiril-
mesinin bir sonucudur.

B. AKD�N �EK�L �ARTI

854 say�l� Deniz �� Kanunu, hizmet akdinin yap�lmas� bak�-
m�ndan yaz�l� �ekil �art�n� aram��t�r. Buna kar��n 4857 say�l� �� 
Kanununa göre hizmet sözle�melerinde �ekil serbestîsi ilkesi 
benimsenmi�tir. �� sözle�meleri kanunen aksi belirtilmedikçe 
özel bir �ekle tabi de�ildir (4857 m.8/1).

Süresi bir y�l ve daha fazla olan sözle�melerin yaz�l� �ekilde 
yap�lmas� zorunludur. Yaz�l� sözle�me yap�lmayan hallerde i�-
veren i�çiye en geç iki ay içinde:

• Genel ve özel çal��ma ko�ullar�n�, 

• Günlük ve haftal�k çal��ma süresini, 

• Temel ücreti ve varsa ücret eklentilerini, 

• Ücret ödeme dönemini, 

• Süresi belirli ise sözle�menin süresini, 

• Fesih hallerinde tara� ar�n uymak zorunda olduklar� hü-
kümleri

 gösteren yaz�l� bir belge vermekle yükümlüdür (4857 m.8/���).
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854 say�l� Deniz i� Kanunu 5. maddesi “hizmet akdi (i� söz-
le�mesi) i�veren veya i�veren vekili ile gemi adam� aras�nda 
yaz�l� olarak iki nüsha yap�l�r ve tara� ardan her birine birer 
nüsha verilir.’’ diyerek yaz�l� �ekil �art�n� hizmet akdinin ya-
p�lmas�nda zorunlu k�lm��t�r.

Ancak yasan�n bu zorunlu hükmüne ra�men uygulamada 
gemi adamlar�na zaman - zaman hizmet akitlerinin yaz�l� ol-
mad��� bazen de tek tara� � sözle�me yap�larak bir nüshas�n�n 
gemi adam�na verilme mecburiyetine kar��n verilmedi�i gö-
rülmektedir.

Bu durumda sözle�menin geçersizli�i tart���labilir. Ne var 
ki, mevzuat�m�zda sözle�menin yaz�l� yap�lmamas� hallerinde 
geçersiz say�laca��na dair bir düzenleme bulunmamaktad�r. 
Buna göre, sözle�menin yaz�l� olarak yap�lmamas� durumun-
da geçersiz say�laca�� anlam� ç�kart�lamaz.36 Günümüzde bir-
çok gemi adam�n�n i�verenle aralar�nda sözlü olarak anla�arak 
akdedilmi� hizmet akitlerinin varl���ndan söz etmek müm-
kündür.

Anla��lan odur ki bundan sonrada yaz�l� �ekil �art�na uyul-
madan birçok hizmet sözle�melerinin varl���na tan�k oluna-
cakt�r.

Hizmet sözle�melerinin yaz�l� yap�lmas� �ekli bir ispat ko-
�ulu oldu�unu vurgulamak gerekir. Zira sözle�melerin yaz�-
l� yap�lmamas� nedeni ile i�verenle gemi adam� aras�nda bir 
ihtilaf�n (uyu�mazl���n / çeki�menin / anla�mazl���n) varl��� 
durumunda öncelikli sorunlar�n ortaya ç�kaca�� bir gerçek-
tir. Nitekim �� Mahkemelerine intikal eden gemi adam� i�ve-
ren aras�ndaki uyu�mazl�klar�n bir ço�unu aralar�nda aç�kça 
belirtmemi� (yani yaz�lmam��, kay�t alt�na al�nmam��) ücret 
gibi alacaklar�n olu�turdu�unu belirtmek gerekir. Gerçekten 
de gemi adamlar� taraf�ndan süreye ba�l� olarak ileri sürülen 
y�ll�k ücretli izin haklar�, ikramiyeler ve k�dem tazminatlar� 
hakk�n�n hesab� gibi yasal haklar�n ispat� aç�s�ndan yaz�l� �ekil 
�art�n�n gereklili�i ortaya ç�kmaktad�r. Aksi halde hizmet ili�-
kisinin ispat� için ba�ka yollar�n denenmesi gerekecektir.
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Deniz �� Kanununun 50 (a) hükmü, yaz�l� �ekil �art�na uyul-
mad��� takdirde, ”i�veren veya i�veren vekili hakk�nda 500 li-
radan az olmamak üzere a��r para cezas�na sulh ceza mahke-
mesince hükmolunur” diyerek cezai hükme yer vermi�tir. Bu 
cezai yapt�r�m�n yetersizli�inden dolay�d�r ki; 

• Uygulamada i�verenlerin gemi adamlar�na ya yaz�l� bir sözle�me 
yapmama ya da bir nüshas�n� gemi adam�na vermeme gibi gayri 
hukuki yolu tercih ettikleri görülmektedir.

Gerçekten de tara� ar aras�ndaki uyu�mazl�klardan kay-
naklanan bu tür kar���kl���n a��lmas� için Deniz �� Kanunun 
50/a maddesi yerine, gemi adam� ile i�veren aras�nda yaz�l� 
yap�lacak olan hizmet akitleri üç nüsha yap�lmal� üçüncü nüs-
has� ispat aç�s�ndan Bölge Çal��ma Müdürlüklerine i�verence 
gönderilmelidir. Aksi durumlarda i�kolunda üye bak�m�ndan 
en büyük sendikan�n yapt��� toplu i� sözle�mesi hükümleri 
emsal te�kil edilerek hizmet akdi hükmü yerine geçece�i ka-
bul edilmelidir. Bu düzenleme ile hizmet akitleri yapmayan 
kötü niyetli i�verenler üzerinde hiç ku�kusuz cayd�r�c� etki ya-
pacakt�r, dü�üncesindeyiz.

C. H�ZMET AKT�N�N YAPILMASI

Bir gemide çal��acak gemi adam� ile i�veren/i�veren veki-
li aras�nda yap�lacak hizmet akitlerinde tara� ar�n hak ve yü-
kümlülüklerine aç�kl�k getirecek hususlar�n yaz�lmas� gerek-
mektedir.37 Nitekim bu hususla Deniz �� Kanununun 6. mad-
desi yap�lacak yaz�l� akitlerde hangi hususlar�n bulunmas� 
gerekti�ini belirtilmi�tir. Buna göre;

• ��veren ad� soyad�yla ikametgâh adresi

• Gemi adam�n�n ad�, soyad�, do�um tarihi ve yeri, sicil nu-
maras�, gros tonilatosu ve kaydedildi�i sicil dairesi (gemi 
adam�n�n ayn� i�verenin muhtelif gemilerinde çal��mas� ih-
timali mevcutsa bu hizmet akdinde ayr�ca belirtilir.)



49

• Akdin yap�ld��� yer ve tarih

• Gemi adam�n�n görece�i i�

• Gemi adam�n�n hizmete ba�layaca�� tarih ve yer

• Hizmet akdinin belli bir süre için yap�lm�� olup olmad���, 
belli bir süre için yap�lm�� ise, süresi veya sefer üzerine ise 
hangi sefer oldu�u

• Ücretin ödeme zaman� ve yeri

• Avans ödeme �artlar� 

• Di�er i� �artlar�

• Trimciler ve ate�çiler ile yap�lacak hizmet akitlerinde 
25/5/1959 gün ve 7292 say�l� Kanunla onanan sözle�menin 
özeti” dir.

Ancak hizmet akitlerine kanunda belirtilen bu ko�ullara 
ilave olarak yeni ko�ullar koymak mümkündür. Bunlar�n hiz-
met akitlerinde yer almas� gerekmektedir. Hizmet akitlerine 
konulacak hükümler yasan�n emredici hükümleri ile kamu 
düzeni, ki�isel haklar ve ahlaka ayk�r� hükümler konulamaz. 
Kanun hükümlerinde aç�kça belirtilmi� olmasa bile, 25.05.1959 
tarihinde onaylad���m�z Deniz ��lerinde Çal��t�r�lacak Çocuk-
lar�n Asgari Ya� Haddinin Tespiti Hakk�ndaki 58 Say�l� ILO 
(Uluslararas� Çal��ma Örgütü) Sözle�mesinde, 15 ya��ndan 
küçük çocuklar�n çal��t�r�lamayacaklar� belirtilmi�tir.38 Dola-
y�s� ile bunu dikkate alarak mevzuat�m�zda da 15 ya��ndan 
küçüklerin gemide çal��t�r�lamayaca�� esas�n� kabul etmemiz 
gerekmektedir. Yine 854 say�l� D�K m.16 / son hükmünde de 
belirtildi�i gibi, 25.05.1959 y�l�nda onaylad���m�z “Trimci ve 
Ate�çi S�fat�yla Gemilerde ��e Al�nacaklar�n Asgari Ya��n�n 
Tespitine Dair 15 Say�l� ILO Sözle�mesi”nde belirlendi�i üzere 
18 ya��ndan küçükler gemilerde trimci ve ate�çi olarak çal��t�-
r�lamayacaklard�r. Burada belirtilen trimci sözcü�ü �ngilizce 
trimmer’dan al�nm��t�r. Türkçede trimmer’in kar��l���, hapç� 
sözcü�üdür. Kömürcü kelimesi daha isabetlidir. Günümüzde 
kömürlü gemi kalmam��t�r. Bu nedenle 12. bendin kullan�m 
alan� kalmam��t�r.39 Kald�r�lmas� isabetli olacakt�r.
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Uygulamada yukar�da belirtilen hizmet sözle�mesi hü-
kümlerinin kimi zaman daha dar yap�ld��� ve birçok hüküm-
leri içermedi�i görülmektedir. Örnek vermek gerekse: X gemi 
adam�n�n belli bir ücret kar��l���nda Y gemisinde çal��aca��, 
görevi ve sözle�menin yap�ld��� tarih sadece belirtilerek di�er 
ayr�nt�lara yer verilmezse gemi adam� ile i�veren aras�ndaki 
olas� bir ihtilafta gemi adam� taraf�ndan ihtilaf�n ayr�nt�lar�n�n 
kan�tlanmas�nda yukar�da da ifade edildi�i gibi birçok zorluk-
larla kar��la��ld���na tan�k olunmaktad�r.

O bak�mdan ayr�nt�l� sözle�me yap�lmas�nda yarar görül-
mektedir.

Esasen çal��ma ko�ullar�, ücret ve ücrete ili�kin alacak hak-
lar� ile sosyal haklara ili�kin ayr�nt�l� düzenlemelere toplu i� 
sözle�melerinde rastlamak mümkündür. Hizmet sözle�mele-
rinin kimi hükümleriyle - i� hukukunun i�çi lehine yararl�l�k 
ilkesi gere�i olarak - toplu i� sözle�mesi ile i�verene baz� k�s�t-
lamalar getirilmi�tir.

Nitekim Türkiye Denizciler Sendikas� ile �DO aras�nda im-
zalanan 10. Dönem Toplu �� Sözle�mesinin 8. maddesine göre 
“Toplu �� Sözle�mesinin yap�ld��� tarihte i�veren ile i�çi aras�n-
da mevcut olan hizmet akitlerinin i�çi aleyhine olan hüküm-
lerinin yerine bu toplu i� sözle�mesinin hükümleri yer al�r”40 
denilerek i�çinin lehine bir düzenleme yap�lm��t�r. Yine ayn� 
sözle�menin 25. maddesinin son f�kras�nda “ i�veren, i�çinin 
ikametgâh�na yak�n i�yerinde çal��t�r�lmas�na özen gösterir”41 
denilmekle, yukar�daki belirtilen hizmet akdine ili�kin hü-
kümlerde gemi adamlar�n�n ayn� i�verenin muhtelif gemile-
rinde çal��ma ihtimali varsa an�lan toplu i� sözle�mesinin zik-
redilen 25. maddesinin son hükmüne göre i�verenin muhtelif 
gemilerinde diledi�i gibi tasarruf yetkisine dayanarak ordino 
kesmesine (gemiye göndermesi) ikametgâh�na yak�n olan ge-
miler (i� yeri) denilerek k�s�tlama getirilmi�tir.

Bundan ba�ka gemi adamlar�n�n gemilerde (i� yerleri) çal�-
�abilmelerinin her �eyden önce ön ko�ulu, gemi adam� olduk-
lar�n� belirtir gemi adam� cüzdan� ile ve/veya gemi adamlar� 
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yeterlilik belgelerinin bulunmas� gerekmektedir.Gemilerin 
yola elveri�lilik bak�m�ndan hangi yeterlilik ve say�da gemi 
adam� ile donat�laca��n� göstermek üzere haz�rlanan, gemi-
lerin gemi adamlar� ile donat�m� ve bu yönetmeli�e dayal� 
olarak ç�kart�lan yönerge esas al�narak gemilerde istihdam 
edilecek olan gemi adamlar� bir ba�ka ifade ile hizmet akitleri 
yap�lacak olan gemi adamlar�n�n say�lar� ve yeterlilik durum-
lar� belirlenir.

D. DENEME SÜRES�

Sürekli hizmet akitleri ile i�e giren bir gemi adam� i�vere-
ni veya gemideki çal��ma arkada�lar�n� tan�y�p yani çal��ma 
biçimlerine al��maya çal��mak al��amamas� durumunda i�i b�-
rakmak isteyebilir. Ayn� durum i�veren için de geçerli olabilir.
Deneme süresi sonu ya hemen sözle�me yapmak isteyebilir 
ya da izne son vermek isteyebilir.��veren i�çinin istenilen i�i 
yapabilecek nitelik ve özellikte olup olmad���n� ancak onu de-
neyerek anlayabilir.Tara� ar birbirlerini denemeleri için hizmet 
akitlerine belirli bir süre kararla�t�rmalar� durumunda dene-
me süreli i� sözle�mesinden söz edilebilir.42

Deneme süresi bak�m�ndan 854 say�l� Deniz �� Yasas�nda 
4857 say�l� �� Kanunu hükümlerinden baz� yönleri ile farkl�l�k-
lar göze çarpmaktad�r. Deniz �� Kanunun 10. maddesine göre “ 
süresi belli olmayan hizmet akitlerinde deneme süresi en fazla 
bir ayd�r.” Bu düzenlemenin içeri�inden de aç�kça anla��labi-
lece�i gibi, gemi adamlar�n�n i�verenle aralar�nda yapt�klar� 
hizmet sözle�melerinde deneme süresi sadece belirsiz süreler 
için geçerlidir. Belirli süre için deneme süresi koymak söz ko-
nusu olamaz. Bir ba�ka anlat�mla ba�lang�c� belli ancak biti� 
tarihi belli olmayan hizmet sözle�meleri için deneme süreleri 
konulabilece�i belirtilmi�tir.

Uygulamada yasan�n emredici hükmüne ra�men zaman  
zaman bu bir ayl�k sürenin a��ld��� görülmektedir. �öyle ki: 
deniz i�inin özelli�i gere�i deneme süresinin ba�lang�c�ndan 
23 gün sonra tara� ardan biri sözle�meyi feshedece�ini kar�� 
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tarafa bildirmi� olsa bile gemi seferine devam etti�i varsay�m� 
dikkate al�nd���nda 12 gün sonra gemi ilk limana var�ncaya 
kadar sözle�me devam edecektir. Bu durumda bir ayl�k zaman 
a��m� süresi mücbir sebeplerle a��larak 35 gün olarak uygulan-
m�� olacakt�r.

Bu süre içinde tara� ar hizmet akitlerini bildirimsiz ve 
tazminats�z feshedebilir. Ancak gemi adamlar�n�n çal��t��� 
günler için ücret hakk� sakl�d�r. (854. m.10/2) Gerçekten de 
burada söz konusu olan ücret kavram�n� geni� anlam�yla ele 
almak gerekecektir. Gemi adam�n�n bu süre içinde hak etti�i 
fazla mesai ücreti, yemek paras�, hak etti�i ulusal bayram ve 
genel tatil günleri ücreti ile hafta tatili ücreti varsa ikramiye 
ve primler gibi sosyal yard�mlardan da yararlanmas� gereke-
ce�i anla��lmal�d�r.

Deniz �� Kanununda deneme süresinin toplu sözle�melerle 
art�r�laca��na dair aç�k bir hüküm olmamas�na ra�men 4857 
say�l� �� Kanunu deneme süresini en çok iki ay olarak kabul 
etmi�tir. Ne var ki, toplu i� sözle�meleri ile bunun dört aya ka-
dar uzat�labilece�i belirtilmi�tir (m.15/I). Gerçekten baz� toplu 
i� sözle�melerinin deneme sürelerine ili�kin hükümlerinde iki 
ay� a�an üç veya dört ay gibi bir sürenin konulmu� oldu�u gö-
rülmektedir. Nitekim Türkiye Denizciler Sendikas� ile Türkiye 
Denizcilik ��letmeleri aras�nda imzalanan 10.Dönem Toplu �� 
Sözle�mesinde deneme süresini kara personeline 3 (üç) ay ola-
rak kabul edilmi�tir.43 Deniz �� Kanununda yasada toplu söz-
le�melerle art�r�lmas� olana��n�n tan�nm�� olmas�n�n aç�klay�c� 
hiçbir nedeni görünmemektedir. Gerçekten de bu sürenin üç 
aya kadar toplu sözle�melerle art�r�labilece�i hüküm alt�na 
al�nm�� olsayd� isabetli olurdu kanaatindeyim.

Deneme süresi tamamland�ktan sonra hizmet akitlerinin 
sona ermesi durumunda genel hükümlere bakmak gereke-
cektir. Gemi adam�n�n çal��t��� süreye ba�l� olarak elde ede-
ce�i bütün alacak haklar� dikkate al�nacakt�r. �öyle ki: y�ll�k 
ücretli izin hakk�n�n do�umunda, k�dem tazminat� hakk�n�n 
hesaplanmas�nda, ihbar tazminat�n�n hesaplanmas�nda de-
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neme süresinde geçen süreler çal���lm�� gibi kabul edilecektir. 
Özellikle gemi adamlar� için hayati önem ta��yan ehliyet ve 
yeterliliklerini yükseltmek maksad� ile Gemi adamlar� Yönet-
meli�i gere�i s�nav için hizmet sürelerinin hesaplanmas�nda 
da dikkate al�naca��ndan ku�ku duyulmamal�d�r.

K�sacas� hizmet sözle�mesi içinde öngörülen tüm kanuni 
hükümler deneme süresi içinde uygulanacakt�r.

4857 say�l� i� sözle�melerinde deneme süresi hizmet sözle�-
meleri belirli süreli olsun ya da olmas�n sürekli i� sözle�meleri 
için söz konusu olabilecektir. Bilindi�i gibi “nitelikleri bak�-
m�ndan en fazla otuz i� günü süren i�lere süreksiz i�, bundan 
fazla devam edenlere ise sürekli i� denir.”(4857 m.10/1)

E. BEL�RL� SÜRE VEYA SEFERL�K SÖZLE�ME

854 say�l� yasaya göre gemi adam� ile i�veren aras�nda-
ki hizmet ili�kisine belli bir süre veya sefere ba�l� olarak ya-
p�lmad��� hallerde bu sözle�me belirsiz süreli say�lmaktad�r. 
Yasan�n 7. maddesine göre “Hizmet akdi belirli bir süre veya 
sefer için yahut süresiz olarak yap�labilir” (m.7/1). Görüldü�ü 
gibi Deniz �� Kanununa göre hizmet sözle�meleri belirli süreli 
veya süresiz olarak yap�labilecektir. Bir de deniz i�inin özelli-
�ine göre �� Kanunundan farkl� olarak sefer içinde sözle�me 
yapabilme olana�� benimsenmi� bulunmaktad�r. Süresiz söz-
le�melerde tara� ardan birinin sözle�meyi feshetti�ini kar�� ta-
rafa bildirmesi ile sona erer (Ku�kusuz yasadan do�an haklar, 
ihbar ve k�dem tazminat sakl�d�r). Belirli süreli i� sözle�mesi 
esasl� bir neden olmad�kça birden fazla üst üste yap�lamaz. 
Aksi halde i� sözle�mesi ba�lang�çtan itibaren belirsiz süreli 
kabul edilir.

Belirli süreli yap�lan hizmet sözle�melerinin 4857 say�l� i� 
kanunundakinden pek farkl� de�ildir. Hizmet sözle�melerine 
belirli süre konulmu� ise yani ba�lang�c� ve biti� tarihi sözle�-
mede belirtilmi�se 3 ay, 6 ay, 1 y�l gibi bu tür hizmet akitlerine 
belirli süreli hizmet sözle�mesi denilir.
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Gemi adamlar�n�n i�yerleri gemilerdir. Hizmetin konusu 
da deniz ta��mac�l��� olunca do�al olarak di�er i� kanunlar�n-
daki hizmet sözle�melerinden farkl�l�klar gösterecektir.44 Buna 
göre “ sözle�menin süresi gemi seyir halinde sona ermesi du-
rumunda geminin ilk varma liman�na ula��p güvenceye al�na-
na kadar devam edece�i” belirtilmi�tir (854 m.7/1).

Gerçekten de bu durum denizcilik mesle�inin özelli�i gere-
�idir. Uygulamada s�k kar��la��lan bu gibi duruma yasa aç�kl�k 
getirerek tara� ar�n ma�duriyetini k�smen de olsa gidermi�tir.

Örne�in, bir geminin normal hava ko�ullar�nda X liman�n-
dan Y liman�na 10 günde gidip 10 günde dönece�i, 5 gün de 
limanda bekleyece�i dü�ünülse, sözle�me süresinin de Y lima-
n�nda bitece�i hüküm alt�na al�nm�� olsa, kötü hava ko�ullar� 
yüzünden seferin uzamas� durumunda, sözle�menin denizde 
yani gemi limana varmadan sona erdi�ini kabul edersek söz-
le�me gemi adam�n�n gemiyi 	 ilen terk etmesi mümkün ola-
mayaca��na göre geminin ilk limana varmas�na ve güvenlik 
alt�na al�nmas�na kadar uzayacakt�r.

Burada güvenlik alt�na al�nmas� baz� deniz hukukçular� ta-
raf�ndan farkl� �ekilde yorumlanmakla birlikte geminin güven-
li�inin sa�lanmas� yani iskeleye ya da r�ht�ma ba�lanmas� ve 
orada “emin gemi” olarak bulunmas� esas kabul edilmelidir.

Yasa, “belirli bir sefer için yap�lm�� hizmet akdi yaz�l� sefe-
rin sonunda geminin vard��� limanda yükünü bo�altmas� ile 
sona erer” (854 m.7/11) demekle sefer üzerine yap�lan hizmet 
sözle�melerinde sözle�melerin ne zaman sona erece�ine aç�kl�k 
getirmi�tir. Deniz ticaretinde gemi adamlar� için sefer üzerine ya-
p�lm�� hizmet akitlerine s�kça rastlamak mümkündür. Bu da yine 
deniz sektöründeki gemilerde yap�lan çal��malar�n gere�idir.

Sefer için yap�lm�� (yani seferlik) hizmet sözle�melerinin 
belirli süreli sözle�melerden fark� vard��� limanda yükünü bo-
�altmas� ile sona erece�idir. (854 m.7/11) Esasen gemi limana 
varmakla sefer sona ermi� say�lmayacakt�r. Gemi adamlar�n�n 
yükün tahliye esnas�nda geminin güvenli�i için liman i�çileri-
ne (tahliye elemanlar�na) refakat etmeleri gerekmektedir.
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F. H�ZMET SÖZLE�MES� SÜRES�N�N UZAMASI

Akit sürelerinin uzamas� yasal olarak düzenlenmi�tir. Buna 
göre hizmet akitleri ister belirli bir süre isterse belirli bir sefer 
için yap�lm�� olsun seferin veya belirli sürenin sonunda gemi 
adam� i�veren veya i�veren vekilinin muvafakatiyle i�e devam 
ederse ve gemide sefere ç�karsa yaz�l� bir �ekilde olmay�p ör-
tülü bir mutabakatla olmaktad�r. Yine uygulamada s�kça kar-
��la��lan bir durumdur. Borçlar Kanununun 339. maddesinde 
ise “muayyen bir müddet için yap�lan hizmet akdi bu müdde-
tin mürurundan sonra her iki taraf�n sükûtu ile temdit edildi�i 
takdirde, akit ayn� müddet ve fakat nihayet bir sene için tecdit 
edilmi� say�l�r.” Borçlar Kanunu, belirli süreli hizmet akitle-
rinde bu sürenin sona ermesinde her iki taraf�n da susmas� ile 
uzad��� takdirde, uzama süresinin en fazla bir sene olabilece-
�ini vurgulayarak sözle�menin süresinin bir y�ldan fazla uza-
t�lamayaca��n� hüküm alt�na alm��t�r.

Dolay�s� ile yenilenen hizmet akitlerini süre ile s�n�rland�r-
man�n yasa koyucu taraf�ndan bir amac� vard�r. Sözle�menin 
tara� arca k�sa sürede yeniden gözden geçirilerek düzenlen-
mesini sa�layarak sözle�meye aç�kl�k kazand�rmak… Ayr�ca 
da çal��ma ya�am�ndaki de�i�ikliklerin ve güvencelerin söz-
le�meye yans�mas�na olanak tan�nmas�n� sa�lamakt�r.

Hizmet akitleri ister belli bir sefer için, isterse de belirli bir 
süre için yap�lm�� olsun iki kez üst üste yap�l�rsa bu sözle�me-
nin süresiz sözle�me �ekline dönü�tü�ünün kabulü gerekmek-
tedir.45 Zira i�verenler k�dem ve ihbar tazminatlar� gibi kanu-
nun genel hükümlerinden kaç�nmak için s�kça ba�vurduklar� 
yollardan biri de belirli süreli hizmet akitleridir. Esasen ya-
sadan kaynaklanan bu bo�lu�un yani düzenleme ile doldu-
rulmas� gerekmektedir.Belirli süre veya sefer için yap�lm�� 
hizmet akitlerinde, sürenin sonunda her iki taraf�n da örtülü 
iradesiyle yenilenirse yani gemi adam� çal��maya i�veren/i�-
verenvekili i� vermeye devam ederse hizmet akdi süresiz �ek-
le dönü�ece�i belirtir �eklinde düzenlemeye ihtiyaç vard�r.
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V. �� SÜRELER�

A. �� SÜRES� TANIMI

Deniz �� Yasas� denizde çal��an gemi adamlar�n�n i� süre-
lerini, yapt�klar� i�in özelli�i nedeni ile di�er i�çilerden farkl� 
k�lm��t�r. Gemi adamlar� çal��malar�n� gemide yapt�klar� için 
hizmet d���nda da zamanlar�n� gemide geçirir. Gemi adam-
lar�, kendileri için i�yeri olan gemide seferlerin durumu ve 
geminin özelli�ine ba�l� olarak uzun süre kalmak durumun-
dad�r. Dolay�s� ile dinlenme, yemek, uyuma ve benzeri gerek-
sinimlerini gemide sürdürürler. Bu nedenle gemi adamlar�n�n 
i�yerinde(gemide) çal��arak geçirdikleri süre ile i� d���nda ge-
çirdi�i süreleri birbirinden ay�rt etmek gerekir.

K�sa mesafelerde çal��an (k�sa sefer yapan) küçük tonajl� 
gemilerde ise i� süresi d���nda kalan zamanlar�n� gemi adam-
lar� gemide geçirmek zorunda de�illerdir.46 Gerçekten de gemi 
adamlar�n�n gemilerde ne say�da ve hangi yeterlilikte buluna-
ca�� denizcilik mevzuatlar�nda belirtilmi�tir.

Mevzuata uygun say� ve yeterlilikte gemi adam� gemide 
bulunmak zorundad�r. Ancak, dinlenme ve istirahat saatlerin-
de - mevzuata ayk�r� de�ilse ve de gemi adamlar�n�n d��ar� 
ç�kabilme olanaklar� varsa- bu süreleri gemi d���nda geçirebi-
lirler.

Ne var ki, Deniz �� Kanununun, denizde çal��man�n bu 
özelli�i bak�m�ndan yeterli içerikte oldu�unu söylemek müm-
kün de�ildir. 4857 Say�l� �� Kanunu bir i�çinin günlük çal��ma 
sürelerinin ba�lang�ç ve biti� yerlerini i�lerin özelliklerini de 
dikkate alarak aç�kça belirtmi�tir (m.66). Oysa gemide çal��-
ma, gemi adam� zorunlu olarak her an gemide bulunaca��n-
dan i�e gidi� geli� gibi bir sorunu olmayaca�� varsay�m�yla 
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düzenlenmi�tir (854/2). Halbuki Deniz �� Kanunu kapsam�na 
giren birçok gemi liman içi, körfez, tersane, nehir, göl gibi or-
tamda hizmet vermektedir. Gemi adam�n�n bu tür gemilerde 
mevzuata uymak ko�ulu ile gemide kalma zorunlulu�u olma-
d��� aç�kt�r. Deniz �� Kanununun bu manada yetersiz kald��� 
görülmektedir.

Deniz �� Kanunu i� süresini �öyle tan�mlam��t�r: ”�� süresi, 
gemi adam�n�n i� ba��nda çal��t��� veya vardiya tuttu�u süre-
dir” (854 m.26/1).

Yasan�n bu aç�k hükmünden de anla��labilece�i gibi, gemi 
adam�n�n raspa, boya, makine-bak�m-tutumu gibi çal��mala-
r�, seyir ve liman vardiyalar� ve geminin güvenli�i nedeni ile 
tutulan nöbetler i� süresinden say�lacakt�r. Kural olarak gemi 
adam�n�n i� süresi 	 ili yani eylemli biçimde yapt��� çal��ma-
lard�r.47 Gemi adamlar� çal��ma süreleri d���ndaki (dinlenme 
sürelerini) geçirecekleri yer bak�m�ndan �� Kanunu kapsam�n-
daki i�çiler kadar �ansl� de�ildirler. Halbuki 4857’ye tabi ola-
rak çal��an i�çiler dinlenme sürelerini diledikleri �ekilde kulla-
nabilecekleri gibi diledikleri yerlerde de geçirebilmektedirler. 
Gemi adamlar�, geminin seferi esnas�nda i� süresi d���nda da 
i�yeri olan gemide kalmak zorunda olduklar�ndan i�verenin 
veya i�veren vekilinin (kaptan�n) belirledi�i kurallara uymak 
zorundad�rlar.

Bu manada da tam anlam� ile özgürce bir dinlenmeden söz 
edilemeyecektir.

Hâlbuki çal��ma süreleri 4857 say�l� yasada da aç�kça dü-
zenlenmemi� olmas�na ra�men ayn� yasan�n 63. maddesine 
göre ç�kar�lan Çal��ma Süreleri Yönetmeli�inde çal��ma süre-
lerinin kapsam�na ili�kin esaslara yer verilmi�tir.

Nitekim Y9HD göre, i� süresi gemi adam�n�n i� ba��nda çal��-
t��� ya da vardiya tuttu�u süredir. Gerek seyir halinde gerekse 
limanda gemi içinde çal��madan ya da vardiya tutmadan geçen 
saatler fazla çal��ma say�lmaz. Buna göre i�çinin çal��t�r�ld��� 
i�te geçirdi�i süre çal��ma süresi olarak tan�mlam��t�r (m.3).
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Kural olarak deniz i� kanununa göre i� süresi gemi ada-
m�n�n i� ba��nda çal��t��� veya vardiya tuttu�u süre olmakla 
birlikte bu süreyi her zaman eylemli çal��ma zorunlulu�u ola-
rak anlamamak gerekir.48 Zira 4857 say�l� yasan�n 66. maddesi 
“ i�çilerin i�inde ve her an i� görmeye haz�r bir halde bulun-
makla beraber çal��t�r�lmaks�z�n ve ç�kacak i�i bekleyerek bo� 
geçirdi�i süreleri” de çal��ma süresi olarak kabul etmi�tir. Bu 
durum aynen deniz i� kanunu bak�m�ndan da eylemli bir ça-
l��ma durumu olarak kabul edilmelidir.

Nitekim gemi adamlar�n�n, havuzlanmak üzere tersaneler-
de bulunan gemilerde bulunmas� buna bir örnektir. Bu gibi 
durumlarda i� görmeye haz�r gemi adamlar� mevcuttur. Dola-
y�s� ile ücretlerini de alacaklard�r. Bunun d���nda demirde veya 
iskelelerde ba�l� bulunan gemilerde �stanbul Liman Tüzü�ü 
m.49 uyar�nca en az bir vardiyan�n gemide bulunmas� mecbu-
ridir. Bu gibi durumlarda eylemli olarak gemide i� görmeyen 
gemi adamlar� da gemilerin güvenli�inden (emniyetinden) so-
rumlu olarak gemide bulunacaklar�ndan 	 ili olarak vardiyada 
bulunma durumu söz konusu olaca��ndan ücretlerini de tam 
olarak alacaklard�r.

B. VARD�YA VE D�NLENME SÜRELER�

Deniz �� Kanununda, �� Kanununda oldu�u gibi ara dinlen-
melere yer verilmemi�tir. Ancak gemi adamlar�n�n dinlenme 
yapmadan aral�ks�z günde 8 saat çal��malar� beklenmemelidir. 
Nitekim gemi adamlar�n�n insan oldu�u gerçe�inden hareket-
le, denizcilik teamüllerine uygun �ekilde gemi adamlar�na ara 
dinlenmeleri verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Deniz �� 
Kanununa göre “ i�veren veya i�veren vekili, gemi adamlar�-
n�n vardiyalar�n� yemek ve dinlenme zamanlar�n� bir çizelge 
ile belirtmek ve bu çizelgeyi gemi adamlar�n�n görebilecekleri 
bir yere asmak zorunda” (m.26/III) oldu�unu belirterek bu-
nun yerine getirilmesini i�veren taraf�ndan yönetim yetkisini 
kullanarak belirlemesi gerekecektir.
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Gerçekten de deniz i� kanununda günlük ve haftal�k ça-
l��ma süreleri i� kanununda farkl� düzenlendi�inden vardiya 
usulü çal��malarda da farkl�l�klar olu�maktad�r. Vardiya dü-
zenlemelerine baz� i�yeri toplu i� sözle�melerinde de rastla-
mak mümkündür. Nitekim Türkiye Denizciler Sendikas� ile 
Türkiye Denizcilik ��letmeleri aras�nda imzalanan 21.Dönem 
Toplu �� Sözle�mesinin 64. maddesinde gemi adamlar�n�n iki 
vardiya usulü çal��t�r�laca�� hükme ba�lanm��t�r.49 Bunun ya-
n�nda uygulamada 8 saatlik 3 vardiya veya 4 saatlik 6 vardi-
ya usulüne göre de çal��ma düzenine rastlamak mümkündür. 
Gemi adamlar�n�n vardiyalar�n� yemek ve dinlenme zamanla-
r�n� bir çizelge ile belirtmek ve bu çizelgenin gemi adamlar�n�n 
görebilece�i bir yere as�lmas� zorunlulu�u herhalde çal��ma 
düzeninin herkesçe aç�kça bilinmesinin gereklili�i belirtilmek 
istenmi�tir. Öte yandan vardiya düzeni ile dinlenme zamanla-
r�n�n belirlenmesi kural olarak i�veren veya i�veren vekiline 
b�rak�lm�� olmas� gemi adamlar�n� olumsuz sürpriz geli�mele-
re kar�� korumay� amaçlam�� gibi görünse bile vardiya düzeni 
ve dinlenme zamanlar� sürelerinin 4857 say�l� Kanunda oldu-
�u gibi yasalarla belirlenmi� olmas� daha isabetli olurdu. Ara 
dinlenmeleri Kara �� Kanununun 68. maddesinde ku�kuya yer 
verilmeden aç�kça belirtilmi�tir. (BKZ. �.K. m.68.3/a.b.c)

�ehir Hatlar� gemileri ile k�sa, yak�n ve uzak sefer ya-
pan gemilerde i� sürelerine ili�kin düzenlemeler 15.10.1956 
T.4/7932 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile ayr�-ayr� düzen-
lenmi�tir. Ancak Deniz �� Kanununun (854) yürürlü�e gir-
mesi ile kararnamenin uygulanmas� tart���l�r hale gelmi�tir. 
Uygulamada gemi adamlar�na yasaya ra�men dinlenme ve 
yemek zamanlar�n� belirtilen çizelgeye pek rastlamak müm-
kün görünmemektedir.

C. NORMAL ÇALI�MA SÜRES�

Deniz i� kanununa göre “i� süresi günde sekiz saat ve haf-
tada k�rk sekiz saattir. Bu süreler haftan�n i� günlerine e�it ola-
rak bölünmek suretiyle uygulan�r” (m.26/1). Görüldü�ü gibi 
deniz i� kanununda i� sürelerine günde 8 ve haftada 48 saat 
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olmak üzere s�n�rlama getirilmi�tir. Bu düzenleme ile �� Kanu-
nundan ayr�lmaktad�r.

4857 say�l� �� Kanununa göre “genel bak�mdan çal��ma sü-
resi haftada en çok k�rk be� saattir.. Aksi kararla�t�r�lmam��sa 
bu süre i�yerlerinde haftan�n çal���lan günlerine e�it ölçüde 
bölünerek uygulan�r” (m.63/1). Bu Yasa anlam�nda normal 
çal��ma süresi, i�çi olarak tan�mlananlar için, öteden beri cu-
martesi günü çal���l�p çal���lmamas�na ba�l� olarak haftan�n 
çal���lan günlerine e�it olarak bölünerek belirlenmektedir ve 
bu uygulama devam etmektedir. Buna göre, bir i�yeri cumar-
tesi günlerini kapal� tutarsa di�er çal��ma günleri günde 9’ar 
saat çal��ma ile haftal�k çal��ma süresini doldurmu� olacak, ça-
l��anlar� için haftada iki günü dinlenmeye ay�rm�� olacakt�r.

Cumartesi günleri k�smen çal���lan i�yerlerinde ise cumar-
tesi günkü yap�lan çal��ma süresi 45’ten ç�kar�l�p kalan süre 
di�er i� günlerine e�it �ekilde bölünmek suretiyle günlük i� 
süresi belirlenmi� olacakt�r veya cumartesi günü tam gün esa-
s�na göre çal��ma yap�l�yorsa 45 saat olan haftal�k çal��ma 6’ya 
bölünmek suretiyle günde 7.5 saatlik i� süresi bulunacakt�r.

Görüldü�ü gibi Deniz �� Kanununda i� süreleri hem daha 
uzun hem de kat� bir düzenleme yap�lm��t�r. Cumartesi günle-
ri k�smen veya tamamen çal���l�p çal���lmamas�na ba�l� olarak 
günlük çal��ma sürelerinde de�i�iklik ihtiva eden bir esnekli-
�e bir imkan tan�mam��t�r. Günde sekiz, haftada 48 saat olarak 
belirlenmi�tir. Bununla birlikte i� kanununda haftal�k 45 saat, 
günlük çal��ma 7.5 saat iken, Deniz �� Kanununda bu sürenin 
daha uzun oldu�u görülmektedir. Bu adaletsizli�in salt deniz 
i�inin özelli�iyle aç�klanmas� ve bundan dolay� adil olarak 
kabul edilmesi dü�ünülemez.50 Hâlbuki deniz çal��mas� hem 
daha y�prat�c� ve hem de mahrumiyeti olan bir çal��mad�r. Bu 
nedenle i� kanunundan daha k�sa bir çal��ma süresi olarak dü-
zenlenmesi gerekti�i dü�ünülmelidir. Örne�in: günde 7, hafta-
da k�rk iki saat gibi. Hemen belirtmekte yarar var ki, bu düzen-
lemelerin i�çiler (gemi adamlar�) lehine hem hizmet akitleriyle 
hem de toplu i� sözle�meleriyle de�i�tirilmesi mümkündür.
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D. �� SÜRES�NE BA�LI OLMAYAN ÇALI�MALAR
     VE GEM� ADAMLARI

Gemideki yap�lan i�in özelli�i gere�i baz� i�ler aral�ks�z sü-
rekli sürdürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle gemi adamla-
r�n�n baz�lar� için günde sekiz haftada k�rk sekiz saat olan i� 
süresi kurallar� geçerli de�ildir. Yapt�klar� i�lerin gere�i olarak 
i� sürelerine ili�kin düzenlemelerin kapsam� d���nda b�rak�l-
m��lard�r. Bu gruba giren gemi adamlar� yüklenmi� olduklar� 
hizmetlerin niteli�i ve gere�i olarak hizmete haz�r durumda 
beklemek ve kendilerine ihtiyaç duyulduklar�nda görevlerini 
yapmakla yükümlüdürler. Bu nedenle hizmetlerini çal��ma 
sürelerine ba�l� olmaks�z�n sürdürürler.51

Nitekim 854 say�l� Deniz �� Kanunu hangi i�leri yapan gemi 
adamlar�n�n i� sürelerine ili�kin hükümlere tabi olamayacak-
lar�n� belirtmi�tir. Buna göre;

• Birden fazla kaptan�n bulundu�u gemilerde birinci kap-
tan veya bu kanunun 2.maddesinin (c) f�kras�nda yaz�l� 
oldu�u �ekilde kendisine vekâlet eden kimse (k�lavuz 
kaptanlar dâhil)

• Birden fazla makinistin bulundu�u gemilerde ba� makinist,

• Doktor ve sa�l�k memuru,

• Hem�ire ve hastabak�c�lar, 

• Asli görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma ge-
milerinde çal��an gemi adamlar�,

• Gemide kendi nam ve hesab�na çal��anlar

Genel olarak yasada belirtilen bu ki�ilerin tamam�n� ayn� 
kefeye konularak yapt�klar� görev ve sorumluluklar�n� aral�k-
s�z sürdüren 	 ili olarak sürekli i� yapmasalar bile görevleri ge-
re�i gerekti�i durumlarda herhangi bir süre ve zamana ba�l� 
olmaks�z�n sorumluluklar�n� yerine getiren kimseler olarak ta-
n�mlanm��t�r. Bu s�n�f gemi adamlar�n�n çal��malar� herhangi 
bir vardiya düzeni veya günlük çal��ma s�n�rlar� içinde kal-
maks�z�n sürekli i� ba��nda (görev ba��nda) olan gemi adamla-
r� olarak kabul edilmi�tir.
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Gerçekten de birden fazla kaptan�n bulunmas� durumlar�n-
da birinci kaptan olarak zikredilen kaptan (denizci tabiri ile 
süvari) veya kendisinin zorunlu nedenlerle görevleri ba��nda 
bulunmamas� durumunda ona vekalet eden kimse (k�lavuz 
kaptanlar da dahil) ile birden fazla makinistin bulundu�u 
gemilerde ba� makinistlerin yapt�klar� i�lerin özelli�i gere�i 
olarak gemide her an görev ba��nda bulunmas� gereken kim-
selerdir.

Kaptan geminin sevk ve idaresinden do�rudan sorumlu 
olan ki�idir. Dolay�s� ile kaptan�n gemi ve gemi alacakl�la-
r� üzerindeki hak sahiplerine kar�� da sorumluluklar� vard�r. 
Kaptan donatana kar��, gemi adamlar�na kar��, yük ve yükle 
ilgili olanlara kar��, kredi muamelesi alacakl�lar�na kar��, yol-
cuya kar�� sorumlulu�u olan kimsedir.52

Esas�nda böyle bir sorumluluk yüklenmi� olan kimse bu 
s�fat� ta��d��� sürece kendisini i� süreleri d���nda tutamaz. Bir 
ba�ka ifade ile kaptan yasada belirtilen i� sürelerine tabi tu-
tulamaz. Günün 24 saati görevli ve sorumlu olaca�� aç�kt�r. 
Ba� makinistlerin (birden fazla makinistin oldu�u gemilerde) 
durumlar� da kaptana benzemektedir. Zira onlar da geminin 
makinelerinin çal��t�r�lma, yolculu�un selametle gitmesini 
sa�lama i�lerinden, bak�m ve onar�m�ndan sorumlu olan kim-
selerdir. Bu gibi kimselerin de i� sürelerine tabi tutulmama-
lar� gerekmekte oldu�u aç�kt�r. Zira gemi teknik bir ünitedir. 
Amac� ula��m ile kazanç sa�lamakt�r. Ula��m� sa�layacak olan 
geminin kabiliyetidir. Hareketi sa�lamak için geminin maki-
nesinin bak�m ve onar�m� yap�larak çal���yor olmas�n� sa�la-
makt�r. Geminin hareketini sa�layan makinede görevli kim-
senin her an görevi ba��nda bulunmas� gerekti�ine göre, bu 
kimsenin yasada belirtilen çal��ma sürelerine ba�l� olmamas� 
gerekmektedir.53

Yasan�n 27. maddesinin 3,4 ve 5 f�kralar�nda belirtilen gemi 
adamlar�ndan esas i�i gemideki yolcu ve gemi adamlar�n�n 
sa�l�k hastal�k ve benzeri durumlarda onlar�n tedavisi ile gö-
revli bulunan doktor, sa�l�k memuru, hasta bak�c� gibi yar-
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d�mc� s�n�f gemi adamlar� ile kurtarma gemisinde çal��an gemi 
adamlar�d�r. Bu gruba giren gemi adamlar�n�n bazen uzun süre 
eylemli (	 ili) bir i� yapmad�klar� gibi bazen de özellikle kurtar-
ma gemi adamlar�nda son zamanlarda görüldü�ü gibi can ve 
mal kurtarmak için uzun süre (günlerce) eylemli ve tehlikeli 
çal��ma yapt�klar� görülmektedir. Yasan�n aç�k hükmünde de 
belirtildi�i gibi kaptan ve ba� makinistler geminin birinci de-
recede sorumlusu olan kimseler gibi de�erlendirilerek i� süre-
leri kapsam� d���na ç�kart�lm��lard�r. Nitekim Yarg�tay verdi�i 
bir kararda zikredilen yasa hükmü uyar�nca günde 8 saatlik i� 
süresine tabi olmayan kimselerin sekiz saatin üzerindeki yap�-
lan çal��malar için fazla saatlerde çal��ma ücreti istenemeyece-
�ini hükmetmi�tir.54 Deniz i� hukukçular� taraf�ndan bizim de 
kat�ld���m�z gibi Yarg�tay’�n bu karar� ele�tirilmi�tir. Esasen bu 
gruba giren gerek gemi adamlar� gerekse yard�mc� s�n�f gemi 
adamlar�n�n s�kça kar��la��lmayan bu gibi i�leri yapt�klar�nda 
yapt�klar� i�lere kar��l�k olarak fazla mesai ücret isteme haklar� 
olmas� gerekti�i kanaatindeyiz. Keza kendileri kaptan�n öteki 
gemi adamlar� gibi kaptan�n gözetiminde, emir ve direkti� e-
rine uyma mecburiyetinde bulunan kimselerdir. Dolay�s� ile 
günlük i� süreleri kapsam�na dahil edilmeleri gerekmektedir.

Tek kaptan ve ba� makinistin bulundu�u liman içi, �ehir 
hatlar, körfez, göl ve akarsularda çal��an gemilerde yap�lan ça-
l��malar konusunda yasada yeterince aç�kl�k yoktur. Özellikle 
gemi ba�lama liman�nda kaptan�n yetkileri oldukça s�n�rl�d�r.
Bu durumdaki kaptan ve makinistlerde çal��ma s�n�rlanmas� 
olmaz hizmetin yap�lmas� zorunludur.Yap�lan çal��malarda 
günde sekiz haftada 48 saati a�an çal��malar için fazla saatler-
de çal��ma ücreti istenebilir.55 K�lavuz kaptanlar�n yapt�klar� 
i�ler bir bak�ma kaptandan ayr�d�rlar dolay�s� ile onlar�n da 
günlük i� sürelerine tabi tutularak yap�lan fazla çal��ma ücre-
tinin ödenmesi gerekir.

Son olarak gemide, gemiye ili�kin bir hizmet yüklenmemi�, 
herhangi bir hizmet akdine tabi olmayan ihale usulü veya ki-
ralama yöntemi ile hizmet yapan kendi nam (ad�na) ve hesa-
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b�na çal��an bu gibi kimseler zaten gemi adamlar� say�lmaya-
ca�� gibi deniz i� kanununun konusu da de�ildir. Dolay�s� ile 
gemilerde büfe i�leten veya kitap, gazete gibi mecmua satan 
v.s. gibi kimseler i�verenle hizmet akdine ba�l� olarak çal��ma 
yapmad�klar�ndan deniz i� yasas� kapsam�na girmeyecekle-
rinden çal��ma sürelerine ili�kin istisnalar ba�l�kl� 27. madde-
de belirtilmelerine de gerek görülmemeli idi.

E. FAZLA ÇALI�MA KAVRAMI

Deniz i� kanununa göre fazla çal��ma:26. maddede belir-
tilen i� süreleri günde sekiz haftada k�rk sekiz saatlik süreler 
a��larak yap�lan çal��malard�r. Bilindi�i gibi �� Kanununda 
bu süreler haftada 45 saattir. Fazla çal��ma kavram� Deniz �� 
Kanunundan farkl� olarak aç�klanm��t�r.4857 say�l� i� kanunu-
nun 41. maddesi fazla çal��may� haftal�k k�rk be� saati a�an 
çal��malar olarak tan�mlam��ken Deniz �� Kanununda günde 
sekiz, haftada k�rk sekiz saati a�an saatlerin fazla çal��ma ola-
rak kabul edilmesini hükmetmi�tir.Toplu sözle�melerle veya 
hizmet akitleri ile bu sürelerin i�çi lehine yararl�l�k ilkesi gere-
�i azalt�labilece�i ancak art�r�lamayaca��n� daha önceleri ifade 
etmi�tik.Yasada fazla çal��ma aç�klanm��t�r.

Buna göre Deniz �� Kanununun 28. maddesi “ bu kanuna 
göre tespit edilmi� bulunan i� sürelerinin a��lmas� suretiy-
le yap�lan çal��malar fazla saatler de çal��ma say�l�r” diyerek 
bu kanuna göre daha önceden aç�kland��� gibi 26. maddesin-
de i� süreleri kavram� üzerinde durulmu� idi. Nitekim gemi 
adamlar� günde sekiz saatin üzerinde yapt��� çal��malar fazla 
çal��ma say�laca�� gibi haftal�k çal��ma süresi olan k�rk sekiz 
saatin üzerinde yapt��� çal��malar fazla çal��ma say�lacakt�r.56 
Gerçekten de bir gemi adam� bir gün 11 saat çal��t�r�l�p ertesi 
gün 7 saat bile çal��t�r�lsa o günkü fazla çal��ma yapt��� 3 saa-
tin fazla mesai ücretini ayr�ca isteme hakk� do�acakt�r. Ayr�ca 
haftan�n alt� günü sekizer saatten toplam k�rk sekiz saat çal�-
�an bir gemi adam� yedinci günde çal��ma yapt�r�l�rsa, yapt�-
r�ld��� çal��ma süresi kadar fazla mesai ücretini isteme hakk� 
do�acakt�r.
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Sözle�melerle yasada belirtilen i� sürelerinin alt�nda bir 
süre tara� arca kararla�t�r�labilir. �� kanununa göre yap�lan ça-
l��malarda e�er haftada k�rk be� saatin alt�nda bir süre söz-
le�melerle kararla�t�r�ld��� i�yerlerinde 45 saate kadar olan 
çal��malar fazla sürelerle çal��ma olarak nitelendirilecektir.57 
K�yas yöntemi ile Deniz �� Hukukunda da ayn� kural�n kabulü 
gerekmektedir. Gerçekten de tara� ar aralar�nda gerek hizmet 
akitleri gerekse toplu sözle�melerle yasan�n 26.maddesinde 
belirtilen günlük ve haftal�k i� sürelerinin alt�nda bir çal��ma 
süresi kararla�t�r�labilir. Böyle bir çal��man�n oldu�u i�yerle-
rinde fazla çal��ma tara� ar aras�nda kararla�t�r�lan sürenin 
a��m� durumunda aranacakt�r. Günde 8 haftada 48 saat süreler 
aranmayacakt�r.

a) Fazla çal��man�n belgelenmesi

Deniz �� Kanununun 28. maddesi uyar�nca i�veren veya i�-
veren vekili taraf�ndan noterden tasdikli ayr� bir defter tutu-
larak fazla saatlerde çal��malar� belgelemek zorunda oldu�u 
belirtilmi�tir. Bu defterde gemi adamlar�na uygulanan zam 
oranlar� ile fazla çal��man�n yap�ld��� gün ve o güne dü�en 
miktar� ve gemi adam�n�n hak etti�i fazla çal��ma ücreti gös-
terilir. Fazla saatlerde çal��ma ücreti, as�l ücretler için hizmet 
akdinde gösterilmi� bulunan zaman, yer ve devrelerde, i�ve-
ren ve i�veren vekili taraf�ndan gemi adamlar�na tam olarak 
ödenmesi zorunludur. (28.son)

Öte yandan i�yerinde fazla çal��ma uygulamas� isteyen i�-
verenin �� Kanununa tabi i�çinin onay�n�n al�nmas� �art iken 
(4857 M.41/VII) Deniz �� Kanununa göre yap�lacak fazla ça-
l��malar�n belli bir sebebe ba�lanmas� gerekmedi�i gibi gemi 
adam�n�n onay�n�n al�nmas� da �art de�ildir.58 Fazla çal��ma 
yap�lmak istendi�inde mevzuata göre gemi adam�n�n bu iste-
me uymas� zorunludur.

Ancak toplu sözle�melerle me�ru mazereti olan gemi adam-
lar�n�n fazla çal��maya zorlanamayaca��59 �eklinde düzenleme 
yapmak mümkündür. 4857 say�l� yasaya tabi olan i�çiler için 
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bu onay i�çinin i�e giri�inde veya sonradan da al�nabilir.60 An-
cak fazla çal��ma yönetmeli�ine konulan hükümle fazla çal��-
ma ihtiyac� bulunan i�veren onay� her y�lba��nda i�çilerden 
yaz�l� olarak al�r ve i�çi özlük dosyas�nda saklan�r. (m.9/II) 
1475 say�l� �� Kanununda i�veren veya vekilinin Bölge Çal��ma 
Müdürlü�üne ba�vurarak fazla çal��ma izni almas� zorunlulu-
�u 4857 say�l� �� Kanununda kald�r�lm��t�r.

Deniz �� Kanununa göre fazla çal��malar� günlük olarak 
veya ayl�k olarak ya da y�ll�k olarak k�s�tlayan herhangi bir k�-
s�tlama söz konusu de�il iken 4857 say�l� �� Kanununda günde 
üç saati y�lda iki yüz yetmi� saatten fazla olamayaca�� hüküm 
alt�na al�nm��t�r. (4857 m.41/VII) 1475 say�l� eski i� kanunun-
da bu süreler günde üç, y�lda 90 i� günü olarak belirtilmi� 
idi.4857’de günde üç saatin a��lamayaca�� (m.63/II) günde en 
fazla 11 saat çal��ma yap�labilece�i ibaresinden yola ç�k�larak 
fazla çal��man�n en fazla üç saat olarak kabul edilmesi gerek-
mektedir.61 Bir ba�ka ifade ile özetlemeye çal���rsak bir gemi 
adam� günde üç saatin y�lda iki yüz yetmi� saatin üzerinde 
fazla çal��ma yapabilmektedir. Ayr�ca yap�lacak olan fazla ça-
l��ma için ise i�verenin gemi adam�n�n onay�n� almak zorunda 
olmayacakt�r.

b) Fazla çal��ma ücreti

Deniz �� Kanununa göre “ Yap�lacak fazla çal��man�n her 
saatine ödenecek ücret normal çal��ma ücretinin saat ba��na 
dü�en miktar� % 25 oran�nda art�r�lmak suretiyle bulunacak 
miktardan az olamaz.” (854 m.28.11) Yasan�n aç�k hükmünden 
de anla��laca�� gibi gemi adam�n�n normal i� sürelerini a�arak 
yapt��� çal��man�n ücreti normal çal��ma ücretinin en az %25 
art�r�lmak suretiyle ödenece�ini ifade etmi�tir.

Oysa fazla çal��ma ücreti i� kanununda normal çal��ma üc-
retinin saat ba��na dü�en miktar�n�n %50 yükseltilmesi sure-
tiyle ödenece�ini (4857 M.41/11) hükme ba�lanm��t�r. Bas�n i� 
kanununda ise normal sekiz saatlik çal��ma süresinin d���nda 
yapt�klar� çal��malar fazla çal��ma say�l�r.Her bir fazla çal��ma 
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saati için verilecek ücret, normal çal��ma ücretinin % 50 fazlas� 
olarak hükmedilmi�tir.Ayr�ca fazla çal��malar saat 24’ten son-
raya tesadüf etmesi halinde ücretin bir misli fazlas�yla ödene-
ce�i belirtilmi�tir. (bas�n-i� kanunu ek mad. 1)

Görüldü�ü gibi her üç i� kanununda da ayr�- ayr� fazla ça-
l��ma ücretinden söz edilmi�, ancak en dü�ük alan� Deniz �� 
Kanunu kapsam�na giren gemi adamlar�n�n fazla çal��ma üc-
reti olmu�tur. Deniz �� Kanunu, fazla çal��ma ilkeleri ve ücreti 
bak�m�ndan di�er i� kanunlar�ndan ayr�lmakta, gemi adamla-
r�n�n bu yöndeki haklar� aç�s�ndan daha az yarar� düzenlene-
rek adeta üvey evlat muamelesi görmekle göz ard� edilmi�tir.
Esasen gemi adamlar�n�n çal��ma ko�ullar�n�n zorluklar� dik-
kate al�narak fazla çal��ma ücretinin di�er i� hukuklar�nda ol-
du�u gibi normal çal��ma ücretinin en az %50 olmas� gerek-
mektedir.

Hemen belirtelim ki fazla çal��ma ücretinin sözle�melerle 
art�r�lmas� mümkündür. Bir ba�ka anlat�mla bu %25’lik oran 
asgari olup toplu i� sözle�meleri ile art�r�lmas� mümkündür. 
Nitekim Türkiye Denizciler Sendikas� ile Gesta� Deniz Ula��m 
Turizm Tic. A.�. aras�nda ba��tlanan Toplu Sözle�mede fazla 
çal��ma ücretinin %30 fazlas�62 olarak hükmedilmi�tir. Görül-
dü�ü gibi i� kanunlar�n�n baz� hükümleri i�çi yarar�na de�i�-
tirilmesi mümkün olabilmektedir. Elbette bu durum gerek 
hizmet sözle�meleri gerekse de toplu sözle�melerle olu�abil-
mektedirler.

F. FAZLA ÇALI�MAYA DÂH�L OLMAYAN ��LER

Deniz i�inin özelli�i gere�i olarak yasa gemide yap�lan baz� 
çal��malarda geçen süreleri fazla saatlerde çal��maya dahil et-
memi�tir.

Buna göre a�a��da yaz�l� haller fazla saatlerde çal��ma sa-
y�lmaz.

• Geminin, gemideki �ah�slar�n veya gemi hamulesinin sela-
meti için kaptan�n yap�lmas�n� zaruri gördü�ü i�ler,
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• Gümrük, karantina ve sair s�hhi formaliteler dolay�s� ile ye-
rine getirilmesinde zorunluluk bulunan ilave i�ler,

• Gemi seyir halinde veya limanda iken gemide yapt�r�lan 
(yang�n, gemiyi terk etme, denizde çat��ma, denizden adam 
kurtarma ve savunma) talimler (m.28.III)

Yasan�n yukar�daki ifade etti�i hükümler gerçekten deniz 
ta��mac�l���n�n gere�i olarak gemi adamlar�n�n, yolcular�n, 
yükün ve geminin güvenli�i bak�m�ndan yap�lmas� gereken 
bilgi ,beceri ve tecrübeyi art�r�c� çal��malard�r.Bu nedenle 24 
saat gemide bulunan gemi adamlar� her türlü deniz rizikola-
r�na kar�� emniyeti sa�lamakla görevli olduklar�ndan zaman-
zaman bilgi ve deneyimlerini art�rmay� amaçlamaya bu tür 
çal��malar yapmalar� gerekmektedir.Yap�lan bu tür çal��malar 
yasada da belirtildi�i fazla saatlerde çal��ma olarak kabul edil-
meyecektir.

Ancak hemen belirtelim ki 28. Maddenin III. F�kras�n�n ilk 
cümlesinde belirtilen “ gemi hamulesinin selameti için kap-
tan�n yap�lmas�n� zaruri gördü�ü i�ler” de fazla saatlerde 
çal��ma say�lmayaca�� hükmü tart��malara neden olmu�tur. 
Bir görü�e göre zaten yükü koruyacak önlemlerin al�nmas� 
ta��yan�n sözle�meden do�an görevidir. Bu görevin yerine 
getirilmesi için ta��yan (genellikle donatan) gemi adamlar�-
n� çal��t�r�r. Gemi ve içindekilerin selametini tehdit etmeyen, 
yaln�zca yük için tehlike olu�turan bir durumu savu�turmak 
üzere gemi adamlar�n�n yapt��� hizmetin fazla saatlerde çal��-
ma say�lmas� gerekti�i63 ileri sürülmü�tür. Gerçekten de gemi 
hamulesinin (yükün) selameti için yap�lacak i�lerin fazla ça-
l��madan say�lmamas�ndaki amac�n, yükün tehlikeye dü�mesi 
kar��s�nda yap�lacak çal��malar hede� enmi�tir. Ancak hamu-
lenin selameti ibaresi yoruma aç�k bir kelimedir. Keza gemi 
adamlar�n�n emekleri yoruma ve su istimale aç�k olamayacak 
kadar önemlidir. Bundan dolay�d�r ki bu hususun yeniden 
düzenlenerek anla��l�r bir �ekilde aç�kl�k getirilmesi gerekti�i 
görülmektedir.
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VI. ÜCRETL� TAT�LLER VE
 YILLIK ÜCRETL� �Z�NLER
Anayasam�za göre dinlenmek çal��anlar�n hakk�d�r. Ücret-

li hafta ve bayram tatili ücreti ile ücretli y�ll�k izin haklar� ve 
�artlar� kanunla düzenlenir. (AY 50/son) Görüldü�ü gibi di-
lenmenin çal��anlar�n hakk� olarak Anayasal güvenceye al�n-
m��t�r. Ayr�ca ücretli hafta tatili ve bayram tatili ile ücretli y�ll�k 
izin haklar� ve �artlar�n oldu�u da anayasal bir güvence olarak 
anayasada yer alm�� bunlar�n �artlar�n�n belirlenmesini hakla-
r�n içeri�inin kanunla düzenlenece�ini öngörerek bu düzenle-
meleri kanunlara b�rakm��t�r.

Gerçekten de deniz i� kanununda gerekli düzenlemeler ya-
p�larak gemi adamlar�n�n hafta tatili, ulusal bayram ve genel 
tatil günleri ile y�ll�k izinlerinde hiçbir çal��ma kar��l��� olmak-
s�z�n ücretlerini al�p dinlenebilme imkânlar� sa�lam��t�r.

A. HAFTA TAT�L�N�N ANLAMI
     VE HAK KAZANMA KO�ULLARI

Deniz �� Kanunun 41. maddesine göre “ Liman hizmeti ve 
�ehir hatt� gemilerinde gemi adamlar�n�n haftada alt� gün-
den fazla çal��t�r�lmas� yasakt�r. Bunlardan hafta tatili günü 
çal��t�r�lanlara, haftan�n di�er bir gününde nöbetle�e izin ve-
rilir.”(854 m.41) Görüldü�ü gibi liman s�n�rlar� içinde çal��an 
gemilerle �ehir hatlar� gemilerinde çal��an gemi adamlar�n�n 
çal��malar� kara ile ba�lant�l� oldu�undan bunlar içinde kara 
çal��anlar�nda oldu�u gibi bir düzenleme yap�lm��t�r.64 Zira 
baz� i�yerlerinde toplu sözle�melerle de yasada belirtilen haf-
ta tatillerini destekleyen bir nevi yasan�n tekrar� niteli�inde 
hükümlerle gemi adamlar�na hafta tatillerini verildi�ini gör-
memiz mümkündür. Nitekim Denizciler Sendikas� ile Türkiye 
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Denizcilik ��letmeleri aras�nda imzalanan toplu sözle�melerle 
liman hizmeti ve �ehir hatlar� ve vas�talar�nda çal��an gemi 
adamlar�n�n haftada 6 günden fazla çal��mas� yasaklanm��t�r. 
Bunlardan istisnai olarak çal��t�r�lanlara haftan�n di�er bir gü-
nünde nöbetle�e izin verilece�i65 hükme ba�lanm��t�r.

Gerçekten de uygulamada liman hizmeti yapan gemilerle 
�ehir hatlar� gemi ve vas�talar� ile deniz otobüslerinde çal��an 
gemi adamlar�n�n haftada bir gün vardiya düzenine göre, izin 
yapt�klar� görülmektedir.

Yasan�n hükmü yeterince aç�k görünmemektedir. Zira li-
man hizmeti ve �ehir hatlar�nda çal��an gemilerin d���nda ka-
lan gemilerin gemi adamlar� için hafta tatilin olmad��� onlar�n 
haftada alt� günden fazla çal��t�r�labilece�i gibi bir anlam ç�k-
maktad�r.66 Hakikaten 854 say�l� deniz i� kanununda böyle bir 
anlama mani olacak aç�klay�c� hükümler mevcut de�ildir. An-
cak an�lan yasan�n hafta tatili ücreti ba�l�kl� 42. maddesinin bi-
rinci f�kras� “ Bu kanunun uyguland��� gemilerde, haftan�n ta-
tilden önceki günlerinde sürekli olarak çal��m�� bulunan gemi 
adamlar�na çal���lmayan hafta tatil günü için i�veren veya i�-
veren vekili taraf�ndan bir i� kar��l��� olmaks�z�n ve ücret öde-
me �ekline bak�lmaks�z�n bir gündelik tutar�nda ücret ödene-
ce�ini ifade ederek gemi adamlar� için haftada 6 gün çal��may� 
esas alm��t�r. Yine 394 say�l� Hafta Tatili hakk�ndaki kanunun 
2. maddesinde “ Resmi devairle umumi, hususi, ticari ve s�naî 
herhangi bir müessesede müstahdemini ve ameleyi haftada 
alt� günden fazla çal��t�rmak memnudur.” Diyerek resmi ve 
özel daire ve müesseselerde çal��an hizmetli ve i�çilerin haf-
tada 6 günden fazla çal��t�r�lmalar� yasaklanm��t�r. Anla��ld��� 
gibi Hafta Tatili Kanunu denizde çal��an gemi adamlar�n� da 
kapsayacak kadar geni�tir.67

Yine hafta tatilinden istisnalar� zikreden 4/B maddede “ 
vapur, tramvay, liman, iskele, gümrük, antrepolardaki tahmil 
tahliye… gibi i�leri hafta tatilinden istisna edilmi�tir. Ancak 
ayn� maddenin E/son f�kras�nda yukar�daki adlar� zikredilen 
i�lerde dönü�ümlü olarak haftada bir gün izin verilmesi zo-
runlulu�u getirilmi�tir.
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Yukar�daki ifadelerden de anla��ld��� gibi yasan�n 41. mad-
desinin yeniden düzenlenerek anlam kar���kl���na yer verme-
yecek �ekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç oldu�u aç�kt�r. 
Gerek 4857 say�l� yasada gerekse Hafta Tatili hakk�ndaki ka-
nunda belirtildi�i gibi 854 say�l� kanun kapsam�na giren tüm 
gemi adamlar�n�n kural olarak haftada 6 günden fazla çal��t�-
r�lmas�n� yasaklay�c� hükümler getirilmesi gerekmektedir.

4857 say�l� i� kanununda da “ Bu kanun kapsam�na giren 
i�yerlerinde ….. yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesin-
tisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. (4857 
M.46/1) Yine 1924 tarihli hafta tatili hakk�ndaki kanunun 
1.maddesi hafta tatilinin ne oldu�unu aç�klam��, kapsam�n� 
göstermi�tir. Buna göre “ on bin veya on binden fazla nüfuslu 
�ehirlerdeki i�yerlerinde haftada bir gün tatil yapmalar�n� zo-
runlu k�lm��t�r.

a) Hafta Tatiline Hak Kazanma Ko�ulu

Deniz i� yasas�na göre gemi adam�n�n hafta tatiline hak ka-
zanabilmesi için her �eyden önce gemi adam�n�n i� gördü�ü 
geminin bu kanun anlam�nda kapsama dâhil olmas� gerekir. 
Bilindi�i gibi bu kanun Türk bayra�� ta��yan yüz ve daha yu-
kar� gros tonilatoluk gemiler veyahut i�verenin çal��t�rd��� 
gemi adam� say�s� 5 veya daha fazla bulundu�u durumlardaki 
hizmet akdi ile çal��an gemi adamlar� ile bunlar�n i�verenleri-
ne uygulanmaktad�r.68

Gemi adamlar�n�n hafta tatiline hak kazanabilmesi, bu ka-
nunun uyguland��� ko�ullarda (yukar� paragrafta aç�kland��� 
gibi) olas�d�r. Hafta tatili öncesi alt� gün sürekli olarak çal��m�� 
olmas� gerekir (yani haftan�n yedinci gününü tatil hakk� ola-
rak kazanabilmesi için). Bir ba�ka ifade ile, �ayet gemi ada-
m� (deniz i�çisi) hafta tatili öncesi sürekli çal��mam��sa yani 
herhangi bir gün izin yapm��sa bu durumda hafta tatil hakk� 
kazanamayacakt�r.69

854 Say�l� Deniz �� Kanununun m. 42 (II) hükmü 	 len çal�-
��lmad��� halde çal���lm�� gibi kabul etti�i günleri s�ralam��t�r. 
Buna göre;
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Evlenmelerde üç güne, ana ve baban�n, kar� ve kocan�n, 
karde� ve çocuklar�n ölümünde iki güne kadar verilmesi gere-
ken izin süreleriyle bir haftal�k süre içinde kalmak üzere i�ve-
ren taraf�ndan verilen di�er izinler ve doktor raporu ile verilen 
dinlenme ve hastal�k izinleridir.

Yine yasan�n ayn� maddesine göre zorlay�c� ve ekonomik bir 
sebep olmadan gemideki çal��malar�n haftan�n bir veya birkaç 
gününde i�veren veya i�veren vekili taraf�ndan tatil edilmesi 
halinde, haftan�n çal���lmayan günleri ücretli hafta tatiline hak 
kazanmak için çal���lmas� gereken alt� günün hesab�nda göz 
önünde tutulur. (m.42/III)

4857 say�l� yasaya tabi olarak çal��an i�yerlerinde ise, çal��-
ma sürelerine göre belirlenen i� günlerinde çal���lm�� olmak 
kayd� ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en 
az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilece�i belirtilmi�tir. (�.K. 
m.46/1)

b) Hafta Tatil Ücreti

Gemi adamlar�n�n hafta tatil ücretine hak kazanabilme 
ko�ulu, yasada belirtildi�i gibi, Deniz �� Kanununun uygu-
land��� gemilerde, haftan�n tatilden önceki günlerinde sü-
rekli olarak çal��m�� bulunan gemi adamlar�na çal���lmayan 
hafta tatil günü için i�veren veya i�veren vekili taraf�ndan bir 
i� kar��l��� olmaks�z�n ve ücret ödeme �ekline bak�lmaks�z�n 
bir gündelik tutar�nda ücret ödenir (m.42/1). An�lan kural 
ve ifadelerden de anla��labilece�i gibi, “ücret ödeme �ekline 
bak�lmaks�z�n” diyerek ister gündelik, isterse de maktu üc-
ret �eklinde ödeme yap�lan hafta tatil ücretinin ödenece�ini 
emredici hukuk kural� �ekline getirmi�tir. Ku�kusuz ücret bir 
günlük ücret tutar� �eklindedir. Ancak toplu sözle�melerle ar-
t�r�lmas� mümkündür. Nitekim Türkiye Denizciler Sendika-
s� ile Türkiye Denizcilik ��letmeleri aralar�nda imzalad�klar� 
toplu sözle�melerle hafta tatil ücretini gemi adam�n�n maktu 
ayl���n�n 26’da birine tekamül eden ücreti hafta tatil ücreti70 
olarak kabul etmi�lerdir.
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Ayr�ca yasaya göre, k�sa, yak�n ve uzak sefer yapan gemiler-
de çal��an gemi adamlar�na i�veren veya i�veren vekili taraf�n-
dan geminin seferde bulundu�u müddete rastlayan hafta tatil 
günleri için yukar�daki �artlar aranmaks�z�n ve bir i� kar��l��� 
olmaks�z�n, ayr�ca bir gündelik tutar�nda hafta tatil ücretinin 
ödenece�ini (m.42/son) hükme ba�lanm��t�r.

An�lan maddenin bu son hükmü ile k�sa, yak�n ve uzak sefer 
yapan gemilerdeki gemi adamlar�na biraz farkl� yakla��lm��t�r. 
Gerçekten de gemi adamlar�n�n karaya ç�kmalar�n�n mümkün 
olmad��� bu tür sefer yapan gemilerde çal��anlar aç�s�ndan haf-
ta tatil ücretine hak kazanabilmek için haftan�n alt� günü sürekli 
çal��ma kural� aranmamaktad�r.Bu gruba giren gemi adamlar� 
zorunlu olarak hafta tatili öncesi günlerinde çal��mad�klar� za-
manlarda bile gemiden ayr�lmalar� söz konusu olmayacakt�r.
Dolay�s� ile hafta tatillerini de gemide geçirmek zorunda kala-
caklard�r.Y9HD. Deniz �� Kanunu 42.m/son’a göre k�sa, yak�n 
ve uzak sefer yapan gemide çal��an gemi adamlar�na seferde 
bulundu�u süreye rastlayan hafta tatil günleri için bir i� kar-
��l��� olmaks�z�n ödenen bir günlük tutar� ücretten ayr� olarak 
bir gün tutar�nda hafta tatil ücreti daha ödenmesi gerekti�i is-
temini reddetmi�tir.71 Yani hafta tatili için ayr�ca ikinci bir ücret 
istenmeyecektir �eklinde karara varm��t�r.

Kural olarak liman hizmeti, �ehir hatt� gemilerinde gemi 
adamlar�n�n haftada alt� günden fazla çal��t�r�lmas� yasakt�r. 
Geminin seferde olmad��� hallerde de (limanda, demir yerin-
de) esas olan gemi adam�n�n dinlenme hakk�n�n kullanabilme-
si oldu�undan herhalde alt� günden fazla çal��t�r�lmas� yasak 
olmaktad�r. E�er gemi adam�na yasada öngörülen hafta tatil 
ücreti hak etti�i halde, tatil yapt�r�lmayarak çal��t�r�lmaya de-
vam edilirse ne olacak? Hafta tatilinde çal��t��� süre kadar faz-
la çal��ma ücretini %25 zaml� alacakt�r. K�sa, yak�n; uzak sefer 
yapan gemideki i�çiler gemi seferde iken hafta tatil ücretine 
ilave olarak ayr�ca o günkü çal��ma ücretini alabilme husu-
su yasan�n mevcut haliyle yeterli görülmemektedir. Nitekim 
bunun için ayr�ca bir düzenlemeye ihtiyaç vard�r. �öyle ki … 
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hafta tatilinde çal��t�r�lan k�sa, yak�n ve uzak sefer yapan gemi 
adamlar�n�n hafta tatil ücretine ilaveten bir gündelik tutar�nda 
tatil ücreti daha ödenir.

Liman hizmeti ve �ehir hatt� gemilerinde çal��an gemi adam-
lar�n�n hafta tatilinde yani yedinci gün çal��t�r�lmas�n�n yasak 
oldu�unu daha önceden belirtmi�tik. Hafta tatil günü çal��t�-
r�lanlara haftan�n di�er bir gününde nöbetle�e izin verilece�i 
(madde 41) belirtilmi�tir.Bu maddenin ihlali halinde yine ayn� 
yasan�n 50. maddesinde cezai hükümler gösterilmi�tir.

4857 say�l� yasaya tabi i�çilerin hafta tatilinde çal��t�r�lmas� 
durumunda ücreti ise, i�çinin hafta tatili günü için çal��madan 
ald��� bir gündelik tutar�ndaki ücretine, bir günlük çal��mas� 
kar��l���nda, bu çal��man�n haftal�k çal��ma süresini a�an bir 
fazla çal��ma olmas� nedeni ile %50 zaml� olarak hesaplanan 
bir günlük ücret (bir buçuk gündelik daha eklenir) k�sacas� 
hafta tatilinde çal��an i�çiye toplam iki buçuk gündelik ücret 
ödenmelidir.72

B. ARA D�NLENMES�

Genel olarak ara dinlenmeyi �u �ekilde tan�mlamak müm-
kündür: i�çinin sa�l���n�n korunmas�, yeme, içme gibi zorunlu 
gereksinimlerinin giderilmesini temin etmek için günlük çal��-
ma süresi içinde i�çilerin belli bir süre dinlendirilmesidir.73

854 Say�l� Deniz �� Kanununda ara dinlenmesine ili�kin bir 
düzenleme mevcut de�ildir. Sadece kanunun m. 26 (2) hük-
müne göre “i�veren veya i�veren vekili, gemi adamlar�n�n 
vardiyalar�n� yemek ve dinlenme zamanlar�n� bir çizelgeyle 
belirtmek ve bu çizelgeyi gemi adamlar�n�n görebilecekleri bir 
yere asmak zorundad�r.” denilerek ara dinlenme saatlerinin 
düzenlenmesini denizcili�in geleneklerine göre i�veren veya 
i�veren vekiline b�rakm��t�r. Gerçekten de gemi adamlar�n�n 
da biyolojik olarak ara dinlenmesi yapmaks�z�n aral�ks�z ça-
l��malar� beklenemez. Ancak gemide görevli gemi adamlar� 
gemideki i�lerin de aksamamas� için vardiya düzenlerinin göz 
önünde bulundurulaca�� aç�kt�r.
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Uygulamada s�kça rastlanmamakla beraber baz� gemiler-
de zaman-zaman dinlenme ve yemek saatlerini gösteren as�l� 
bir çizelgeye rastlamak mümkündür. Ara dinlenmesine ili�-
kin hükümlere baz� toplu sözle�melerde de rastlanabilmekte-
dir. Nitekim Türkiye Denizciler Sendikas� ile �stanbul Deniz 
Otobüsleri A.�. aras�nda imzalad�klar� toplu i� sözle�mesinde 
yaz�l� �ekle getirerek teminat alt�na alm��lard�r. Buna göre “uy-
gulanmakta olan ara dinlenmesine devam edilece�i, ara din-
lenmesi verilen yerlerde bu dinlenmenin hangi saatler aras� 
yap�laca�� her i�çinin görebilece�i yerlerde yaz�l� olarak ilan 
edilece�i belirtilirken, gemi… dinlenme saatleri o günkü sefer 
ve i� program�na göre kaptan taraf�ndan belirlenece�i” 74 be-
lirtilmi�tir. Bir ba�ka sözle�mede ise gemi adamlar�n�n i� süre-
lerinin günde sekiz alt� gün için haftada k�rk sekiz saat oldu�u 
bu sürelere gemi adamlar�na ortalama bir zamanda gerekirse 
münavebe suretiyle verilecek yemek ve ara dinlenmesinin da-
hil olmad���75 belirtilmi�tir.

Günün 24 saatini gemide geçirmek zorunda bulunan gemi 
adam�n�n dinlenme saatlerini bilmesi kadar do�al bir �ey 
olamaz.

4857 say�l� i� kanununa tabi olarak çal��an i�çilerin ara din-
lenmesi yasan�n 68. maddesinde düzenlenmi�tir. Buna göre ara 
dinlenmesi günlük çal��ma süresinin ortalama bir zamanda o 
yerin gelenekleri ve i�in gere�ine göre ayarlanmak suretiyle 
dört saat ve daha k�sa süreli i�lerde on be� dakika, dört saat 
yedi buçuk saat i�lerde yar�m saat, yedi buçuk saatten fazla 
süreli i�lerde bir saat ara dinlenmesi verilir. (�.K. m.68)

Hemen belirtelim ki ara dinlenmeleri i� sürelerinden sa-
y�lmaz.

C. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TAT�LLER

Ulusal bayram ve genel tatiller,2429 say�l� Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakk�ndaki kanuna göre düzenlenmi�tir. 
Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile y�lba�� günü resmi 
daire ve kurulu�lar tatil edilir. Ulusal Bayram 29 Ekim günü-
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dür.28 Ekim saat 13.00’te ba�lar 29 Ekim günü devam eder. 
Genel tatiller ile resmi bayramlar,19 May�s Gençlik ve Spor 
Bayram�, 30 A�ustos Zafer Bayram�, 1 Ocak Ramazan Bayra-
m� 3.5 gündür. Kurban Bayram� 4.5 gündür. Y�lba�� 1 Ocakt�r. 
(2429 say�l� kanun m.1-2) Ayr�ca 1 May�s Emek ve Dayan��-
ma Günü tatildir. Ulusal bayram ve genel tatil günleri Cuma 
günü ak�am sona erdi�inde müteakip cumartesi günün ta-
mam� tatil yap�l�r.

29 Ekim Ulusan Bayram günü özel bütün i�yerlerin kapat�l-
mas� zorunludur. Di�er tatil günlerinde ise sadece resmi daire 
ve kurulu�lar tatil edilirler. (2429 say�l� kanun m.2)

Deniz �� Kanununda, gemi adamlar�n�n ulusal bayram 
ve genel tatil günlerinden nas�l yararlanacaklar� ücretlerinin 
nas�l hesaplanaca�� hususunda ayr�nt�l� düzenlemelere rast-
lamak mümkün de�ildir. Ancak an�lan yasan�n 43. maddesi 
“Bu kanun kapsam�na giren gemilerde çal��an gemi adam-
lar�na 2429 say�l� ulusal bayram ve genel tatiller kanunu ile 
an�lan kanuna eklenen ulusal bayram ve genel tatil günle-
rinde bir i� kar��l��� olmaks�z�n bir günlük ücreti tutar�ndaki 
tatil ücreti, ücret ödeme �ekline bak�lmaks�z�n ayr�ca ödenir. 
(m.43) Görüldü�ü gibi gemi adamlar�n�n ulusal bayram ve 
genel tatil günlerinde çal��t�r�lmazlarsa bile günlük ücretle-
rinden kesinti yap�lamayacakt�r.

Gemi adamlar� ulusal bayram ve genel tatil günlerin-
de çal��t�r�lmalar� halinde ayr�ca bir ücreti hakedeceklerdir. 
Çal��t��� günler için çal��t��� gün say�s� kadar ek fazla ücret 
alacaklard�r.76 Esas olan gemi adamlar�n�n ulusal bayram ve 
genel tatil günlerinden yararland�r�lmas�d�r. Çal��t�r�ld��� 
taktirde fazla mesai ücretinin ne olaca�� konusu tart��mal�-
d�r. Ne var ki yasal düzenlemede fazla mesai ücreti ile ilgili 
ayr�ca bir düzenlemeye rastlamak mümkün de�ildir. Sözle�-
melerle aksine bir düzenleme yoksa ulusal bayram ve genel 
tatil günleri çal��t�r�lan gemi adamlar� o günlere denk gelen 
çal��malar�nda çal��t�klar� her günün ücretinin ayr�ca öden-
mesi gerekecektir. Bir ba�ka ifade ile ulusal bayram ve genel 
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tatil günü çal��an bir gemi adam� bir günlük ücretini alacak-
t�r. Çal��t��� günün ücretini de ayr�ca alaca��ndan toplam 2 
gün ücrete hak kazanacakt�r.

Ancak uygulamada çal��anlar yarar�na toplu sözle�me-
lerle daha ileri düzenlemelere rastlamak mümkündür. Nite-
kim Türkiye Denizciler Sendikas� ile Gesta� i�yeri aras�nda 
imzalanan toplu sözle�mede ulusal bayram ve genel tatil gü-
nünde çal��t�r�lan tüm personele(gemi adamlar� ve di�er i�-
çiler) bu çal��malar� kar��l��� normal çal��ma ücretinin %100 
zaml�s� ödenir77 denilerek o günlerde çal��t�r�lan gemi adam-
lar�n�n öteki i�çilerde de oldu�u gibi yüksek ücret ödenmesi 
amaçlanm��t�r.

4857 Say�l� yasaya tabi olarak çal��anlara kanunlarda ulu-
sal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde 
çal��mazlarsa bir i� kar��l��� olmaks�z�n o günün ücretleri 
tam olarak, tatil yapmayarak çal���rlarsa ayr�ca çal���lan her 
gün için bir günlük ücreti ödenece�i kabul edilmi�tir. Bir 
ba�ka anlat�mla hafta tatilindeki çal��ma gibi zaml� ücret 
ödenmeyecektir.78

a) Tatil Ücretine Girmeyen K�s�mlar

Yukar�daki aç�klamalarda da belirtildi�i gibi tatil ücreti 
ödemeleri bir i� kar��l��� olmaks�z�n sosyal bir olgunun gere-
�i olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle ulusal bayram, genel 
tatil ve hafta tatili günlerinde ödenecek ücrete, gemi adam�na 
ödenecek fazla mesai ücreti, primler, sosyal yard�mlar ilave 
edilmeyecektir. Bir gündelik ücretin hesaplanmas�nda kök üc-
retin göz önünde tutulaca�� belirtilmektedir.79

Görüldü�ü gibi deniz i� kanunu tatil ücretine girmeyen 
k�s�mlar� için 44. maddesinde aç�kl�k getirmi�tir. Buna göre 
“fazla çal��ma kar��l��� olarak al�nan ücret ve primlerle, sosyal 
yard�mlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için 
verilen ücretlerin tespitinde hesaba kat�lmaz. (m.44)
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D. YILLIK ÜCRETL� �Z�NLER

Anayasan�n çal��anlara dinlenme haklar�ndan bir di�eri de 
ücretli y�ll�k izin haklar�d�r. �artlar�n�n kanunla düzenlenece-
�ini (AY m.50) belirtmi�tir.

Kayna��n� anayasadan alan y�ll�k ücretli izin haklar� De-
niz �� Kanununun 40. maddesinde düzenlenmi�tir. Buna göre 
ayn� i�veren emrinde veya ayn� gemide bir takvim y�l� içinde 
bir veya birkaç hizmet akdine dayanarak en az alt� ay çal��m�� 
olan gemi adam�, y�ll�k ücretli izine hak kazan�r. (854 m.40/1)

Görüldü�ü gibi gemi adamlar� y�ll�k ücretli izine hak kaza-
nabilmesi için 4857 say�l� kanuna tabi olarak çal��an i�çilerden 
farkl� olarak en az 1 y�l çal��m�� olma ko�ulu aranmamaktad�r. 
Bu süreyi 6 aya indirmektedir.6 ayl�k süre ayn� gemide veya 
ayn� i�verenin emrinde bir hizmet akdi ile olabilece�i gibi bir-
den çok hizmet akdine dayanarak da olabilecektir. Bir ba�ka 
anlat�mla 6 ayl�k çal��malar�n i�verenin ayn� gemisinde olmas� 
�art de�ildir.Gemi adam� ayn� i�verenin ayr� gemilerinde çal��-
m�� ise çal��t��� süreler birle�tirilerek hesaplanacakt�r.80

Yukar�daki yasa metninden de anla��labilece�i gibi bir 
takvim y�l� içindeki çal��malar alt� aydan az olmas� halinde 
çal���lm�� süreler bir sonraki y�l�n çal��ma sürelerine eklene-
meyecektir. Bir ba�ka deyi�le bir gemi adam�n�n iki takvim 
y�l�nda toplam alt� ay çal��m�� olmas� ücretli y�ll�k izin hakk�-
n�n do�umu için yeterli olmayacakt�r.81 �öyle ki yasa metninin 
aç�klamas�na göre bir gemi adam� 2005 y�l�nda 3 ay çal��m�� 
olsun,2006 y�l�nda da 4 ay çal��m�� oldu�unu varsayarsak top-
lam çal��ma süresi 7 ay olmas�na ra�men bir takvim y�l� içinde 
en az 6 ay çal��mad��� için y�ll�k ücretli izin hakk� do�maya-
cakt�r. Ancak hizmet sözle�meleri ile gemi adamlar�n�n lehine 
yararl�l�k ilkesi gere�i alt� ay çal��maya kar��l�k uygulanan 15 
günlük veya daha fazla izinler yasaya ayk�r� olmayacakt�r.

Uygulamada s�kça rastlanan husus özellikle uzak sefer ya-
pan gemilerdeki çal��an gemi adamlar� alt� ay çal��maya kar-
��l�k bir ayl�k izin süreleri �eklindedir. Do�al olarak yasan�n 



79

bir takvim y�l� içindeki ibaresinin kald�r�lmas�n�n uygulama 
aç�s�ndan da ku�kusuz daha isabetli olacakt�r.

Aç�klanmas� gereken bir di�er hususta y�ll�k ücretli izine 
hak kazanabilmek için gemi adam�n�n bir takvim y�l� içinde 
en az alt� ay�n� ayn� gemide tamamlam�� olmas�d�r. Bir ba�ka 
ifade ile geminin el de�i�tirmi� olmas� gemi adam�n�n y�ll�k 
ücretli izin hakk�n� ortadan kald�rmaz. Deniz �� Kanunun-
da 4857 say�l� yasada görüldü�ü gibi y�ll�k ücretli izine hak 
kazanma ko�ullar�na ili�kin ayr� bir düzenlemeye rastlamak 
mümkün de�ildir. Gerçekten 4857 say�l� yasan�n 55. maddesi 
y�ll�k ücretli izin bak�m�ndan çal���lma gibi say�lan halleri s�-
ralam��t�r.82

a) Y�ll�k �zin Süreleri

Deniz �� Kanununa göre izin süresi alt� aydan bir y�la kadar 
hizmeti olan gemi adamlar� için 15 günden ve bir y�l ve daha 
fazla hizmeti olanlar için y�lda bir aydan az olamaz. (m.40/11)

Görüldü�ü gibi deniz i� kanununda 4857 say�l� i� kanunun-
da oldu�u gibi y�ll�k izin sürelerini çal��ma sürelerine ba�lan-
mam�� bir ba�ka deyi�le izin süreleri k�dem y�l� ne olursa olsun 
her gemi adam� için ayn�d�r. Oysa 4857 say�l� yasa izin süreleri 
hizmet sürelerine göre de�i�mektedir. Buna göre

• Hizmet süresi bir y�ldan be� y�la kadar olanlara 14 günden

• Be� y�ldan fazla on be� y�ldan az olanlara 20 günden

• On be� y�l ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz

Oysa Deniz �� Kanununda ise,

• Alt� aydan bir y�la kadar olan gemi adamlar� için on be� 
günden az

• Hizmetleri en az bir y�l olan gemi adamlar� için ise bir ay-
dan k�sa olmayan bir izin süresidir. Ku�kusuz bu süreler 
gerek hizmet akitleri gerekse toplu sözle�melerle art�r�labi-
lir.”854 say�l� yasaya tabi çal��an gemi adamlar� için ücret-
li y�ll�k izne rastlayan ulusal bayram ve genel tatil günleri 
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izin süresinden say�lmaz ücretli izne ilave edilir.83 854’te 
toplu i� sözle�melerle sa�lanan bu haklar 4857’nin içeri�in-
de düzenlenmi�tir. (4587 m.56/V)

Deniz �� Kanununda izin süreleri i� günü olarak belirlen-
medi�inden tatil günleri ilave edilmez.Deniz �� Kanununa 
göre daha k�sad�r. Gemi adamlar� için düzenlenen bu izin sü-
releri i� kanunu kapsam�ndaki i�çilere k�yasla daha çok gemi 
adamlar� yarar�na düzenlenmi� oldu�u görülmektedir. Ku�-
kusuz günlerce evinden uzakta gemide (i�yerinde) kalmak 
zorunda bulunan sosyal faaliyet alanlar�ndan mahrum olan 
gemi adamlar� için tan�nan bu olana�� do�al kar��lamak ge-
rekir. Gemi adamlar�na bir y�ll�k hizmet süresi için tan�nan en 
az 30 günlük y�ll�k izin süresi 15.07.2003 tarihinde onaylad���-
m�z gemi adamlar�n�n y�ll�k ücretli iznine ili�kin 146 say�l� ILO 
sözle�mesinin 3. maddesine de uygun dü�mektedir.84

Gemi adamlar� için gerek bir takvim y�l� içinde en az alt� ay 
çal��ma ko�ulu ile kazan�lan 15 günlük izin hakk�, gerekse en 
az bir y�l (12 ay) çal��ma ko�ulu ile kazan�lan en az 30 günlük 
(1 ay) izin hakk�na sahip olma hiç ku�kusuz denizde çal��ma-
n�n, çal��ma ko�ullar�n�n a��r olu�unun bir sonucu oldu�unu 
kabul etmek gerekir.

b) �zni Kullanma Zaman� ve �ekli

Yasaya göre izni, i�verenin uygun görece�i bir zamanda 
kullan�lacakt�r. Bu haktan feragat edilemez,(m.40/III) Yasa 
y�ll�k ücretli iznin kullanma zaman�n� i�verenin yönetim hak-
k� olarak kabul etmi�, i�verenin uygun görece�i bir zamana 
b�rakm��t�r. Ku�kusuz bu düzenleme ile i�in aksamamas� esas 
al�nm��t�r. Ancak her ne kadar i�verenin yönetim yetkisi ola-
rak görülmü� olsa bile toplu sözle�melerde baz� düzenlemele-
re rastlamak mümkündür. Buna göre Türkiye Denizciler Sen-
dikas� ile �DO aralar�nda yapt�klar� toplu i� sözle�mesi ile izin 
zaman�, i�verenin düzen ve verimi aksatmamas� nedeniyle 3 
i�veren 2 sendika temsilcisinden te�ekkül edecek bir i�letme 
izin komitesince tayin olunur85 diyerek izin zaman�n� i�çi ve 



81

i�verence olu�turulacak bir komitenin karar�na terk etmi�tir. 
Bu durum ILO’nun 146 say�l� sözle�mesinin 10. maddesine 
uygun dü�mektedir.

Yine ayn� yasan�n ayn� f�kras�nda izin hakk�ndan feragat 
edilemeyece�i hükmolunmu�tur. Nitekim Yarg�tay da verdi�i 
bir kararda “ Y�ll�k ücretli izin hakk�n�n Anayasaca korunan 
bir hak oldu�u ve bu haktan vazgeçilemeyece�ine ili�kin karar 
vermi�tir.86 Ancak uygulamada özellikle �ehir içi ve liman hiz-
meti gören gemide çal��t�r�lan gemi adamlar�na zaman-zaman 
y�ll�k ücretli izin vermeyen i�veren veya i�veren vekiline ve-
rilen 500 TL’den az olmayan para cezas� cayd�r�c� olmaktan 
uzakt�r.

Bir ayl�k izin ayn� maddenin 4. f�kras�na göre tara� ar�n r�-
zas� ile ayn� y�l içinde kullan�lmak suretiyle ikiye bölünebilir. 
Uygulamada s�kça görülen bir di�er husus da y�ll�k ücretli 
izinlerin ikiye bölünebilece�idir. Özellikle birden çok gemisi 
bulunan kamu i�letmelerinde gemi adamlar�n�n yaz aylar�n-
da da izinden yaralanmalar�n� sa�lamak için 30 günlük izinler 
biri yaz di�eri k�� aylar�nda isabet edecek �ekilde ikiye bölün-
dü�ü görülmektedir. Her bir bölüm herhalde 10 günden az 
olmamal�d�r.Do�al olarak di�eri de 20 günden fazla olamaya-
cakt�r.Y�ll�k izinlerin parçalara bölünmesi ILO’nun 146 say�l� 
sözle�mesinin 8. maddesine ayk�r� dü�memektedir.

Gemi adam�, dilerse i�veren veya i�veren vekilinden ücretli 
izine ili�kin (ek) olarak yedi güne kadar ücretsiz yol izni de 
isteyebilecektir. (m.40/VI) Bu kanunun haz�rland��� y�llarda 
memleketin ula��m olanaklar� dikkate al�narak bu hükmün 
konuldu�u, bundan esinlenerek ayn� dönemlerde ba��tlanan 
toplu sözle�melerde de hala hüküm olarak varl���n� korudu�u 
görülmektedir.

Günümüzde ücretsiz yol izinlerinin kullan�m�na pek rast-
lanmamaktad�r. Bunun yerine sözle�melerle sosyal izinler, ida-
ri izinler87 ad� alt�nda 10 güne varan ücretli izinlerin varl���n-
dan söz edilebilmektedir. Yeter ki bu tür izinlerin gemi adam-
lar� taraf�ndan talep edildi�inde kullan�m� sa�lanabilsin.



82

Gemi adam� y�ll�k ücretli iznini yabanc� bir memleket li-
man�nda veya hizmet aktinin yap�lm�� bulundu�u mahalden 
gayri bir yerde kullanmaya zorlanamaz. (m.40/V) Gerçekten 
deniz i�inin özelli�i gere�i olarak gemi adam�n�n ço�u zaman 
seferde olaca��n� dü�ünürsek i�veren yönetim yetkisini kulla-
narak gemi adam�n� yurtd���nda bir limanda resen izne ç�kart-
mas�n� engellemi�tir. Böylece kötü niyetli i�veren veya i�veren 
vekilinin husumetinden gemi adam� bu manada korunmu� ol-
maktad�r. An�lan hüküm içerik olarak i�e al�nd��� yer (hizmet 
aktinin yap�ld��� yer) d���nda izne zorlanamayaca�� ILO’nun 
146 say�l� sözle�mesinin 10. maddesinin 2. f�kras�na da uygun 
dü�mektedir.

c) Y�ll�k �zinlerin Ücreti

Y�ll�k ücretli izin ücreti alacaklar�na ili�kin zaman a��m� 5 
y�ld�r. (Borçlar Kanunun m.126/III) Borçlar Kanununun ücrete 
ili�kin be� y�ll�k zaman a��m� süresinin y�ll�k izin ücreti alaca�� 
için de geçerli olaca�� belirtilmelidir.88 Nitekim Yarg�tay “i�çilik 
haklar�ndan fazla çal��ma paras� genel tatil ve bayram ücreti 
ile y�ll�k ücretli izin alaca��n�n kanunun 126. maddesindeki 5 
y�ll�k zaman a��m� süresine ba�l� olaca��na karar vermi�tir.89

Gemi adam�n�n hak etti�i y�ll�k ücretli izni kullanmadan 
hizmet akdi 14. maddenin II, III ve IV. bentlerine göre bozu-
lursa, i�veren veya i�veren vekili izin süresine ait ücreti gemi 
adam�na ödemek zorundad�r (m.40/son). Görüldü�ü gibi 
deniz i� kanununa göre y�ll�k ücretli izin hakk� bulunan bir 
gemi adam� hizmet akdi önelsiz fesih ve in	 sah ba�l�kl� 14. 
maddesinin II. bendinde belirtilen hükümlerle gemi adam� 
taraf�ndan III. Bendinden belirtilen i�veren / i�veren vekili 
veya gemi adam� taraf�ndan veya IV. bentte belirtilen gemi-
nin kayba u�ramas�, terk edilmesi ve harp ganimeti ilan edil-
mesi veyahut Türk Bayra��ndan ayr�lmas� hallerinde hizmet 
akdinin kendili�inden bozulmas� durumlar�nda izni kullan-
madan önce belirtilen bu durumlarla hizmet ili�kisi sona er-
di�inde gemi adam�na hak etti�i ancak kullanmad��� y�ll�k 
ücretli izin ücreti ödenecektir.



83

Bilindi�i gibi gemi adam�n�n y�ll�k ücretli izin hakk� 4857 
say�l� i� kanunundan farkl� düzenlenmi�tir. Alt� aydan bir y�la 
kadar hizmeti olanlar için on be� günden, bir y�ldan fazla hiz-
meti olanlar için y�lda bir aydan az olamayacakt�r. (m.40/2)

Bunlar�n d���nda y�ll�k ücretli izni hak etmi� olmas�na ra�-
men hizmet akitleri i�veren veya i�veren vekili taraf�ndan hak-
l� bir sebebe dayanarak feshedilen gemi adam�, kullanmad��� 
izin ücretini alamayacakt�r. (m.40/son)

Esasen y�ll�k ücretli izin hakk� kayna��n� anayasadan al-
maktad�r. Deniz i� yasas�na göre de emir niteli�indedir.Gemi 
adam�n�n belli bir süre çal��mas� sonucu do�mu� ve kazan�l-
m�� bir hakt�r.Hizmet sözle�mesinin 14/! Bendine dayanarak 
i�veren taraf�ndan hakl� bir nedenle feshedilmi� olsa dahi, 
gemi adam�n�n çal��arak hak etmi� oldu�u ancak henüz kul-
lanmad��� y�ll�k izninin ücretinden b�rak�lmas�n�n hukuksal 
gerekçesini anlamak mümkün de�ildir.90 Gerçekten de yeterin-
ce aç�kl��a kavu�turulmam�� ancak i�verene hizmet ili�kisinin 
feshi konusunda hakl� bir gerekçe olu�turan 14. maddenin 1. 
bendine dayanarak izin ücretinin ödenmemesinin hiçbir hakl� 
nedeni olamaz. �zin ücretinin ödenmesinin �arta ba�lanmas� 
kabul edilmi� ayr�ca bu hüküm onaylad���m�z 146 say�l� ILO 
sözle�mesinin 7. maddesinin son f�kras�n�n içeri�ine de ayk�r� 
dü�mektedir.

Hemen belirtelim ki deniz i� hukukunda düzenlenmemi� 
olsa bile y�ll�k izinlerin ücretli olmas�n�n gerekçesi 6 ay veya 1 
y�l durmaks�z�n çal��an gemi adam�n�n dinlenerek izin dönü-
�ü zinde dinlenmi� olarak eme�ini i�verenine hasretmesidir. 
Bu nedenle 4857 say�l� i� kanununun 58. maddesinde düzen-
lenmi� oldu�u gibi y�ll�k ücretli iznini kullanmakta olan i�çi-
nin izin süresi içinde ücret kar��l��� bir i�te çal��t��� anla��l�rsa, 
bu izin süresi için kendisine ödenen ücret i�veren taraf�ndan 
geri al�nabilir hükmü herhalde gemi adamlar� içinde geçerli 
olmas� gerekir.

Yine deniz i� kanununda y�ll�k ücretli izin tutar�n�n ne ol-
du�u hususunda aç�k bir düzenlemeye rastlamak mümkün 
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de�ildir. Ancak bu bo�lu�un doldurulmas� aç�s�ndan temel 
hukuk niteli�indeki i� kanunlar�na bak�ld���nda91 fazla çal��-
ma kar��l��� olarak al�nan ücretler, primler, i�yerinin temelli i�-
çisi olarak normal çal��ma saatleri d���nda haz�rlama, tamam-
lama, temizleme i�lerinde çal��anlar… sosyal yard�mlar hesa-
ba kat�lmaz. (�.K. m.57/II. 50/I) Bir ba�ka ifade ile bu ücretin 
hesab�nda dikkate al�nacak ücret ç�plak ücrettir.

Y9HD tatil ücretinin hesab�nda oldu�u gibi, y�ll�k izin üc-
retinin ç�plak ücretten hesaplanaca��n� hükmetmi�tir.92 Buna 
göre gemi adam�n�n da y�ll�k izin ücretinin hesab�nda ç�plak 
ücret dedi�imiz kök ücrettir. Ya günlük ç�plak ücretten 30 gün-
lük ücret bulunacak ya da maktu ayl�k dedi�imiz ücretin esas 
al�nmas� gerekecektir.

Y�ll�k ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bay-
ram ve genel tatil ücreti ayr�ca ödenir. (�.K. m.57/son)
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VII. DEN�Z �� KANUNUNA GÖRE ÜCRET

A. ÜCRET KAVRAMI

Ücret, bedeni veya 	 kri eme�in üretime katk�s� kar��l���nda 
ödenen bedeldir. Yani i�verenin kar veya zarar�na ba�l� olma-
yan ve i�veren taraf�ndan emek sahibine (i�çiye) üretilen mal�n 
sat��� beklenmeden ödenen, miktar� önceden belirlenmi� be-
deldir. Ücret haddi, eme�in belli bir zaman veya üretim birimi 
ba��na elde etti�i parad�r. Saat ba��na veya birim ürün ba��na 
ödenir. Ücret geliri ise, prensip olarak i� süresi ile ücret haddi-
nin çarp�m�ndan olu�ur. Ücret geliri, gündelik ücret, haftal�k 
ücret geliri, ayl�k ücret geliri, hatta y�ll�k ücret geliridir. ��çi 
için önemli olan y�ll�k ücret geliridir. Bunlar�n d���nda ücrete 
etki eden unsurlar, fazla mesai ücreti, çal���lmayan zaman için 
ücret, ikramiyeler, primler, sosyal yard�mlar,yüzde ve bah�i� 
gibi önceden bilinmeyen ücret gelirleridir.93

Ücret, gemi adam�na i�i kar��l���nda i�veren veya i�veren 
vekili taraf�ndan nakten ödenen mebla�d�r. (m.29/1) Deniz �� 
Kanununa göre yap�lan bu ücret tan�m�n�n 4857 say�l� i� kanu-
nu anlam�ndaki ücret kavram�ndan pek farkl� de�ildir. Buna 
göre ücret, bir kimseye bir i� kar��l���nda i�veren veya üçüncü 
ki�iler taraf�ndan sa�lanan ve para ile ödenen tutard�r. Ayr�ca 
ücretin Türk paras� ile ödenece�i, i�yerinde veya bir banka he-
sab�nda ödenmesi gerekti�i, ücretin yabanc� para olarak karar-
la�t�r�lmas� durumunda bile ödeme günündeki kura göre Türk 
paras� ile ödenece�i (4857 m.32/I,II) hüküm alt�na al�nm��t�r.

Esasen hizmet akdi hem gemi adam�na hem de i�verene 
kar��l�k olarak bir tak�m borçlar yükler, gemi adam�n�n i�vere-
ne i� görme borcuna kar��l�k olarak i�verenin de bu i� görme 
borcu kar��s�nda ücret ödeme yükümlülü�ü olu�maktad�r.94 
Ücret ödeme borcunun kayna��n� esas itibar� ile hizmet söz-
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le�meleri olu�turmaktad�r. Devlet ücreti korumak maksad� ile 
bir tak�m emredici kurallar koyarak geni� manada müdahale 
etmi�tir.

Asl�nda ücret her �eyden önce iktisadi bir kavramd�r. �ktisat 
bilimi ücreti türlü yönleri ile inceler. �� hukukunda ise ücret, i� 
sözle�mesinin temel unsuru olmas� ve devlet müdahalesi ya 
da toplu i� sözle�meleri yoluyla korunmas� nedeni ile, hukuk 
aç�s�ndan da ele al�nmaktad�r.95

Yukar�daki aç�klamalar�n da ����� alt�nda gemi adamlar� için 
ücreti �u �ekil tan�mlamak mümkündür. Ücret, gemi adamlar�-
n�n gördü�ü i�in kar��l��� olarak i�veren veya vekili taraf�ndan 
nakden (Türk paras�) olarak ödenen mebla�d�r. Bu tan�mlama 
sonucu ücretle ilgili bir tak�m kavramlar ortaya ç�kmaktad�r.
Bunlardan;

Brüt ücreti ücretin içinde vergi, SSK pay�, pul vergileri gibi 
di�er kesintilerin kesilmeden önceki tutar�d�r.

Net ücret ise, bu tür kesintiler kesildikten sonra gemi ada-
m�n�n eline geçen parad�r.

Günlük ücret; gerek ö�retide gerekse Yarg�tay’ca da genel 
kabul gören haliyle hizmet sözle�melerinde kararla�t�r�lan 
ayl�k ücretin otuzda biridir. Ancak daha önceden zikredildi�i 
gibi toplu sözle�melerle 26’da birinin uyguland��� i�yerlerine 
de rastlamak mümkündür.

Maktu ücret; i�çinin hasta, izinli ya da mazeretli olmas� ne-
deniyle çal��amad��� günler için bir kesinti yap�lmaks�z�n öde-
nen ayl�k ücrettir. Esasen uygulamada s�kça kar��la��lan ücret 
biçimidir. Gemi adamlar�na i� görme borcuna kar��l�k her ay�n 
sonunda nakden ödenen brüt ücrete ayl�k maktu ücret denil-
mektedir.96

B. ÜCRET�N ÖDENME ZAMANI VE YER�

Ücretin gemi adam�na hizmet akdinde gösterilen yer ve 
devrelerde tam olarak ödenmesi zorunludur. (m.29/II) Yasa-
n�n bu aç�k hükmüne göre ücretin ödenme yeri ve zaman� 
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ayn� yasan�n 6. maddesinde gösterilen hizmet akitlerinde be-
lirtilmi� olmas� gerekece�idir. Gerçekten tara� ar aralar�nda 
hizmet akitlerini yazarlarken, kararla�t�r�lan ücretin esas� ve 
miktar� ile ücretin ödenme zaman� ve yerinin de belirtilmi� 
olmas�n� gerekli k�lm��t�r. Buna göre de yasa ücretin gemi 
adam�na hizmet akdinde gösterilen yer ve devrelerde tam 
olarak ödenmesini zorunlu k�lm��t�r. Bu konuda toplu i� söz-
le�melerine hüküm koymak mümkündür. Nitekim Türkiye 
Denizciler Sendikas� �DO aras�nda imzalanan toplu sözle�-
meden ücret ödemede gecikmenin en fazla 5 gün olabilece�i-
ni97 karar alt�na alm��t�r. Nitekim bu hususta ayn� yasan�n 3. 
f�kras�nda ücretin ödeme devresinin bir aydan fazla olama-
yaca�� hükmedilmi�tir.

Uygulamada gemi adamlar�n�n hizmet sözle�melerinde 
belirtildi�i gibi ba�lama liman�nda, gemi adam�n�n genellikle 
aile fertlerinden birine elden veya banka arac�l��� ile ödeme 
yap�ld��� görülmektedir. Bununla birlikte deniz i�inin özelli�i 
gere�i öteden beri yap�lan bir di�er uygulama �ekli ise yasada 
belirtilmemi� olmakla beraber gemi adamlar�n�n ücret öden-
mesine ili�kin baz� özel düzenlemelere gidilmi� olup, gemi 
adam� ihtiyac� niteli�inde olan ücretinin bir k�sm�n� döviz ola-
rak özellikle yurtd���nda geçer akçe cinsinden elden ödendi�i 
de görülebilmektedir.

Her ne kadar deniz i� kanununda ücretle ilgili ayr�nt�l� dü-
zenlemeler yap�lmam�� olsa bile di�er i� kanunlar�nda oldu�u 
gibi ödemenin döviz cinsinden yap�lacaksa o gün kur üzerin-
den hesaplama yap�larak ödemenin ona göre yap�lmas� gerek-
ti�i aç�kt�r.

Son zamanlarda baz� kamu denizcilik i�letmelerinde görü-
len ücret ödemeleri ile ilgili bir di�er hususta deniz i� kanun-
lar�nda aç�k bir düzenlemeye rastlanmasa bile, as�l i�verenler 
i�lerinin bir bölümünü alt i�verenlere (ta�eron) yapt�rd�klar� 
durumlarda; as�l i�verenler alt i�veren arac�l��� ile yapt�rd�k-
lar� her türlü hak edi�leri ödemeden önce, çal��an i�çilere ait 
ücretlerin ta�eronlarca ödenip ödenmedi�ini kontrol edip 
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ödenmeyen ücretini bordroya göre hak edi�lerinden keserek 
bunun için durum i�çilerin görebilecekleri yerlere yaz�l� ilan 
asarak duyurulmak suretiyle müracaat edenlerin ücretlerinin 
ödenmesi gerekmektedir. Her ne kadar deniz i� kanununda 
bu hususta bir düzenleme yap�lmam�� olsa bile uygulamada 
rastlanan bu gibi durumlarda gemi adamlar�n�n ma�duriyet-
lerini gidermek bak�m�ndan aç�k bir düzenlemeye ihtiyaç ol-
du�u ortadad�r.

C. ÜCRET�N H�ZMET SÖZLE�MES�N�N SONA
     ERMES�NDEK� DURUMU

Bilindi�i gemi adamlar�n�n hizmet sözle�meleri belirli sü-
reli veya sefer için veyahut süresiz olarak yap�labilir. Deniz i� 
kanununa göre, hizmet akdinin sona ermesi veya bozulmas� 
halinde i�veren veya i�veren vekili gemi adam�n�n ücretini 
derhal ve tam olarak ödemek zorundad�r. (m.29/IV) Yasa hük-
münden de anla��labilece�i gibi hizmet akdinin sona ermesin-
de hakl� veya haks�z fesih ayr�m� yap�lmam��t�r.Do�al olarak 
gemi adam� hizmet akdi devam etti�i sürece ücretini alacak-
t�r. Hakl� bir nedenle fesih yap�lmad���n�n da hak etti�i ücreti 
alacakt�r. Ancak feshin hüküm do�urmas�ndan sonras� için bir 
ücret talep edemeyece�i ileri sürülmektedir. Feshin hüküm 
do�urmas� geminin seyir halinde oldu�u durumlarda ilk ula�-
t��� limana kadar ertelenmesi gerekti�i ifade edilmektedir.98 
Bir ba�ka görü�e göre de yine ayn� iddia ileri sürülerek belirli 
süreli hizmet sözle�melerinde, süre geminin seyrinde biterse 
sözle�medeki süre, geminin süre bitiminden sonra ilk u�raya-
ca�� limanda güvence alt�na al�nmas�na kadar kendili�inden 
uzayaca��ndan süre bitiminde gemi adam� uzama nedeni ile 
geçen süre için ayr�ca ücrete hak kazanaca��99 belirtilmi�tir.

Esas�nda an�lan yasa hükmünden de anla��labilece�i gibi 
gemi adam�n�n hizmet akdi ister süresiz, ister belirli süreli is-
terse de belirli bir sefer için yap�lm�� olsun, hizmet ili�kisi her 
ne sebepten bozulursa bozulsun gemi adam� karaya ç�k�ncaya 
kadar sözle�mesinin devam etti�i kabul edilmelidir. Dolay�s� 
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ile gemi adam�n�n ücretine hak kazanmada bu süre sonuna 
kadar devam edecektir.

Ücret alaca�� ile ilgili zaman a��m� konusunda Deniz �� Hu-
kukunda ayr�nt�l� bir düzenleme yoktur. Ancak bask�n görü� 
gemi adamlar�n�n ücret alaca�� ile ilgili zaman a��m� 4857 sa-
y�l� yasaya tabi i�çilerde oldu�u gibi on y�ld�r.Bir ba�ka ifade 
ile ücret alaca�� ödenmeyen gemi adam� on y�ll�k süre içinde 
alaca��n� ileri sürerek dava açma hakk� vard�r.

Hemen belirtelim ki yasada hizmet akdinin sona ermesi 
veya bozulma durumunda ücretin derhal ve tam (eksiksiz) 
ödenece�ini belirtmi�tir. Gerçekten de ücret eme�i ile geçinen 
gemi adam� için 	 zyolojik ihtiyaçlar�n� ailesi ile birlikte gider-
mesi bak�m�ndan önemlidir. Bu nedenle derhal ve eksiksiz 
ödenmesi gerekti�i yerindedir.

Ancak, gemi adam�n�n ücretini bu madde hükmü uyar�nca 
zaman�nda ve tam olarak ödemeyen i�verene Deniz �� Kanunu 
m.51/c uyar�nca 1000 liradan a�a�� olmamak üzere a��r para 
cezas� hükmolunaca��, bunun yurtd���nda gerçekle�ti�i taktir-
de verilen cezalar�n 2 kat�ndan a�a�� olamayaca�� hükmü gü-
nümüzde cayd�r�c� olmaktan uzakt�r. Yeniden düzenlenmesi 
gerekti�i aç�kt�r.

D. �� YAPILMADAN ÜCRET�N DURUMU

Deniz �� Kanununun 29. maddesinin son f�kras�na göre 
“Hakl� bir sebep olmaks�z�n i�ini yapmayan gemi adam�, key-
	 yet gemi jurnaline kaydedilmek ve jurnali yoksa bir tutanak-
la belgelemek �art�yla bu müddete ait ücretten mahrum edilir. 
Bu yüzden u�rad��� zarar�n tela	 si için i�verenin tazminat is-
teme hakk� sakl�d�r. (m.29/son) Buna göre gemi adam� hakl� 
bir nedeni olmaks�z�n i�ini yapmamas� halinde ücret ödenme-
yecektir. Dolay�s� ile gemi adam�n�n görevini yapmamas�n�n 
gemi jurnaline kaydedilmesi gerekecektir.

Bilindi�i gibi gemilerde gemi jurnali denilen bir defter tu-
tulur. Bu deftere her yolculukta yük veya safran�n yüklenme-



90

sine ba�land��� andan itibaren gerçek belli ba�l� olaylar yaz�l�r. 
Liman içinde yolculuk yapan küçük gemilerin jurnal tutma 
mecburiyeti yoktur. (T.T.K. m.980) Gemi jurnali kaptan�n ne-
zaretinde ikinci kaptan taraf�ndan tutulur.�kinci kaptan�n bir 
engeli oldu�unda do�rudan kaptan veya gözetimi alt�nda gö-
revlendirece�i ehil bir gemi adam� taraf�ndan tutulur.100

Gemi jurnali tutma mecburiyeti olmayan özellikle liman içi 
sefer yapan küçük gemilerde hakl� bir nedeni olmaks�z�n i�ini 
yapmayan gemi adam�n�n durumu belgelenmek amac�yla bir 
tutanak tutulacakt�r.

Yukar�da zikredilen maddenin son f�kras� irdelenecek olur-
sa gerçekten tart��maya aç�kt�r. Gerçekten gemi adam�n� i�ini 
yapmaktan al�koyan nedenlerin hakl� olup olmad���na kim 
karar verecektir. Yasada aç�kça belirtilmi� olmasa bile gemi 
jurnali tutma yetkisi elbette ki kaptanda oldu�una göre z�m-
nen bu yetki i�veren veya vekili durumunda kaptan da olacak-
t�r. Denizde i�veren veya vekilinin husumetine maruz kalan 
gemi adam�n�n her zaman i�ini yapmad��� gerekçesi ile ücret 
kesintisi ile kar��la�abilece�i mümkündür. Uygulamada pek 
kar��la��lmamakla birlikte kar��la��lmayaca�� anlam� da ç�kar-
t�lmamal�d�r.

E. ÜCRET DEFTER�

Bilindi�i ücret gemi adam�n�n yapt��� i�e kar��l�k i�veren-
ce kendisine nakden ödenen mebla�d�r. Yasada her gemide, 
noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defteri tutulur.�u kadar ki 
liman seferi yapan gemilerde bu defter i�veren bürolar�nda da 
tutulabilir. (m.31/I) hükmü getirilmi�tir.Ancak gemi adam�n�n 
ücreti her zaman kara i�yerleri gibi elden bordro imzalat�larak 
ödenmesi mümkün de�ildir.

Hizmet akitleri gere�ince gemi adamlar�na yap�lacak her 
çe�it ödemelerin bu deftere kaydedilmesi ve kay�tlar�n imza 
veya makbuzla belgelenmesi zorunludur. (m.31/II) Uygula-
mada gemi adamlar� ücretlerini �irket merkezinin bulundu-
�u yerde ailesine ödeme yap�lmakta ve/veya bir k�sm� elden 
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kendilerine u�rak limanlar�nda ihtiyaçlar� için yabanc� para 
cinsinden ödenmektedir.

Her gemide, noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defteri tutu-
lur demesindeki amaç herhalde tara� ar aras�nda ücretle ilgili 
muvazaal� durumun belirlenmesinin sa�lanmas� olmal�d�r. 
Son zamanlarda yayg�n olan �ekli ile gemi adam�n�n bankada-
ki hesab�na yat�r�lmaktad�r. Yarg�taya göre, bordrolarda i�çi-
nin imzas� bulunmasa da uygulamada ödemeler banka arac�-
l��� ile yap�ld���na göre, uyu�mazl�k konusu olan ödemelerin 
bankaya yat�r�l�p yat�r�lmad��� ara�t�r�lmal�d�r.101 Sonucuna 
vararak bu tür itila� arda banka hesap kay�tlar�n� esas almak-
tad�r. Gerçekten de günümüzde ücret ödemelerinde banka 
hesap numaralar�na yat�r�lmaktad�r. Gemi adamlar�na da �if-
re numaral� ATM kartlar� verilerek diledikleri miktar paralar� 
alabilecekleri gibi hesap hareketlerini izleme olanaklar�na da 
sahiptirler.

Her gemide noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defterinin 
tutulmas� uygulama olana�� bugün için pek bulunmamakta-
d�r. Ancak yasa metninin kurulu� y�llar� göz önüne al�nd���nda 
gemide gemi adam�na ödenecek ücret ve benzeri istihkaklar 
ile ilgili ödemeler kaptan veya gemi katibi taraf�ndan noterce 
tasdikli bir ücret defterine kaydedilerek, di�er faiz ödemeler-
le birlikte sonradan bu defterdeki kay�tlar bordroda birle�ti-
rilerek kesin tahakkuk yap�lacakt�r.102 Esas�nda deniz i�inin 
özelli�i gere�i, �irket merkezinden uzakta olan gemi adam� 
ihtiyac� olan alaca��n� talep etti�inde, i�veren vekili durumun-
daki kaptan taraf�ndan kendisine yap�lan ödemenin bir kayda 
ba�lanmas� öngörülmü�tür.

Liman hizmeti yap�lan gemilerde bu defterin i�veren büro-
sunda tutulabilir hükmü herhalde yasa koyucunun gemide de 
ücret ödeme defteri tutulmas�n�n zorluklar�n� dikkate almas�-
n�n bir sonucu olsa gerek.

An�lan maddenin son iki f�kras�na göre, istek halinde, bu 
kay�tlar�n tastikli bir örne�i gemi adam�na verilir. Bu muame-
leler her türlü resimden muaft�r. (m.31/III)
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Belgeye dayanmaks�z�n yap�lan ödeme iddialar� muteber 
de�ildir. (m.31/son)

Gemi adam�n�n kendisine yap�lan ücret ödemelerini hesap-
layabilmesi için istemesi (talep etmesi) durumunda kay�tlar�n 
onayl� bir örne�inin verilece�i belirtilmi�tir. Ancak istek halin-
de gemi adam�na kay�tlar�n onanm�� bir örne�inin verilece�i 
ibaresini Aybay isabetsiz103 bulurken, i� kanunu ile paralel ol-
mas� gerekti�ini ileri sürmü�tür.

Gerçekten de 4857 say�l� i� kanunun 37. maddesine bakt���-
m�zda i�verenin i�yerinde veya bankaya yapt��� ödemelerde 
i�çiye ücret hesab�n� gösterir imzal� bir pusula vermek zorun-
da iken Deniz �� Kanununda bu durumun iste�e b�rak�lm�� 
olmas� hakkaniyet esas�na uygun görmek mümkün de�ildir. 
Teknolojinin yayg�n �ekilde kullan�ld��� günümüzde i�verenin 
i�areti bulunan ileti�im araçlar� ile gemi adamlar�na da i� ka-
nunundakine benzer bir düzenleme yap�lmas� gerekmektedir. 
Hemen belirtelim ki tara� ar aras�nda ücret ve benzeri ödeme-
ler konusunda itilaf olmas� durumunda ödemlerinin yap�ld�-
��n�n ispat� i�verene aittir.

F. AVANS

Deniz i� kanununda, i� kanununda farkl� olarak gemi 
adamlar�na avans isteme hakk� tan�nm��t�r. Buna göre, “i�-
veren veya i�veren vekili, gemi adamlar�n�n istekleri halinde 
kendilerine hizmet akdinde yaz�l� esaslara göre avans ödeme-
ye zorunludur. (m.30)

Yasada belirtilen avans�n hizmet akdinde yaz�l� esaslara 
göre ödenece�i esas� hukukçular aras�nda tart���lm��t�r. Bir gö-
rü�e göre “hizmet akdinde bir �ey yaz�l� de�ilse, i�veren avans 
ödemekte zorunda de�ildir.”104 dü�üncesi ileri sürülmek yasa 
metninin anlam karma�as�na neden oldu�unu dolay�s� ile hiz-
met akitlerinde avansa ait bir ibarenin olmamas� i�verene yü-
kümlülük getirmeyece�i iddia edilmi�tir. Bir di�er görü� ise 
“hizmet akdinde yaz�l� esaslara göre avans verilir” ibaresini 
sözle�mede böyle bir kayd�n varl���n�n gerekli olaca��n� yo-
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rumlaman�n yanl�� olaca�� ileri sürülerek, sözle�mede avans 
ödenece�ine ili�kin bir düzenleme olmasa bile, i�verenin gemi 
adam�na avans vermek zorunda oldu�u, tabiî ki gemi adam�-
n�n iste�i halinde iddia edilmektedir.105

Yukar�daki konu ile ilgili iki farkl� görü�ten �u sonuca var-
mak mümkündür. Yasa metninin kaleme al�n�� �ekli her ne 
kadar anlam karma�as� gibi görülüyorsa bile gemi adam�n�n 
avans hakk� iste�ine ba�l�d�r. Hizmet akitlerinde yaz�l� esasla-
ra göre ibaresi avans�n miktar� veya gemi adam�n�n bulundu-
�u (geminin bulundu�u) limana göre Türk paras� veya yaban-
c� para cinsinden olsa gerek. Avans sözle�melerle belirlenen 
zamanlarda verilebilece�i gibi hizmet akitlerinde böyle bir 
zaman belirlenmemi�se gemi adam�n�n iste�i üzerine i�veren-
ce verilecektir. Hemen belirtelim ki verilecek olan avans, gemi 
adam�n�n ücret alaca��na mahsuben olacakt�r.

Uygulamada gemi adamlar� i�e ilk ba�lad�klar� gün gemiye 
kat�lmadan evvel pe�inen ailesine b�rakabilecekleri bir mik-
tar avans talep ederler. Genellikle bu talepleri uygun görülür. 
Avans toplu i� sözle�meleri ile de teminat alt�na al�nd�klar� 
i�yerleri görülmektedir. Buna göre yap�lan bir toplu i� sözle�-
mesi ile ücret avanslar�n�n her ay�n on be�inde ödenece�i be-
lirtilerek ayr�ca avans miktarlar�nda net ücretin %50’si106 ola-
ca�� hüküm alt�na al�nm��t�r.
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VIII. DEN�Z �� KANUNUNA GÖRE
     H�ZMET AKT�N�N SONA ERMES�

A. H�ZMET AKT�N�N FES�H DI�I NEDENLERLE
     SONA ERMES�

a) Tara� ar�n Anla�mas�:

Hizmet akitleri belirli veya belirsiz süreli yap�lm�� olsun 
veyahut sefer üzerine yap�lm�� olsun i�veren ve gemi ada-
m� kendi aralar�nda anla�arak her zaman sözle�meyi sona 
erdirebilirler. Tara� ar sözle�menin derhal m�, veya belirli 
bir süre sonra m� sona erdirilece�ini aralar�nda kararla�t�-
rabilirler. Sözle�menin sona erdirilmesi hakk�nda herhangi 
bir hüküm yoksa anla�man�n yap�ld��� gün sözle�me sona 
ermi� say�l�r.

b) Ölüm Hali:

Hizmet akitlerini sona erdiren bir di�er hüküm de ölüm ha-
lidir. Ancak i�çi (gemi adam�) veya i�verenin ölümü durumu-
na göre farkl�l�k gösterir.

Borçlar kanununa göre, hizmet akdi i�çinin ölümü ile sona 
erer. (m.347/I) Gerçekten hizmet akdi yap�l�rken gemi adam� 
i� görme yükümlülü�ü çerçevesinde eme�ini ortaya koyar, 
hizmet akdinde gemi adam�n�n do�rudan �ahs� ile ilgilidir. 
Gemi adam�n�n ölümü halinde ortada i� görme edimini yerine 
getirecek kimse olamayaca�� gibi hizmet akitleri de kendili-
�inden sona erecektir. Bir ba�ka deyi�le i�çinin ölümü kanun-
dan do�an kendili�inden bir sona erme nedenidir.107

Ancak hemen belirtelim ki bu durumda gemi adamlar�-
n�n yak�nlar�n�n ayr�ca fesih bildirimlerinde bulunmalar�na 
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gerek yoktur. Ölüm halinde gemi adam�n�n çal��mas�ndan 
do�an alacaklar� ile k�dem tazminat�na hak kazanmas� halin-
de k�dem tazminat� alaca�� yasal mirasç�lar�na geçmektedir. 
(m.20/II)

��verenin ölümü halinde �ayet i�veren bir gerçek ki�i ise, i�-
verenin ölümü halinde sözle�me sona ermeyip, hizmet akitle-
rinden do�an hak ve borçlar i�verenin yasal mirasç�lar�na ge-
çer. Yasal mirasç�lar� gemi adam�n�n yeni durumunda hizmet 
sözle�mesini devam ettirmek istememesi durumunda sözle�-
me normal bir �ekilde devam edece�inden sözle�menin sona 
erdirilmesi yasada gösterilen ko�ullara uygun olarak sona er-
dirilebilecektir.

c) Belirli Sürenin Sona Ermesi �le

Hizmet akdi, belirli bir süre için yap�lm�� veyahut böy-
le bir süre için yap�lm�� oldu�u anla��l�yorsa, sürenin sona 
ermesi ile herhangi bir feshi ihbara gerek olmaks�z�n sözle�-
me sona erer. (Borçlar Kanunu m.338). Belirli süreli sözle�-
melerde, sürenin dolmas�na ra�men i�çi çal��maya devam 
eder, i�veren de i�çiyi çal��t�rmaya devam ederse sözle�me 
ayn� süre kadar fakat en çok bir y�l yenilenmi� olur (BK. 
m.339/I).

854 say�l� Deniz �� Kanununa göre belirli süreli hizmet 
akitlerinin sona ermesi durumu 4857 say�l� kanuna göre 
farkl�l�k gösterir. Keza deniz i�inin özelli�inden kaynakla-
nan farkl�l�klar vard�r. Kural olarak daha önceden de be-
lirtildi�i gibi belirli süreli yap�lm�� olan hizmet akitleri bu 
sürenin sona ermesi ile son bulacakt�r.Ancak hizmet akitleri 
gemi denizde iken bir ba�ka deyi�le gemi seferine devam 
etmekte iken sona ererse durum ne olacakt�r.Bu durumlarda 
gemi ilk limana varmas�na ve güvenlik alt�na al�nmas�na ka-
dar hizmet akdi devam edece�inden, gemi ilk limana var�p 
güvenlik alt�na al�nd�ktan itibaren hizmet akdi sona erecek-
tir.�ayet, i�çi en az bir y�ll�k k�deme sahipse k�dem tazminat� 
da alacakt�r.108
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d) Belirli Sefer �çin Yap�lan Sözle�menin Sona Ermesi

Hizmet akitlerinin belirli süre d���nda belirli sefer içinde ya-
p�lm�� oldu�u durumlara Deniz �� Kanunu kapsam�nda s�kça 
rastlanan bir di�er hizmet ili�kisi olarak görülmektedir. Sefer 
esas�na göre yap�lan hizmet akitleri genellikle geminin ba�l� 
oldu�u liman dikkate al�narak yap�lmaktad�r. Çünkü ba�lama 
liman� geminin ticari faaliyetinin çekip çevrildi�i yerdir. Gemi 
seferini tamamlay�p ayn� limana (yani hizmet akdinin yap�ld�-
�� liman) dönünceye kadar hizmet ili�kisi devam etmektedir.
Gemi adam�n�n ba�lama liman�na gelmesiyle hizmet ili�kisi 
sona erecektir.

Son zamanlarda, hem deniz ta��mac�l���n�n artmas�yla 
hem de ta��ma ekonomisindeki anlay�� de�i�ikli�ine ba�l� 
olarak büyük tonajl� gemiler uzun süre ba�lama limanlar�-
na u�ramamaktad�r. Gerçi tarifesiz (tramp) ta��mac�l���n�n 
temel özelli�ini olu�turan “nerede yük varsa oraya sefer 
yapma” felsefesi, hizmet sözle�mesi sona eren gemi çal��an-
lar�n�n ba�lama liman�na getirilmeleri konusunu gündeme 
ta��m��t�r. Tramp gemileri (ya da gemicilik diliyle ister tan-
ker, isterse kombine dökmeci olsun, hammadde ta��yan ge-
miler) i�levleri gere�i düzenli hat ta��mac�l��� da yapmazlar 
Bu durumlarda hizmet sözle�melerinin sona ermesi ile ilgili 
hükümlerin kar���kl��a yer vermeyecek �ekilde aç�kça yaz�l-
m�� olmas� gerekmektedir.

Sefer esas�na göre düzenlenen hizmet akitlerinde bu süre-
nin tamamlanmas�yla herhangi bir ihbara gerek olmaks�z�n 
sözle�me kendili�inden sona erecektir.

B. H�ZMET AK�TLER�N�N FES�H B�LD�R�M� �LE
     SONA ERMES�

Deniz �� Kanunu, belirsiz süreli hizmet akitlerinin sona 
erdirilmesi bak�m�ndan, i� Kanunu’ndakine benzer özel dü-
zenlemeler getirmi�tir. Buna göre, hizmet akitlerini i�çi veya 
i�verenin tek tara� � bir irade beyan� ile sona erdirebilir. Ta-
ra� ardan birinin sözle�meyi sona erdiren irade beyan�na fe-
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sih bildirimi denir.109 Deniz �� Kanununda oldu�u gibi, Borç-
lar Kanununda da belirsiz süreli sözle�melerde tara� ardan 
biri di�er tarafa belirli bir süre vererek fesih bildiriminde 
bulunabilir. (B.K. m.340/I) Yine, belirli veya belirsiz süreli 
hizmet akitlerinde hakl� bir nedenin varl��� halinde belirli 
bir süre vermeden hizmet akitleri derhal feshedebilecektir. 
(B.K. 344/I).

Hizmet akitlerini feshetme yetkisi sözle�menin tara� ar�na 
ya da onlar�n kanuni temsilcilerine aittir. Buna göre fesihle il-
gili hizmet akitlerinin sona erdirilmesi hususunu iki ana ba�-
l�kta incelenecektir. Bunlardan ilki süre vermeksizin derhal 
fesih, ikincisi ise süreli fesihtir.

a) Süre Vermeksizin Derhal Fesih

Hizmet akitlerinin sona ermesinde kural olarak hizmet 
akitlerini sona erdirmek isteyen taraf�n bu durumu kar�� ta-
rafa makul bir süre önceden bildirmesi iyi niyet kural�n�n bir 
gere�idir. Bazen hizmet ili�kisinin iyi niyet kurallar� çerçeve-
sinde sürdürülmesinin tara� ar aras�nda istenmeyecek durum-
lar�n ortaya ç�kmas�na sebep olabilecektir.Bu durumda esas 
olan hizmet akitlerinin derhal feshedilmesidir.110

Nitekim Deniz �� Kanununun 14. maddesi her iki taraf aç�-
s�ndan da önelsiz (süre vermeksizin, derhal) fesih ve in	 sah� 
düzenlemi�tir. Buna göre;

“Süresi belirli olan veya olmayan yahut da sefer üzerine ya-
p�lan hizmet akdi:

I-��veren veya i�veren vekili taraf�ndan:

• Gemi adam�n�n herhangi bir limanda geminin hareketin-
den önce gemiye dönerek hizmete girmemesi veya gemiye 
hiç dönmemesi,

• Gemi adam�n�n gemide hizmet görmesinin tutukluluk, ha-
pis veya gemide çal��mas�n�n men olunmas� gibi sebeplerle 
imkans�z bir hal almas�.
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• Gemi adam�n�n i�veren veya i�veren vekiline kar��, kanuna 
hizmet akitlerine, sair i� ve çal��ma �artlar�na ayk�r� hareket 
etmesi

• Gemi adam�n�n i�veren veya i�veren vekiline kar�� denizci-
lik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba ayk�r� hare-
ket etmesi

II-Gemi adam� taraf�ndan

• Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akti gere�ince öden-
memesi 

• ��veren veya i�veren vekilinin gemi adam�na kar��, kanu-
na hizmet akitlerine veya sair i� �artlar�na ayk�r� hareket 
etmesi

• ��veren veya i�veren vekilinin gemi adam�na kar�� denizci-
lik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba ayk�r� hare-
ket etmesi

III-��veren, i�veren vekili veya gemi adam� taraf�ndan

• Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre se-
ferden kald�r�lmas�

• Gemi adam�n�n herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide 
çal��mas�na engel bir hastal��a veya sakatl��a u�ramas� 

gibi hallerde feshedilebilir.

IV-Geminin kayba u�ramas�, terk edilmesi ve harp ganime-
ti ilan edilmesi veyahut Türk Bayra��ndan ayr�lmas� hallerin-
de ise hizmet akdi kendili�inden bozulur. (m.14)

Görüldü�ü gibi Deniz �� Kanunu gemi adam� ile i�veren 
aras�nda yap�lm�� olan hizmet akitlerinin hakl� nedenlerle 
feshedilmesi (bir süre vermeksizin derhal feshedilmesi) hal-
lerini deniz i�inin de özelliklerini dikkate alarak 4857 say�l� 
kanundan biraz farkl� bir biçimde 14. maddesinde ayr�nt�l� 
bir �ekilde düzenlenmi�tir. Daha çok genel ilkeler halinde be-
lirtilen bu nedenler hakl� nedenlerin kapsam�n�n geni�letil-
mesine imkan verecek niteliktedir.111 Esasen sözle�menin ta-
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raf� olan gerek gemi adam� gerekse i�veren yasal sonuçlar�na 
katlanmay� göze alabilirse sözle�meyi hakl� bir nedene ba�l� 
olmadan feshedebilecektir.

Yasa metninin içeri�inde de anla��labilece�i gibi hizmet 
akitleri süresi belirli olan veya olmayan veyahut sefer üzeri-
ne yap�lm�� olsun yasada say�lan hakl� nedenlerle feshin yani 
kar�� tarafa tazminat ödeme yükümlülü�ünde olmaks�z�n ya-
p�lacak feshi belirtmektedir. Bu durumlarda tara� ardan biri 
di�er tarafa herhangi bir süre vermeksizin fesih bildiriminde 
bulunabilecektir.112

Fesih, bildiriminin kar�� tarafa ula�mas� ile sona erecektir. 
Bu durumda derhal fesih gerçekle�mi� olur. Hakl� bir nedenle 
hizmet ili�kisini feshetmek isteyen taraf hakl� nedenin oldu�u-
nu ispatla yükümlüdür.

aa) Gemi Adam�n�n Gemiye Dönmemesi Halinde:

Gemi adam�n�n herhangi bir limanda geminin hareketinden 
önce gemiye dönerek hizmete girmemesi veya gemiye hiç dön-
memesi yasaya göre i�verene hakl� nedenle fesih hakk� vermek-
tedir. Ancak yasada gemi adam�n�n gemiye dönmesini engelle-
yen nedenlerin hakl� bir nedeni olup olmad���n�n ara�t�r�lmas� 
hususunda yeterince aç�klay�c� de�ildir. Gerçekten gemi adam-
lar�n�n kusuru olmaks�z�n yabanc� ülke limanlar�nda yolunu 
kaybeden gemi adam�n�n hakl� bir nedenle hizmet akdinin fes-
hedilebilece�ini kabul etmek hakkaniyetle ba�da�maz.113

Gerçekten ülkemizin denizcilik e�itimi konusunda son 
y�llarda oldukça ilerleme kaydetmi� olmas�na ra�men henüz 
uluslar aras� düzeyde hizmet gören gemilerde çal��acak gemi 
adamlar� konusunda istenilen düzeyde oldu�u söylenemez. 
Her �eyden önce yabanc� dili, ülke entegrasyon kültürü yeter-
sizdir. Uygulamada s�kça görülen gemi adamlar�n�n yabanc� 
limanlarda dil yetersizli�inden gemiye zaman�nda döneme-
dikleri durumlara rastlanmaktad�r. Bu durumlarda gemi ada-
m�n�n i� aktinin i�verence feshinin hakl� görülmesini kabul 
etmek mümkün de�ildir.
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bb) Gemi Adam�n�n Tutukluluk Hallerdeki Durumu

Yine yasa metninde gemi adam�n�n gemide hizmet gör-
mesinin tutukluluk, hapis veya gemide çal��maktan men 
olunmas� gibi sebeplerle imkans�z bir hal almas�nda da i�-
verene hakl� bir neden do�urdu�undan gemi adam�n�n hiz-
met aktini feshedebilecektir. Ancak gibi ibaresinin say�lan bu 
hallerin s�n�rl� olmad���, benzer durumlarda da bu ba�lamda 
de�erlendirilece�i i�aret edilmektedir. Esasen gemi adam�n�n 
gemide hizmet görmesini engelleyen böyle bir durumda i�-
verene hakl� bir neden olu�mas� için bir süre, en az�ndan 15 
gün bekleme süresi koymas� uygulama aç�s�ndan da isabet-
li olurdu. Hizmet akitleri veya toplu sözle�melerle böyle bir 
süre konulabilecektir.

Nitekim yap�lan bir toplu i� sözle�mesinde gemi adam�n�n 
herhangi bir suçla tutukland��� ve tutuklulu�u 30 günü a�t��� 
taktirde hizmet akti münfesih say�l�r.30 güne kadar say�lan tu-
tukluluk hallerinde tutuklu kal�nan süreler kadar gemi adam�-
n�n ücretsiz izinli say�laca��114 belirtilmi�tir.

cc) Gemi Adamlar�n�n Çal��ma �artlar�na Uymamas�

Gemi adam�n�n, i�veren veya i�veren vekiline kar�� kanu-
na, hizmet akitlerine ve sair i� ve çal��ma �artlar�na ayk�r� 
hareket etmesi ile denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak 
ve adaba ayk�r� hareket etmesi de i�verene hakl� bir neden 
olu�turmaktad�r.

Gerçekten gemi adam�n�n hizmet sözle�mesinin gerektir-
di�i gibi görevlerini yapmamas� durumlar�nda i�verene gemi 
adam�n�n i� akdi feshi aç�s�ndan hakl� bir neden do�maktad�r. 
Ancak hizmet akitleri gemi adamlar�n�n gemide yapacaklar� 
görevleri belirleme hususunda aç�klay�c� de�ildir. Gemi adam-
lar�n�n görevleri genelde �irketlerin iç hizmetler yönetmeli�i 
ad� alt�nda belirledikleri görülmektedir. Bu yönetmeliklerin 
birço�u deniz hukuku, gemi adamlar� yönetmeli�i ve gemici-
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lik teamüllerine uymad�klar� görülmektedir. Örne�in, dümen 
tutmak, raspa, boya gibi çal��malar gemicinin görevleridir. 
Ku�kusuz bu i�leri yapan gemicilerin emniyet tedbirlerinin 
de i�verence ba�lanm�� olmas� gerekecektir. Bununla birlikte 
yemek pi�irmek, servis yapmak gibi i�ler gemicinin görevleri 
aras�nda olamaz.115

Uygulamada gemi adamlar�ndan mevzuata ayk�r� �ekilde 
gemiciye ya�c�n�n görevi (makine k�sm�nda), ya�c�ya da ge-
micinin görevinin yapt�r�ld��� i�yerlerine rastlamak mümkün-
dür. ��veren yönetim yetkisini kullanarak mevzuata, teamül-
lere ve yarg� kararlar�na ayk�r� bir düzenleme yaparak gemi 
adam�n� çal��t�ramaz.

dd) Gemi adam�n�n Denizcilik Teamüllerine
 Ayk�r� Davranmas�

Gemi adam�n�n denizcili�in kural ve teamüllerine ayk�r� 
davran��lar�nda i�verene hakl� bir sebep do�urmaktad�r. Ger-
çekten s�rf ülkemizde de�il uluslar aras� denizcilik sektöründe 
olu�mu� denizcili�in kendine mahsus örf, adet ve gelenekleri 
olu�mu�tur. Gemi adam�n�n bu gelenek ve teamüllere dikkat 
etmesi gerekti�i aç�kt�r. Ancak, denizcili�in yerle�ik, herkes-
çe bilinen ve kabul gören kural ve teamüllerinden söz etmek 
zordur. Bu nedenle buna dayan�larak i�verence yap�lan i� akit-
lerinin fesihlerinde hakl�l���n olu�tu�unu söylemek tart��mal� 
olacakt�r.Nitekim bu durumla ilgili davalara s�kça rastlamak 
mümkündür. 116

Son dönemlerde teknolojinin de�i�imi ile birlikte denizci-
lik örf ve adetlerinde de de�i�melerin oldu�u gözlenmekte-
dir. Zira karma��k bir durumu gösteren teamülleri ileri süre-
rek i�verene hizmet akdinin feshi konusunda hakl� bir neden 
olu�mas� hakkaniyet esaslar�na uygun dü�mektedir. ��verenin 
de gemi adam�na kar�� denizcilik kural ve teamüllerine ayk�r� 
hareket etmesi gemi adam� önelsiz(süre vermeksizin) hizmet 
akdini sonuçland�rabilir.
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ee) Adaba ve Ahlaka Ayk�r� Davranmas�

Gemi adam�n�n adaba ve ahlaka ayk�r� hareket etmesi du-
rumunda i�veren veya i�veren vekili hizmet sözle�mesini süre 
vermeksizin derhal feshedebilecektir. ��veren de gemi adam�-
na kar�� adaba ve ahlaka ayk�r� hareket etmesi gemi adam� ta-
raf�n�n hakl� bir nedenle hizmet akdini feshedebilecektir.

ff) Ücretin Ödenmemesi ve Di�er Haller

Gemi adam�n�n ücretinin i�verence sözle�mede yaz�l� esas-
lara göre ödenmemesi durumunda gemi adam� hizmet akdini 
hakl� bir nedenle feshedebilecektir.

��veren veya i�veren vekili gemi adam�na hizmet sözle�-
mesi ve mevzuata ayk�r� �ekilde görev yapmas�n� isteyemez. 
Gemi adam� kendisi aç�s�ndan suç olu�turacak bir eyleme ka-
t�lmaya ya da böyle bir eylem yapmaya zorlanamaz. ��verenin 
bu tür istek ve talepleri gemi adam�na hizmet sözle�mesini 
feshetmesi bak�m�ndan hakl� bir sebep olu�turacakt�r. Yani 
önelsiz (süresiz) bildirim süresi vermeksizin hizmet ili�kisini 
sonuçland�rabilecektir.

gg) Zorlay�c� Sebepler:

Geminin herhangi bir nedenle otuz günden fazla bir süre 
seferden kald�r�lmas�, hükmü her iki taraf içinde sözle�menin 
tek tara� � bir fesih aç�klamas�yla sona erdirebilecektir. Esas�n-
da geminin seferden kald�r�lmas� nedeni ile hizmet aktinin 
i�verence süre vermeksizin feshinde; gemiyi seferden al�koy-
mas�n�n hakl� bir nedene dayanmas� iyi niyet çerçevesinde 
olu�mas� gerekmektedir.

Geminin otuz günden fazla bir süre seferden kald�r�lmas�-
n�n i�verene hakl� nedenle fesih yetkisi verilmi� olmas� ö�retide 
ele�tirilmi�tir. Devrim Ulucan’a göre “Geminin seferden kald�-
r�lmas� karar�, ku�kusuz i�veren taraf�ndan verilecek bir karar-
d�r ve onun ki�isel de�erlendirmesine ba�l�d�r. Yasan�n böyle 
bir karar�n al�nabilmesi için geçerli nesnel ölçülere dayanan 
nedenleri belirlemedi�i ileri sürülerek i�verenin diledi�i zaman 



103

hatta gerekçe göstermeksizin geminin otuz günden fazla bir 
süre seferden kald�r�labilece�i buna istinaden de gemi adam�-
n�n hizmet sözle�mesinin feshedilebilece�i do�ru olmad���117 
savunulmu�tur. Bir di�er görü� ise bu tür nedenle hizmet ili�-
kisinin hakl� bir nedenle feshedilmesini hem donatana hem de 
gemi adam�na verilmi� olmas�n� e�itlik gibi gösterilmesinin al-
dat�c� oldu�u savunulmu�, böyle bir nedenle gemi adam�n�n i� 
akdini feshetmesi pek rastlan�r bir durum olmad��� belirtilerek 
yaln�zca donatana tan�nan bir hak oldu�u118 ileri sürülmü�tür.

Yukar�daki yasa ile ilgili tart��malardan da anla��labilece�i 
gibi i�veren veya i�veren vekiline geminin otuz günden fazla 
süre ile seferden kald�r�lmas�n�n hizmet akdi feshinde hakl� 
bir neden olu�mas� i�verene tek tara� � verilen bir irade beyan� 
gibidir. Zira gemiyi sefere ç�karma veya ba�lama yetkisi ta-
mam�yla i�verenin iradesine göre olu�maktad�r. Kötü niyetli 
i�veren hiçbir gerekçe göstermeden gemisini ba�layarak i� 
akdi fesih yoluna gidebilecektir. Hemen belirtelim ki böyle bir 
durumun olu�mas�nda gemi adam�n�n k�dem tazminat� hakk� 
sakl�d�r. Bu durum yine de e�itli�in i�veren lehine bozulmas�-
na engel te�kil etmeyecektir.119

Gerçekten geminin bak�m tutum gibi nedenlerle 30 günden 
fazla ba�l� oldu�u durumlarda da yasan�n bu hali ile i�verene 
hakl� bir neden olu�turacakt�r.

Görüldü�ü gibi tamamen gemi adam�n�n aleyhine olan bu 
hükmün yasa metninden kald�r�lmas�n�n uygulamadaki olu-
�acak sorunlar�n çözümüne katk� sa�layacakt�r.

hh) Hizmet Akdinin �n	 sah� (Kendili�inden Bozulmas�)

Baz� nedenlerin olu�mas� ile hizmet akdinin tara� ar� olan 
gemi adam� ve i�verenin irade beyan�na gerek olmaks�z�n söz-
le�me kendili�inden sona erebilmektedir. Buna göre an�lan 
maddenin son bendi geminin kayba u�ramas�, terk edilmesi 
veya harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayra��ndan 
ayr�lmas� hallerinde hizmet akitleri kendili�inden bozulaca�� 
yani in	 sah�na yer verilmi�tir.
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Gerçekten geminin kayba u�ramas� yani tamir kabul et-
mez bir gemi durumuna gelmesi120 terk edilip üçüncü ki�ilerin 
eline geçmesi veya harp ganimeti ilan edilerek elden ç�kmas� 
durumlar�nda, gemi adamlar� için ortada çal��acak bir i�yeri 
olmad���ndan bu durumlar�n gerçekle�mesi ile sözle�me ken-
dili�inden bozulacakt�r. (in	 sah eder)

Dolay�s� ile geminin Türk Bayra��ndan ayr�lmas�121 aç�kça 
Türk gemisi vasf�n� yitirmesi durumunda da hizmet akdi ken-
dili�inden sona erecektir.

��) Fesih Hakk�n� Kullanma Süresi (Öneli)

14. madde i�veren, i�veren vekili veya gemi adam�na ta-
n�nan hizmet akdini feshetme yetkisi, iki taraftan birinin bu 
çe�it durumun bulundu�unu öbür taraf�n ö�rendi�i günden 
ba�layarak 6 i� günü geçtikten ve herhalde 	 ilin vukusundan 
itibaren bir sene sonra kullan�lamaz. (m.15)

Görüldü�ü gibi yasada sözle�menin hakl� nedenle fesih du-
rumu ile ilgili olarak iki ko�ulun varl���n� esas alm��t�r. Bun-
lardan ilki 14. maddedeki belirtilen hakl� nedenle fesih halle-
rinden birinin ö�renildi�i günden ba�layarak 6 i� günü ile s�-
n�rland�rmas�d�r. Hakl� nedeni do�uran olay devam ediyorsa 
bir y�ll�k süre i�lemeye ba�lamaz. Olay�n sona erdi�i tarihten 
itibaren bir y�ll�k süre ba�lar.

Buna göre bu süreler geçtikten sonra yap�lacak olan fesih 
yasaya göre hakl� olma özelli�ini kaybedecektir. Dolay�s� ile 
hakl� nedenle fesih say�lmayacakt�r.

b) Süre Vererek (Önel Süresi) Fesih

Deniz i� Kanununda 4857 say�l� kanuna tabi i�çilerde oldu�u 
gibi gemi adam�n�n da i�yerinde k�demi artt�kça fesih bildirim 
sürelerinde uzun olmas� esas� kabul edilmi�tir. Buna göre 2-8 
hafta aras�nda de�i�en bildirim süreleri belirlenmi�tir. Hizmet 
akdinin tara� ar� olan gemi adam� veya i�veren ancak yasan�n 
belirledi�i bu önel sürelerine uymak kayd�yla sözle�melerini 
sona erdirebileceklerdir. Yine feshin kötüye kullan�lmas�nda 
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da aynen 4857 say�l� i� kanununun 17. madde hükümlerine 
benzer hükümler içermektedir.

aa) Hizmet Aktinin 6 Ay Geçmedikçe Bozulamayaca��

Süresi belirsiz hizmet akti, 14. maddede yaz�l� durumlar d�-
��nda gemi adam�n�n i�e al�nmas�ndan itibaren alt� ay geçme-
dikçe bozulamaz. (m.16/1)

Görüldü�ü gibi Deniz �� Kanununun bu düzenlemesi 4857 
say�l� kanunun 17. maddesince düzenlenmemi� olan ancak 
Deniz �� Kanunu kapsam�ndaki gemi adamlar� lehine olan bir 
hüküm yer alm��t�r. Bu düzenleme ile yasa koyucu denizcilik 
i�inin özelli�ini dikkate alarak kaleme ald��� aç�kt�r. Buna göre 
gemi ile genellikle deniz a��r� sefere ç�kan gemi adamlar�na en 
az�ndan alt� ayl�k bir i� güvencesi sa�lad��� ortadad�r.

Gerçekten yasan�n bu aç�k hükmüne göre bir i�veren veya 
i�veren vekili bir gemi adam� ile belirli bir süreli veya sefer 
esas�na göre bir hizmet akdi yapmam��sa o sözle�me belirsiz 
süreli bir ba�ka deyi�le süresiz sözle�me demektir. Bu sözle�-
mede her iki taraf da 6 (alt�) ay� geçmedikçe sözle�meyi feshe-
demeyecektir.

bb) Bildirim Süreleri

Süresi belirsiz hizmet akitlerinin çözülmesinden önce du-
rumun di�er tarafa bildirilmesi gerekir. (m.16/B)

Hizmet akdi;

• ��i alt� ay sürmü� olan gemi adam� için, bildirimin di�er ta-
rafa yap�lmas�ndan ba�layarak iki hafta sonra

• ��i alt� aydan bir buçuk y�la kadar sürmü� olan gemi adam� 
için, bildirimin di�er tarafa yap�lmas�ndan ba�layarak dört 
hafta sonra 

• ��i bir buçuk y�ldan üç y�la kadar sürmü� olan gemi adam� 
için bildirimin di�er tarafa yap�lmas�ndan ba�layarak alt� 
hafta sonra
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• ��i üç y�ldan fazla sürmü� gemi adam� için, bildirimin di�er 
tarafa yap�lmas�ndan ba�layarak sekiz hafta sonra

 bozulmu� olur. (m.16)

Bildirimin nas�l yap�laca�� hususu konusundaki kar���kl��� 
gidermek amac�yla Yarg�tay 9HD bildirimin yaz�l� yap�lmas�122 
ko�ulu ile geçerlilik kazanaca�� sonucuna varm��t�r. Yaz�l� bil-
diri �ekle ba�l� de�ildir. Noter arac�l��� ile yap�labilece�i gibi 
posta yoluyla veya tebellü� veya kay�t esas�na göre de yap�-
labilecektir. Esas olan bildirinin yaz�l� �ekilde feshin nedenini 
de belirtir �ekilde kar�� tarafa iletilmesidir. Yaz�l� olmas�ndaki 
ko�ul herhalde ispat amaçl� olmal�d�r.

Yarg�tay fesih bildirimi ile ilgili bir ba�ka görü�ünde, i�-
verenin i�çinin raporlu oldu�u süre içinde fesih bildiriminde 
bulunmu�sa fesih bildirimi rapor süresi içinde hukuki sonuç 
do�urmayaca�� ancak rapor süresinin bitiminde feshin ger-
çekle�mi� olaca��123 sonucuna varm��t�r. Ancak i�çinin raporlu 
oldu�u dönemde feshi kabul etmesi kendisine alacaklar�n�n 
tamam�n�n (ihbar ve k�dem tazminat�) ödenmesi durumunda 
feshin gerçekle�ece�ini kabul etmek gerekir. Esasen tara� ar�n 
anla�mas� ile bildirim sürelerini beklemeden hizmet akitleri 
her zaman sona erdirilebilir.

Nitekim Yarg�tay bir ba�ka karar�nda i�çinin raporlu oldu-
�u dönemde fesih i�lemini kabul etmesi, bildirim süresine ait 
ücreti ve k�dem tazminat�n� almas� ve i�vereni ibra etmesi ha-
linde feshin gerçekle�mi� olaca��na124 karar vermi�tir.

Hemen belirtelim ki 4857 say�l� yasan�n 17. maddesinde i�-
verenin bildirim sürelerine ait ücreti pe�in vermek suretiyle 
i� sözle�mesini feshetmesi mümkün iken Deniz �� Kanunu i�-
verenin bildirim önellerine ili�kin ücretin pe�in ödenmesi ile 
hizmet akdinin feshedilebilece�ine dair bir hüküm bulunma-
maktad�r.

Denizcilik i�inin özelli�ine göre, fesih ister süre verilerek 
yap�lm�� olsun, isterse de derhal fesih yap�lm�� olsun, feshin 
gerçekle�ebilmesi için e�er gemi seferde ise ilk u�rayaca�� li-
mana kadar fesih uzayacakt�r.
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cc) Önellerin Art�r�labilmesi Durumu

Öneller (süreler) asgari olup toplu i� sözle�mesiyle veya 
hizmet akitleri ile art�r�labilir. (m.16/C)

Bu süreler asgaridir. Tara� ar aralar�nda anla�arak yasadaki 
belirtilen bu süreleri azaltmalar� mümkün de�ildir. Yarg�tay 
bir karar�nda toplu i� sözle�mesinde bildirim süresinin art�-
r�lmas�na kar��n daha k�sa bir süre tespit edilerek i�çi aleyhine 
bir düzenleme yap�lmayaca��125 sonucuna varm��t�r.

Esasen yasal düzenleme ile eme�i ile geçinen gemi adam�-
n�n bir süre daha i�ini kaybetmeden ücret almas�n� sa�lamak 
aç�s�ndan önemlidir. Her ne kadar i�veren veya i�veren veki-
li ile gemi adam� aras�ndaki dengeyi korumaya yönelik gibi 
görünse de uygulamada daha çok gemi adamlar�n�n talepleri 
�eklinde gündeme gelmektedir.

Bildirim �art�na uymayan taraf, bu maddedeki belirtilen 
önellere uygun ücret tutar�nda tazminat ödemek zorundad�r. 
(m.16/D)

dd) Fesih Hakk�n�n Kötüye Kullan�lmas�

Gemi adam�n�n sendikaya üye olmas�, �ikâyete ba�vurmas� 
gibi sebeplerle i�inden ç�kart�lmas� hallerinde ve genel olarak 
hizmet akdini bozma hakk�n�n kötüye kullan�ld���n� gösteren 
di�er durumlarda “B” bendinde yaz�l� önellere ait ücretlerin 
üç kat� tutar�, tazminat olarak ödenir.

Tara� ar�n ayr�ca tazminat isteme hakk� sakl�d�r. (m.16/son)

(2821 Say�l� Sendikalar Kanununun 31. maddesi sendika 
özgürlü�ü aç�s�ndan sendika üyeli�ini teminat alt�na alm��t�r. 
��verenin buna ayk�r� davranmas� halinde i�çinin ücretinin bir 
y�ll�k tutar�ndan az olmayan bir tazminata hükmedilecektir. 
Bir sonraki konuda buna de�inilecektir.)

Görüldü�ü gibi yasa hükmü i�verene i� akdinin feshi ko-
nusunda bir tak�m s�n�rlamalar getirerek,bu �ekilde yap�lacak 
fesihlerde kötüye kullanma olarak de�erlendirmektedir.
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1) Gemi Adam�n�n Sendikaya Üye Olma Hakk�

Gemi adam�n�n sendikaya üye olma hakk�n� Anayasan�n 
51. maddesinden alm��t�r. Bir ba�ka ifade ile sendika üyeli�i 
anayasal güvence alt�na al�nm��t�r.”Sendikalara üye olmak ve 
üyelikten ayr�lmak serbesttir.”(AY.m.51/III)

854 say�l� yasan�n an�lan maddesinin son f�kras�nda (m.16/
son) Anayasaya uygun olarak k�smen de olsa sendikal güvence 
aç�s�ndan bir gemi adam�n�n sendikaya üye olmas�ndan dolay� 
hizmet ili�kisine son verilirse bu hizmet akdini bozma hakk�-
n�n kötüye kullan�lmas� olarak görülecek, dolay�s� ile önellere 
ait ücretin üç kat� tutar�, kötü niyet tazminat� ödenecektir.Keza 
uluslar aras� sözle�melerde de “sendika üyeli�i veya çal��ma 
saatleri d���nda ya da i�verenin r�zas� ile çal��ma saatleri içinde 
sendikal faaliyetlerine kat�lmak”126 hizmet ili�kisinin sona er-
dirilmesi için geçerli bir sebep olu�turmayacakt�r.

Zira sendikaya üye olman�n i� akdinin feshi için geçerli bir 
sebep olamayaca�� yani fesih hakk�n�n kötüye kullan�lmas� 
olarak de�erlendirildi�inin yasal düzenleme ile belirtilmi� ol-
mas� ILO’nun 158 say�l� sözle�mesine de uygun dü�mektedir.

Ayr�ca 2821 Sendikalar Kanununun 31. maddesine göre, 
i�çilerin sendikaya üye olmalar� veya olmamalar�, i� saatleri 
d���nda veya i�verenin r�zas� ile i� saatlerinin içinde sendikal 
faaliyetlere kat�lmalar�ndan dolay� i�ten ç�kart�lamayaca��n� 
(2821,m.31/V) belirterek sendikaya üye olup olmama hürri-
yetini teminat alt�na alm��t�r. Buna ek olarak ayn� maddenin 
devam�nda ise 854 say�l� yasaya tabi i�çilerin sendika üyeli�i 
veya sendikal faaliyetlerinden dolay� hizmet akitlerinin fes-
hi iddias� ile açaca�� davada ispat yükümlülü�ünü i�verene 
yüklemi�tir. Ayr�ca 5521 say�l� �� Mahkemeleri Kanununun 
genel hükümleri uygulanaca��n� belirterek i�çiye ödenecek 
teminat miktar�n�n 6. f�kradaki “i�çinin bir y�ll�k tutar�ndan 
az olmamak üzere tazminata hükmedilece�ini” hükmünü 
esas alm��t�r. ��çinin i� kanunlar� ve di�er kanunlara göre 
haiz oldu�u bütün haklar� sakl�d�r. (2821,m.31/VII) Hemen 
belirtelim kötü niyet ve sendikal tazminat taleplerinden yal-
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n�zca sendikal tazminata hükmedilecektir.127 Zaman a��m� 
süresi on y�ld�r. (B.K.m.125)

Yukar�daki belirtilen yasal düzenlemelere ra�men uygula-
mada s�k rastlanan bir di�er önemli husus da gemi adamla-
r�n�n sendikaya üye olmalar�ndan dolay� hizmet ili�kilerine 
son verilmeleridir. Gemi adamlar� son zamanlarda anayasal 
teminat alt�na al�nm�� olan sendikaya üye olma özgürlükleri-
ni kullanmada s�k�nt�lar ya�amaktad�rlar. Esas�nda i� mahke-
melerinin i� yo�unlu�u dikkate al�nd���nda bu tür davalar�n 
y�llarca sürmesinden dolay� sonuç al�namad��� tam bir ke�me-
ke�li�e dönü�tü�ü görülmektedir. Bu karma��kl��� gidermek 
bak�m�ndan yasan�n daha net anla��l�r biçimde yapt�r�mlarla 
yeniden düzenlenmesi gerekti�i aç�kt�r.

4857 say�l� �� Kanununun bu husustaki düzenlemesinin 
daha aç�k ve kapsaml� oldu�u görülmekle birlikte yeterli ol-
du�u söylenemez.

2) Gemi Adam�n�n �ikâyete Ba�vurma Hakk�

Gemi adam�n�n bir hakk�n� talep etmek amac�yla �ikayet 
yoluna ba�vurmas� sonucu i�verene hizmet ili�kisini sona er-
dirme hakk� vermez. Gemi adam�n�n her zaman mevzuattan 
ve sözle�meden do�an haklar� için i�veren aleyhine dava aç-
mas� mümkündür. Zira 854 say�l� yasan�n 16. maddesinin son 
f�kras�nda gemi adam�n�n �ikayete ba�vurmas� gibi sebeplerle 
hizmet akdine son verilirse bu durumun fesih hakk�n�n kö-
tüye kullan�lmas� olarak addedilece�i belirtilerek önellere ait 
ücretlerin üç kat� tutar�nda kötü niyet tazminat� ödenece�ini 
hükme ba�layarak k�smen de olsa gemi adam�n� korumaya 
yönelik bir düzenleme olu�turulmu�tur.

Esasen onaylad���m�z uluslar aras� sözle�mede de “i�vere-
ni �ikayet etmek veya mevzuata ayk�r�l�ktan veya sözle�me-
den do�an haklar�n takip için i�veren aleyhine idari ve adli 
makamlara ba�vurmak veya bu hususta ba�lat�lm�� sürece 
kat�lmak128 hizmet ili�kisinin sona erdirilmesi bak�m�ndan 
geçerli bir sebep olu�turmayaca��n� belirten bu düzenleme-
sine uygun dü�mektedir.
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Buna paralel olarak Yarg�tay verdi�i bir kararda i�çinin 
�ikâyeti ile akdin feshi aras�nda bir ba�lant�n�n varl��� halinde 
kötü niyetin var oldu�unun kabulü gerekti�i 129 sonucuna var-
m��t�r. Yasa gemi adam�n�n �ikâyete ba�vurmas� �eklinde dü-
zenlenmi� olup, yap�lan �ikâyetin hakl� olup olmad��� ile ilgili 
bir ayr�m yapmad���na göre gemi adam� taraf�ndan yap�lan 
�ikâyet haks�z da olsa sözle�menin feshi kötüye kullan�ld��� 
gerçe�ini de�i�tirmez.

Yarg�tay ayr�ca kötü niyetle ilgili verdi�i bir kararda kötü 
niyetin varl���nda i�çinin ihbar ve k�dem tazminat�na hak ka-
zan�p kazanmad���na bakmaks�z�n, kötü niyet tazminat�na 
hükmedilmesi gerekti�ine karar vermi�tir.130

Son zamanlarda gemi adamlar�n�n fazla mesai ücretleri, ye-
mek paralar� gibi haklar�n� ileri sürerek i�vereni dava ettikleri, 
i�verenin baz� husumetleri ile kar��la�t�klar� durumlara rastla-
mak mümkündür.

Gerçekten uygulamada baz� i�verenlerin kendilerine kar�� 
bu tür tutum içinde olan i�çileri bask� alt�nda tutmay� amaçla-
yarak yönetim hakk�n� kötüye kullanmaktad�rlar. Esasen bu 
tür uygulamalardan i�çiyi koruyucu daha kapsaml� düzenle-
melere ihtiyaç oldu�u bir gerçektir.
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IX. H�ZMET AKT� SONA EREN GEM�
 ADAMININ YURDA �ADES�

Deniz i�inin özelli�i gere�i hizmet akitleri sona eren gemi 
adamlar�n�n 4857 say�l� yasa kapsam�ndaki i�çilerden farkl�-
l�k gösterece�i aç�kt�r. Bu nedenle deniz a��r� giden gemilerde 
çal��an gemi adamlar�n�n hizmet akitleri herhangi bir nedenle 
yurtd���nda sona erdi�inde i�veren taraf�ndan yurda geri gön-
derilmelerine ili�kin emredici nitelikte düzenlemeye yer ver-
mi�tir.

Bilindi�i gibi Deniz �� Kanununun 17. maddesine göre fe-
sih, gemi seyirde ise kararla�t�r�lm�� limanda ve kararla�t�r�l-
m�� liman de�i�tirildi�i taktirde ilk u�rayaca�� limanda ge-
minin emniyet alt�na al�nmas�na kadar uzat�lm�� say�lacakt�r. 
Buna göre gerek kararla�t�r�lan liman gerekse ilk u�rayaca�� 
liman�n yurtd���nda olmas� durumunda feshin bu limanlar-
dan birinde gerçekle�ece�ine göre gemi adam� yabanc� bir 
ülke liman�nda kaderine terk edilmi� olacakt�r.131 Gerçekten 
i�verenin(gemi sahibinin) ekonomik olarak gemi adam�na (de-
niz i�çisine) göre daha güçlü olaca��n� dü�ünen yasa koyucu 
yurtd���nda bir limanda hizmet akti fesholan gemi adam�n�n 
yurda iadesinin sa�lanmas�n� i�verene bir yükümlülük olarak 
zorunlu k�lm��t�r.

Zira Deniz �� Kanunu bu durumlar� göz önünde bulundu-
rarak gemi adam�n�n u�rayaca�� ma�duriyeti gidermek ama-
c�yla yasal baz� önlemler alm��t�r. Hemen belirtmekte yarar 
var: 4857 Say�l� �� Kanunu kapsam�ndaki i�çilerin böyle bir 
ma�duriyetleri olu�mayaca��ndan buna benzer bir düzenle-
meye de rastlanmamaktad�r.
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Deniz �� Kanununun 21. maddesine göre, hizmet akdinin, 
14. maddesinin I, II, III ve IV üncü bentlerine göre, i�veren / 
i�veren vekili veya gemi adam� taraf�ndan yurtd���nda feshi 
halinde, i�veren veya i�veren vekili, hizmet akdinde ba�ka 
hüküm yoksa, gemi adam�n� geminin ba�lama liman�na iade 
etmek ve gemi adam�n�n iadeye ili�kin ve durumuna uygun 
yol, ia�e ve sair zaruri masra� ar�n� kar��lamak veya ödemek 
zorundad�r.

Görüldü�ü gibi yasa koyucu bu düzenleme ile yabanc� bir 
ülke liman�nda gemiden ayr�lmak durumunda kalan gemi 
adam�n�n o ülke liman�nda birçok s�k�nt�larla kar��la�abilece-
�ini dü�ünerek, yasa koyucu taraf�ndan duruma ilgisiz kal�n-
mam�� sorunun yasal bir düzenleme ile giderilmesi sa�lanma-
ya çal���lm��t�r.

Yasan�n bu düzenlemesinin aç�k anlat�m�ndan da anla��-
labilece�i gibi gemi adam�n�n hizmet akdi yurt d���nda hakl� 
bir nedenle i�veren / i�veren vekili taraf�ndan feshedilmesi 
ile hakl� bir nedenle gemi adam� taraf�ndan feshedilmesiyle 
veya hem i�veren hem de gemi adam� taraf�ndan hakl� bir 
nedenle feshedilmesi ile veyahut geminin kayba u�rama-
s�, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi, ve Türk 
Bayra��ndan ayr�lmas� nedeni ile kendili�inden bozulmas� 
hallerinde i�veren veya i�veren vekili sözle�melerinde ba�ka 
hüküm yoksa gemi adam�n� geminin ba�lama liman�na iade 
etmek zorundad�r.

Deniz �� Kanunun deniz i�çisinin çal��ma ko�ullar�n� göz 
önünde bulundurarak kara i�inden farkl� olarak böyle bir 
düzenlemeye gidilmi� olmas� ku�kusuz gemi adamlar� için 
önemlidir. Ancak 2003 tarihinde onaylad���m�z, Gemi Adam-
lar�n�n Ülkelerine Geri Gönderilmesine �li�kin 166 say�l� ILO 
sözle�mesinin içeri�i aç�s�ndan132 yetersiz oldu�unu söylemek 
mümkündür.

Esasen gemi adamlar�n�n s�rf 14. maddede belirtilen önel-
siz (süre vermeksizin, derhal) fesihlerde de�il, her türlü hiz-
met akitlerinin sona ermesi hallerinde gemi adam�n�n daha 
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önceden belirlemi� oldu�u ülkesindeki limana gönderilmesi 
zorunludur133 �eklindeki düzenleme daha isabetli olurdu. Ay-
r�ca taraf oldu�umuz ILO 166 say�l� sözle�mesine de uygunluk 
sa�lanm�� olurdu.

Ancak, hizmet akdinin feshi 14. maddenin I. Bendinde ve 
II. Bendin (a) ve (b) f�kralar�na göre yap�lm�� ise i�veren veya 
i�veren vekili yapt��� iade masra� ar�n� gemi adam�ndan yurt-
ta isteyebilir. (m.21/II)

Görüldü�ü gibi an�lan maddenin 2.f�kras�na göre, i�veren 
veya i�veren vekilince hakl� nedenlere dayan�larak hizmet akit-
lerinin feshedilmesi durumunda, gemi adamlar� taraf�ndan; 
ücretin kanun hükümleri veya hizmet akdi gere�ince öden-
memesi, i�veren veya i�veren vekilinin gemi adamlar�na kar�� 
kanuna, hizmet akitlerine veya sair i� �artlar�na ayk�r� hareket 
etmesi nedenleri ile hizmet akdini feshetmesi halinde, i�veren 
taraf�ndan yap�lan masra� ar�n yurda dönü�te gemi adam�n-
dan geri isteyebilece�ini hükme ba�lam��t�r. (854, m.21/II)

Asl�nda 14/1nci bendinde zikredilen hükümler i�veren 
veya i�veren vekili taraf�ndan hakl� fesihlerde hakl� nedenle-
ri olu�turmaktad�r. Bir ba�ka ifade ile gemi adam�n�n kusur-
lu olmas� hallerinden söz edilmektedir. Hizmet akdinin feshi 
kendi kusuru sonucu olu�an gemi adam�n�n yurda iadesinden 
yap�lan masra� ar�n geri istenmesinin hakkaniyet esas�na da 
uygun olabilece�ini dü�ünmek isabetlidir.

Ancak 14. maddenin II. bendin a ve b f�kralar�na göre gemi 
adam�n�n hakl� nedenlerde hizmet aktini kendisinin sona er-
dirmesi durumlar�nda, yurda iadesinde yap�lan yol, ia�e ve 
di�er masra� ar�n�n kendisinden geri istenmesinin hakkaniyet 
esaslar�na uygun bir aç�klamas� olamaz. Keza harcamaya ne-
den olan olayda kusurlu olan i�veren veya i�veren vekili iken, 
kusuru olmayan gemi adamlar�ndan harcamalar�n ödenmesi-
nin istenmesi hukukun, kusurlu olan, kendi kusuru ile neden 
oldu�u zarardan sorumlu olur, ilkesine ayk�r� dü�tü�ü gibi 
hak ve nesafet kural�na uygun dü�meyen bu düzenlemeye ka-
t�lmak mümkün de�ildir.134
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Halbuki gemi adam� hakl� nedenle fesih gerektiren bir ola-
y�n ortaya ç�kmas�ndan itibaren en fazla alt� i� günü içinde 
hizmet ili�kisini feshetmek durumundad�r. Bu nedenle fesih 
aç�klamas�n� yurda dönene kadar geciktirmesini de bekleme-
mek gerekir. Zira hizmet ili�kisinin feshini gerektiren durumu 
gemi adam� olu�turmad���na göre böyle bir olaya sebebiyet 
veren i�verenin zikredilen masra� ar� kendisi taraf�ndan öden-
mesi daha isabetli olacakt�r.

Asl�nda gemi adam�na hakl� nedenlerle derhal fesih hakk� 
tan�yan yasan�n ilgili hükümleri, bu düzenleme ile gemi adam� 
taraf�ndan kullan�lmas�n� k�smen de olsa engelleyici nitelik ta-
��maktad�r. Zira e�er gemi adam� hakl� ise, i�veren kusurlu ise o 
halde yurda iade masra� ar� da i�verence ödenmesi gerekmek-
tedir. Aksi bir hakk�n özgürce kullan�lmas�n� engellemektedir.

Yukar�daki ifadelerden de anla��laca�� gibi ilgili f�kran�n 
yeniden düzenlenmesi gerekti�i aç�kt�r.

A. YABANCI GEM� ADAMININ �ADES�

Deniz i� kanunun 22. maddesi yabanc� gemi adamlar�n�n 
iadesini de gemi adamlar�n�n yurda iadesine benzer bir düzen-
leme yaparak: “Yabanc� gemi adam�yla yap�lan hizmet akdin-
de ayr� bir hüküm yoksa i�veren veya i�veren vekili yabanc� 
gemi adam�n� ikametgâh�n�n bulundu�u mahal liman�na iade 
etmek zorunda oldu�unu hükme ba�lam��t�r. (854 m.22)

Bu düzenlemeye göre bir Türk Bayrakl� gemide yabanc� bir 
gemi adam� çal��t�r�lmas� durumunda, yabanc� gemi adam�n�n 
hizmet akdinin son bulmas� hallerinde, i�veren yabanc� gemi 
adam�n� ikametgâh�na en yak�n limana iade etmek zorundad�r.

Hizmet ili�kisi her nedenle feshedilmi� olursa olsun yaban-
c� gemi adam�n�n iadesinden bir de�i�iklik olu�turmayacakt�r. 
Zira Deniz �� Yasas�n�n Türk gemi adamlar�n�n yurda iadesi 
hususunda öngördü�ü yükümlülükler aynen yabanc� gemi 
adamlar� için de geçerlidir.21. maddenin I. F�kras�n�n sonunda 
belirtilen iadeye ili�kin yol, ia�e ve sair zaruri masra� ar�n ya-
banc� gemi adamlar�na da ödenmesi gerekecektir.135
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B. YURT �Ç�NDE �ADE ZORUNLULU�U

Hizmet akdinin herhangi bir Türk liman�nda feshi halinde 
akitte ba�ka hüküm yoksa, gemi adam�n�n i�veren veya i�ve-
ren vekili taraf�ndan 21nci maddedeki ölçüler içinde ba�lama 
liman�na iadesi zorunludur.

Ancak hizmet akdinin 14üncü maddesinin I. Bendine göre, 
feshi halinde bu madde hükmü uygulanmaz. (854. m.23)

Yasa koyucu gemi adamlar�n�n genellikle ba�lama lima-
n�nda veya ba�lama liman�na yak�n yerlerde ikamet etti�ini 
varsayarak böyle bir düzenleme yapma ihtiyac�n� duymu�tur. 
Dolay�s� ile hizmet ili�kisinin yurt içinde feshi halinde, yurt d�-
��ndaki fesih durumundan farkl� bir �ekilde ancak yurda iade 
ölçüleri içinde gemi adam�n�n ba�lama liman�na iade edilme-
sini zorunlu k�lm��t�r.

Görüldü�ü gibi yasa metninde hizmet aktinin 14üncü mad-
desinin I. Bendine göre fesihte uygulanmayaca�� belirtilerek 
bir s�n�rlama getirilmi� olmaktad�r. Ancak 12inci maddede be-
lirtilen yurda iade de belirtilen �artlardan biraz farkl�d�r. Yur-
da iadede hakl� nedenler (m.14/I) d���ndaki fesih hallerinde 
de bir ba�ka ifade ile süre vererek fesihlerde de (ola�an fesih) 
ba�lama liman�na iade zorunlulu�u do�maktad�r.Yurtd���nda 
yap�lan fesihlerde yurda iade konusunda böyle bir zorunluluk 
aç�kça düzenlenmi� de�ildir.136

Gerçekten de 14/I bendine göre fesih halinde bu hüküm 
uygulanmaz hükmü 14/I d���ndaki bütün fesih hallerini kap-
sayaca�� �eklinde anlamak gerekecektir.

Her ne kadar 14/I d���ndaki bütün fesih hallerinde anla-
��lm�� olsa da hizmet akti herhangi bir Türk liman�nda fesih 
halinde yurda iade de oldu�u gibi gemi adam� haks�z da olsa 
ba�lama liman�na iade edilmeli idi. Keza hizmet sözle�mesi-
nin gereklerine uyan bir davran�� olmas�ndan dolay� daha isa-
betli olurdu.
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C. �ADEYE UYULMAMANIN CEZASI

Yurda iade ve yurt içinde iade yükümlülü�ünü yerine getir-
meyen i�veren veya i�veren hakk�nda 1000 liradan az olmayan 
a��r para cezas�na hükmolunacakt�r. (854.m.51/II) Görüldü�ü 
gibi günümüzde hiçbir ederi olmayan bu paran�n cayd�r�c� 
olma özelli�ini kaybetti�i ortadad�r.

Ancak deniz i� kanununa göre, gemi adam�n� yurda ya da 
ba�lama liman�na iade yükümlülü�ünü yerine getirmeyen i�-
veren veya i�veren vekiline gemi adam�n�n 15 günlük ücreti 
tutar�na bir tazminata hükmetmi�tir. Esas�nda özellikle yurt 
d���nda yabanc� limanda kaderine terk edilen gemi adam�-
na ödenmesi gereken 15 günlük tazminat cayd�r�c� olmaktan 
uzakt�r. ��verenin yükümlülü�ünü yerine getirmesi aç�s�ndan 
daha etkin bir düzenlemeye ihtiyaç oldu�u aç�kt�r.

Ancak yine de yasal düzenleme ile gemi adamlar�n�n ma�-
duriyetlerini önlemeye yönelik olarak gemi adamlar� lehine az 
da olsa katk� sa�layan bir düzenlemeye yer verilmi�tir. Buna 
göre, i�veren veya i�veren vekilinin 21. ve 23. maddelerde 
belirtilen zorunlulu�a uymamas� halinde, gemi adam� yurda 
dönmek için yapt��� duruma uygun yol, ia�e ve sair masra� ar� 
ve ayr�ca 15 günlük ücretleri tutar�nda bir tazminat� i�veren 
veya i�veren vekilinden isteyebilir. (854.m.24)

D. GEM� ADAMLARININ �ADE HAKKINDAN
     YOKSUN OLMASI DURUMU

Gemi adamlar�n�n hizmet akdinin sona ermesinden itiba-
ren yurda veya ikametgah�na veyahut da ba�lama liman�na 
iade hakk�n� kullanmas� için yasa belirli bir süre vermi�tir. Bu 
süre hizmet ili�kisinin sona ermesinden itibaren bir haftad�r.
Zira iade hakk�n� kullanmak isteyen gemi adam� bir hafta için-
de yurda iadesini isteyecektir.

Buna göre yabanc� gemi adam�, “yurt içinde iade zorunlu-
lu�unu öngören” yasan�n 21,22 ve 23üncü maddelerinde yaz�-
l� hallerde i�ine son verilmesi durumunda yahut da hizmet ak-
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dinin sona ermesi gününden ba�layarak bir hafta içinde yurda 
iade edilmesini istemezse i�veren veya i�veren vekili iade ile 
zorunlu tutulamaz (854.m.25/II).

Esas�nda gemi adam�n�n iadesini isteme ile ilgili her ne 
kadar �ekil �art�na yer verilmemi� olsa da uygulamada olas� 
itila� ar�n ispat� aç�s�ndan gemi adam� taraf�ndan ba�vurunun 
yaz�l� olarak yap�lmas�n�n yararl� olaca�� dü�ünülebilir.

Yabanc� bir memlekette hizmet ili�kisi sona eren gemi ada-
m� o memleketle herhangi bir i�verenle hizmet akdi yaparsa 
yine iade hakk�n� kaybedecektir. Do�ald�r ki iade hakk�n�n 
gemi adam�na tan�nm�� olmas�, gemi adam�n�n ba�ka liman-
larda ma�dur olmas�n� önlemeye yöneliktir.

Keza gemi adam�n�n hizmet ili�kisinin ikametgâh� d���nda-
ki bir yerde sona ermesi halinde, evinden uzak kaderine terk 
edilmesine engel olmak maksad�yla yasa koyucu iade zorun-
lulu�u getirmi�tir.

Ancak bir ba�ka i�verenle hizmet ili�kisine giren gemi ada-
m�n�n ma�duriyetinden söz edilemeyecektir.

Buna göre, yabanc� bir memlekette i�ine son verilen veya 
hizmet akdi sona eren gemi adam� - yabanc� bir memleketle 
denizcilik i�leri ile ilgili olsun veya olmas�n - ba�ka bir i�veren-
le hizmet akdi yaparsa eski i�veren veya i�veren vekilinin gemi 
adam�n� yurda iade zorunlulu�u ortadan kalkar. (854.m.25/I)

Gemi adam�n�n gemide hizmet görmesi tutukluluk, ha-
pis veya gemide çal��maktan men olunmas� gibi sebeplerle 
imkâns�z bir hal almas� gemi adam�na yüklenemeyecek se-
bepler alt�nda do�mu�sa veya gemi adam� için hastal�k ve sair 
zorunlu sebepler meydana gelmi�se, bu maddenin ikinci f�k-
ras�ndaki bir haftal�k süre engellerin kalkt��� günden itibaren 
ba�lar (854.m.25/III). Örne�in, gemi adam�n�n kusuru olmak-
s�z�n gemide olan bir hadiseden ötürü tüm gemi adamlar�n�n 
gözalt�na al�nmas� sonucu iade talebi için tan�nm�� olan bir 
haftal�k süre gözalt� süresinin bitimi ile ba�layacakt�r.
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X. KIDEM TAZM�NATI

A. TANIMI:

K�dem tazminat� kavram� de�i�ik �ekillerde tan�mlanm��t�r:

”K�dem tazminat� i�çinin i�yerinde belirli bir süre çal��-
m�� olmas� ko�ulu ile, i� sözle�mesinin kanunda belirtilen 
sona erme �ekillerinden biriyle sonlanmas� durumunda i�-
çiye i�verence ödenen tazminatt�r.137 Bir ba�ka tan�mlama-
da ise “i�çinin y�pranmas� kar��l��� olarak, i�verence yasa 
gere�i ödenmesi gereken para138 olarak ifade edilmi�tir. Bir 
di�er görü�e göre k�dem tazminat� “Kanunda belirtilen as-
gari bir çal��ma süresini dolduran i�çinin i� sözle�mesinin 
kanunda say�lan nedenlerden biriyle son bulmas� halinde, 
i�verence i�çiye ya da mirasç�lar�na yap�lan bir ödemedir139 
denilmektedir.

Yukar�daki yap�lan tan�mlamalardan ç�kan sonuca göre 
k�dem tazminat� esas itibari ile yasada belirtilen asgari çal��-
ma sürelerini tamamlam�� gemi adam�n�n hizmet akdinin, 
kanunda belirtilen nedenlerden biriyle sona ermesi duru-
munda, i�veren veya i�veren vekilince gemi adam�na veya 
mirasç�lar�na yap�lan ödemelerdir, diye tan�mlamak müm-
kündür. Ancak yap�lan bu ödemenin hukuksal maliyeti 
aç�k de�ildir. Bir k�s�m hukukçu bunu ikramiye olarak da 
isimlendirmektedir. Hatta az�nl�kta olmas�na ra�men ücret 
olarak adland�ranlara da rastlamak mümkündür. Bizim de 
kat�ld���m�z bask�n görü�e göre, bu ödemeyi gemi adam�n�n 
gençli�inden beri eme�ini ortaya koyarak 	 kren veya bede-
nen y�pranmas�n�n kar��l��� olarak ödenen bir “tazminat” 
olarak nitelendirmek, yasa metninin ba�l���nda da vurgu-
land��� üzere isabetli olacakt�r.
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B. KIDEM TAZM�NATINA HAK KAZANMA
     KO�ULLARI

K�dem tazminat�na ili�kin düzenlemelerde Deniz �� Ka-
nunu ile �� Kanunu aras�nda genel olarak birbirlerine paralel 
iken (D.�.K m.20, �.K. 1475.m.14) Bas�n �� Kanununda farkl� 
düzenlemelere yer verilmi�tir.

854 say�l� Deniz �� Kanununun 20. maddesi gemi adam-
lar�n�n hangi durumlarda k�dem tazminat�na hak kazana-
ca�� belirtilmi�tir. Yasadaki belirtilen hükümler emredici 
niteliktedir. Yani tara� ar aralar�nda anla�arak bu nedenleri 
de�i�ik �ekilde düzenleyecek farkl�l�klar ortaya koyamaz-
lar. Buna göre k�dem tazminat�na hak kazanma ko�ullar� 
�öyledir;

a) En Az Bir Y�ll�k Çal��ma Süresinin Olmas�

Gemi adam�n�n k�dem tazminat�na hak kazanabilmesi 
için öncelikli olarak hizmet sözle�mesinin yasada belirtilen 
durumlarda sona erdi�i en az bir y�ll�k i�çilik k�deminin ol-
mas� gerekmektedir. Bu bir y�ll�k süre gemi adam�n�n hizmet 
akdinin yap�ld��� tarih de�il, 	 ilen i�e ba�lad��� tarih esas 
al�nacakt�r (m.20/II). Ancak 2822 say�l� yasan�n 42.madde-
sine göre, grev veya lokavt süresince hizmet akitleri ask�-
da kalan i�çilere bu dönem için i�verence ücret ve sosyal 
yard�m ödenmeyece�inden, k�dem tazminat� hesab�nda da 
dikkate al�nmayacakt�r. Toplu sözle�me ve hizmet akitleri-
ne aksine hüküm konulamayaca�� hükmedilerek emredici 
nitelik kazanm��t�r.

Hizmet süreleri bir y�l� tamamlamam�� gemi adamlar� 
k�dem tazminat�na hak kazanamayacakt�r. Bir y�ldan artan 
süreler için de ayn� oranda k�dem tazminat�na hak kazana-
cakt�r. Hizmet akitlerinde deneme süreleri varsa deneme 
süresinde geçen zaman�n da k�dem tazminat� süresi olarak 
kabul edilece�i aç�kt�r.
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b) Hizmet Akdinin Feshedilmesi Durumunda

Bu kanuna tabi gemi adamlar�n�n hizmet akitlerinin: 

��veren taraf�ndan bu kanunun 14. maddesinin I. Bendinde 
gösterilen sebepler d���nda gösterilen bir nedenle feshedilmesi 
durumunda k�dem tazminat�na hak kazanacakt�r. (m.20/I)

Bir ba�ka anlat�mla yasa hükmünü tersinden okumak gere-
kirse, gemi adam�n�n hizmet sözle�mesi i�veren veya i�veren 
vekili taraf�ndan hakl� bir nedenle feshedilmesi durumunda 
k�dem tazminat� ödenmeyecektir. Ancak i�veren veya i�veren 
vekilinin hizmet aktini feshetmesi durumunda gemi adam�n�n 
k�dem tazminat�na hak kazanabilmesi için hakl� nedenler d�-
��nda bir nedenle fesihte bulunmu� olmas� gerekmektedir.

Esasen yasan�n 14/I’deki hükümler de hakl� bir neden 
olarak i�verene tan�nan nedenlerden baz�lar� özellikle (c) 
f�kras� k�dem tazminat� aç�s�ndan a��r oldu�unu söylemek 
mümkündür. Zira ne tür davran�� ve hareketlerin adaba ve 
ahlaka ayk�r� oldu�u yeterince aç�k de�ildir. Dolay�s� ile y�l-
lar�n� i�ine vererek y�pranan gemi adam�n�n adab ve ahlaka 
ayk�r� davran��� gerekçe gösterilerek k�dem tazminat�ndan 
mahrum b�rak�lmas� hakkaniyet esas�na uygun dü�mez. Ger-
çi gemi adam�n�n yarg� yoluna ba�vurma hakk� sakl� olsa bile 
aylarca hatta y�llarca sürecek yarg�lama sonucunda ç�kacak 
olan karar gemi adam�n�n lehine de olsa ma�duriyetini gi-
dermeye yetmeyecektir. Bu hükmün yeniden düzenlenmesi 
isabetli olacakt�r.

Gemi adam� taraf�ndan bu kanunun 14.maddesinin II. Ve 
III. bentleri uyar�nca feshedilmesi durumunda k�dem tazmi-
nat�na hak kazanacakt�r. (m.20.I/2)

Görüldü�ü gibi deniz i� kanunu kapsam�na giren gemi 
adamlar� 14. maddenin II. Bendinde belirtilen hakl� nedenlerle 
hizmet akitlerinin feshi durumunda k�dem tazminat� isteme 
hakk� kazanm�� olacakt�r.
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Ayr�ca ayn� f�kra hükmünce yasan�n 14. maddesinin III. 
bendinde belirtilen geminin herhangi bir nedenle otuz günden 
fazla süre seferden kald�r�lmas� ile gemi adam�n�n herhangi 
bir sebeple sürekli olarak gemide çal��mas�na engel bir hastal�-
��n varl��� veya sakatl��a u�ramas� durumunda hizmet ili�kisi 
tara� ardan birinin feshetmesi durumunda k�dem tazminat�na 
hak kazanacakt�r.

Muvazzaf askerlik hizmeti dolay�s� ile (m.20 I/3)

Gemi adamlar�n�n askerlik hizmetleri nedeni ile i�ten ayr�l-
malar� durumunda k�dem tazminatlar�n� isteyebileceklerdir. 
Nitekim Yarg�tay da verdi�i bir kararda, i� sözle�mesinin mu-
vazzaf askerlik hizmeti nedeni ile feshi halinde k�dem tazmi-
nat� hakk� do�aca��n�, ancak askerlikten sonraki çal��maya ait 
i� sözle�mesinin k�dem tazminat�n� gerektirmeyecek �ekilde 
sona ermesi bu hakk�n istenmesini engellemeyece�i140 sonu-
cuna varm��t�r.

Ba�l� bulunduklar� kanunla kurulu kurum veya sand�k-
lardan ya�l�l�k, emeklilik veya malullük ayl��� yahut toptan 
ödeme olmak amac�yla i�ten ayr�lan gemi adamlar�na k�dem 
tazminat� ödenecektir. (m.20.1/IV) 

Gemi adam�n�n ölümü halinde yukar�daki hükümlere 
göre k�dem tazminat� tutar�, kanuni mirasç�lar�na ödenir. 
(m.20/16)

Yukar�daki kanunun mutlak anlat�m�na ra�men Yarg�tay 
bir ilam�nda kusurlu davran��� sonucu kendi ölümüne neden 
olan i�çinin bu davran��� ayn� zamanda i�veren yönünden, 
i� sözle�mesini hakl� nedenle bozma sonucu do�urmu�sa bu 
taktirde mirasç�lar�n k�dem tazminat�n� alamayacaklar�141 so-
nucuna varm��t�r.

Oysa yasada gemi adam�n�n ölümü halinde k�dem tazmi-
nat� ödenece�i bu ödemenin kanuni mirasç�lar�na yap�laca�� 
aç�kça belirtilmi� olmakla birlikte ölümün niteli�i ve nedeni 
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ile ilgili bir ko�ula yer verilmemi�tir. Dolay�s� ile gemi adam�-
n�n kendi kusuru sonucu ölüp ölmemesinin k�dem tazminat�-
n�n yasal mirasç�lar�na ödenmesine engel herhangi bir etkisi 
yoktur. Buna göre her ne sebeple olursa olsun gemi adam�n�n 
ölümü halinde k�dem tazminat�n�n ödenmesi gerekti�i �eklin-
de yap�lacak düzenleme isabetli olacakt�r.

Son dönemlerde gemilerimizde çal��an kad�n i�çilere rast-
lanmaktad�r. Özellikle denizcilik okullar�n�n k�z ö�renciler 
taraf�ndan tercihinde gün geçtikçe art�� olmaktad�r. Dolay�s� 
ile buna paralel olarak da kad�n i�çilerde (zabitlerde) gün geç-
tikçe art�� olmaktad�r.Bu nedenle 4857 say�l� yasada oldu�u 
gibi Deniz �� Kanununda da kad�n i�çilerin evlendi�i tarihten 
itibaren sözle�melerini bir y�l içinde feshetmesi durumunda 
k�dem tazminat� hakk� olmal�d�r.

Hizmet sözle�mesinin yasan�n 14. maddesinin IV. bendin-
de belirtilen, geminin kayba u�ramas�, terk edilmesi ve harp 
ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayra��ndan ayr�lmas� 
hallerinde de kendili�inden bozulmas� durumunda da k�dem 
tazminat�na hak kazanacakt�r. (m.20.II)

Sözle�menin kendili�inden sona ermesi (in	 sah�) duru-
munda tara� ar�n herhangi bir kusuru söz konusu de�ildir. 
Dolay�s� ile bu tür hallerde tara� ar ayr�ca kar��l�kl� irade aç�k-
lamalar�na da gerek yoktur.

Gemi adamlar�n�n k�dem tazminat�na hak kazanma ko�ul-
lar� yasan�n 20. maddesinde yukar�daki ifadelerde de belirtil-
di�i gibi, aç�kça s�ralanm��t�r. Bunun d���nda gemi adam� ken-
di iste�i ile hizmet ili�kisine son vermesi durumunda k�dem 
tazminat� hakk�n� da kaybedecektir. Mesela herhangi bir sebep 
yokken daha iyi bir i� buldu�unu gerekçe göstererek hizmet 
ili�kisine son veren gemi adam� kural olarak k�dem tazminat� 
hakk�ndan mahrum kalacakt�r.

Uygulamadan kaynaklanan sorun ayn� merkezden yöne-
tilen ancak farkl� i�verenlere sahip gemiler bulunmaktad�r. 
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Oysa gemi adamlar� ayn� �irkete ait gemilerde çal��t�klar�n� 
dü�ünmektedirler. Bu tür uygulamalarda k�dem tazminat� 
hesab�nda farkl� i�verene ait gemiler oldu�undan k�dem taz-
minat� aç�s�ndan sorun ya�anmaktad�r. Dolay�s� ile bu tür ça-
l��malarda tek bir i�verene ait gemilerde çal���lm�� gibi hesaba 
katmak adil olan�d�r. Mevcut düzenleme bu hususa aç�kl�k ge-
tirmede eksiktir.

C. KIDEM TAZM�NATINI ENGELLEMEYEN
     DURUMLAR

Gemi adamlar�n�n k�demleri hizmet akdinin devam etmi� 
veya fas�llarla yeniden aktedilmi� olmas�na bak�lmaks�z�n 
ayn� i�verenin bir veya de�i�ik gemilerinde ve hizmetinde ça-
l��t�klar� süreler göz önüne al�narak hesaplan�r. Geminin devir 
veya intikali yahut herhangi bir suretle bir i�verenden ba�ka 
bir i�verene geçmesi veya ba�ka bir yere nakli halinde gemi 
adam�n�n k�demi, i�yeri veya i�yerlerindeki hizmet akitleri sü-
relerin toplam� üzerinden hesaplan�r.

12.7.1975 tarihinden itibaren geminin devri veya herhangi 
bir suretle el de�i�tirmesi halinde i�lemi� k�dem tazminatla-
r�ndan her iki i�veren sorumludur. Ancak i�yerini devreden 
i�verenin bu sorumluluklar� gemi adam�n� çal��t�rd�klar� süre-
lerle ve devir esnas�ndaki gemi adam�n�n ald��� ücret seviyesi 
ile s�n�rl�d�r. (m.20.II)

12.7.1975 tarihinden evvel i�yeri devrolmu� veya herhan-
gi bir suretle el de�i�tirmi�se devir mukavelesinde aksine bir 
hüküm yoksa i�lemi� k�dem tazminatlar�ndan yeni i�veren so-
rumludur. (m.20.IV)

Gerçekten Deniz �� Kanununun 20. maddesine göre yuka-
r�daki yasa hükmünün aç�kça ifadesine göre geminin devri 
veya herhangi bir suretle el de�i�tirmesi durumunda i�lemi� 
olan k�dem tazminatlar�ndan (1975 tarihinden sonraki i�lem-
le ilgili) her iki i�verenin de sorumlu olaca�� yönündedir. An-
cak, gemiyi devreden i�verenlerin bu sorumluluklar� gemi 
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adam�n� çal��t�rd�klar� sürelerle ve devir esnas�nda gemi ada-
m�n�n ald��� ücret düzeyi ile s�n�rl�d�r. �ayet i�yeri 12.7.1975 
tarihinden önce devrolmu� veya el de�i�tirmi�se mukavele-
de aksine bir hüküm yoksa k�dem tazminatlar�ndan yeni i�-
veren sorumlu olacakt�r.

Bu hususta Yarg�tayca yap�lan aç�klamada “i�yerinin devri 
halinde i�lemi� k�dem tazminat�ndan her iki i�verenin sorum-
lulu�una ili�kin hüküm verirken öte yandan i�yerinin devri 
veya el de�i�tirmesi durumunda i�çinin geçmi� hizmetleri 
için güvence getirirken, eski i�verenin de sorumlulu�unu s�-
n�rlamak istemi�tir. Sonuçta i�çinin k�dem tazminat� son ücret 
düzeyinden hesaplanarak son i�veren sorumlu olacak ancak 
eski i�verenin sorumlulu�u i�çinin çal��t��� süre ve devir es-
nas�nda i�çinin ald��� ücret düzeyi ile s�n�rl� olacakt�r. Dolay�s� 
ile k�dem tazminat�n� ödeyen yeni i�veren eski i�verene rücu 
edebilecektir.142

Yarg�tay verdi�i bir ba�ka karar�nda ise, i�yeri devri ile il-
gili durumlarda müteselsil sorumluluk esas�n�n söz konusu 
olmayaca��n�, i�yerini devreden i�verenin devir alanla birlikte 
k�dem tazminat�n�n tamam�ndan müteselsilen sorumlu tutu-
lamayaca��na143 karar vermi�tir.

��yerinin ihale edilerek birden çok devri durumunda k�dem 
tazminat� konusuna da aç�kl�k getirilmi�tir. Yarg�tay verdi�i 
bir kararla, i�çinin çe�itli �irketler nezdinde geçen tüm çal��-
malar�n k�dem tazminat� hesab�na dikkate al�nmas�, daha önce 
k�dem tazminat� ad� alt�nda yap�lan ödemenin, ödeme tarihin-
den itibaren yasal faiziyle birlikte mahsup edilmesi gerekti�i144 
sonucunu benimsemi�tir. Bu kararda i�çinin korunmas� ilkesi 
bask�n olmu�tur.

Yasal düzenlemenin bir ba�ka f�kras�na göre, ayn� k�dem 
süresi için bir defadan fazla k�dem tazminat� ve/veya ikrami-
ye ödenemeyecektir. (m.20.X) Nitekim Yarg�tay�n bu hususta 
verdi�i bir karara göre, i�çinin ayn� i�verene ait bir i�yerinde 
bir y�ldan fazla çal��mas� durumunda k�dem tazminat� alarak 



125

i�ten ayr�lm��sa, ayn� i�verenin i�yerine i�ba�� yaparak dönme-
si durumunda k�dem süresi yeniden ba�layacakt�r. Ancak Yar-
g�tay eski süreler için k�dem tazminat� ödenmi� oldu�undan, 
eski k�dem süreleri yeni tazminat�n hesab�nda göz önünde tu-
tulamayaca��na145 hükmetmi�tir.

D. KIDEM TAZM�NATININ M�KTARI:

Gemi adam�n�n i�e ba�lad��� tarihten itibaren hizmet ak-
dinin devam süresince her geçen tam y�l için i�verence gemi 
adam�na otuz günlük ücreti tutar�nda k�dem tazminat� ödenir. 
Bir y�ldan artan süreler içinde ayn� oran üzerinden ödeme ya-
p�l�r. (m.20.II)

K�dem tazminat�nda dikkate al�nacak olan ücret, gemi ada-
m�n�n son ücretidir (m.20.XI). Sefer, parça ba��, akord, götürü 
veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmad��� hallerde son bir 
y�ll�k süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çal���lan günlere 
bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminat�n 
hesab�na esas tutulur (m.20.XI/son).

Ancak, son bir y�l içinde i�çi ücretine zam yap�ld��� tak-
tirde tazminata esas ücret, gemi adam�n�n i�ten ayr�lma ta-
rihi ile zamm�n yap�ld��� tarih aras�nda al�nan ücretin ayn� 
süre içinde çal���lan günlere bölünmesi suretiyle hesaplan�r. 
(m.20/XII) Yasan�n bu hükmüne göre sosyal haklar�nda k�-
dem tazminat� hesab�nda esas al�nmas� gerekmektedir. Ni-
tekim Yarg�tay bir karar�nda, i�çinin i�ten ayr�ld��� tarih ile 
zamm�n yap�ld��� tarih aras�nda ödenen ikramiye ve yakacak 
bedelinin ayn� süre içinde çal���lan günlere bölünmesi sure-
tiyle bir güne isabet eden miktarlar� bulunmal�, di�er ücret 
ekleri de dikkate al�narak k�dem tazminat�n�n hesaplanaca�� 
sonucuna146 varm��t�r.

16’�nc� Maddenin (D) bendinde sözü geçen tazminat ile bu 
maddede yer alan k�dem tazminat�na esas olacak ücretin he-
sab�nda 29’uncu maddenin birinci f�kras�nda yaz�l� ücrete ila-
veten gemi adam�na sa�lanm�� olan para ve para ile ölçülmesi 
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mümkün akdi ve kanundan do�an menfaatlerde göz önünde 
tutulur (m.20/XIII). Buna göre, gemi adam�n�n Yasan�n 29 (1) 
hükmünde yaz�l� olan ç�plak ücretine (kök ücretine) ilaveten 
hizmet sözle�meleri veya toplu sözle�melerle gemi adam�na 
sa�lanm�� olan ikramiye, k�dem zamm�, çocuk zamm� gibi 
ödemelerle g�da, giyim (melbusat), yakacak, yemek (ia�e), gibi 
para ve parayla ölçülebilen bu gibi yard�mlar�n bir günlük tu-
tar�, bir günlük ç�plak ücrete ilave edilecektir.

Ancak hemen belirtelim ki, fazla çal��ma ücreti(fazla me-
sai)çal���lan hafta tatili(hafta tatil ücretine ilave yap�lan ça-
l��ma ücreti), ulusal bayram ve genel tatil ve y�ll�k izin üc-
retleri gibi süreklilik arz etmeyen, ar�zi nitelikli çal��malar�n 
kar��l��� yap�lan ödemeler k�dem tazminat� hesab�nda dik-
kate al�nmayacakt�r. Bundan ba�ka yarg�taya göre i�veren-
ce sosyal güvenlik kurumuna ödenen sigorta pirimi i�veren 
pay� da k�dem tazminat� hesab�nda dikkate al�nmayaca��147 
karar�na varm��t�r.

K�dem tazminat� ile ilgili otuz günlük süre hizmet akitle-
ri veya toplu sözle�melerle gemi adam� lehine de�i�tirilebilir. 
(m.20/XIV) Ku�kusuz yasada belirtilen 30 günlük süre tavan 
a��lmamak kayd�yla gemi adamlar� lehine de�i�tirilebilir. An-
cak azalt�lamaz.

Nitekim yürürlükte bulunan bir toplu i� sözle�mesinde, i�-
çilerin i� sözle�melerinin, i� sözle�mesindeki k�dem tazmina-
t�n�n ödenmesini gerektiren hallerden biri ile feshi halinde, i�-
çiye her tam hizmet y�l� için; 60 günlük ücreti tutar�nda k�dem 
tazminat� ödenece�ini148 tara� ar aralar�nda anla�arak gemi 
adamlar� lehine kararla�t�rm��lard�r. Bir ba�ka sözle�mede ise, 
13.06.1985 tarihinden önce Türkiye Denizcilik ��letmeleri A.�. 
Genel Müdürlü�ü’nde i�e ba�layanlar�n, k�dem tazminat� gün 
say�s� 50 gün olarak uygulanaca��149 kararla�t�r�lm��t�r. Yine 
ayn� �ekilde 1985 tarihi öncesinde i�e ba�layan i�çilerin k�dem 
tazminat tutarlar� her tam y�l için 50 günlük ücretinden150 söz 
edilmektedir.
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E. KIDEM TAZM�NATININ TAVANI

Toplu sözle�melerle ve hizmet akitleri ile belirlenen k�dem 
tazminatlar�n�n y�ll�k miktar�, Devlet Memurlar� Kanununa 
tabi en yüksek devlet memuruna 5434 say�l� T.C. Emekli San-
d��� Kanunu hükümlerine göre bir hizmet y�l� için ödenecek 
azami emeklilik ikramiyesini geçemez. (M.20/XV)

Bu düzenlemeye göre, k�dem tazminat�na bir üst s�n�r getir-
mi�tir. K�dem tazminat�n�n üst s�n�r� (tavan�) en yüksek devlet 
memurlar� için öngörülen en fazla (azami) emeklilik ikramiye-
sine ba�lanm�� olmaktad�r. Toplu sözle�melerle veya hizmet 
sözle�meleri ile yap�lacak olan her türlü art��larda üst s�n�r� 
geçemeyecektir.

Gelir Vergisi Kanununun 25. maddesinin 7. f�kras�nda 
yap�lan de�i�iklikte Deniz �� Kanunu ile 4857 say�l� kanuna 
göre ödenecek k�dem tazminat�n�n tamam� vergi d��� b�ra-
k�lm��t�r.5953 say�l� Bas�n �� Kanununa göre ödenen k�dem 
tazminatlar�n�n 24 ayl��� a�mayan k�sm� vergi d��� b�rak�l-
m��t�r.151 K�dem tazminat�ndan sadece %4 oran�nda damga 
vergisi kesilir.

K�dem tazminat�ndan do�an sorumlulu�u i�veren, özel 
�ah�slara veya sigorta �irketlerine sigorta ettiremeyecektir. 
(M.20/XVI)

F. KIDEM TAZM�NATININ ZAMAN A�IMI

K�dem tazminat�n�n zaman a��m� süresi on y�ld�r. 
(B.K.M.125) Yarg�tay k�dem tazminat� alaca��n� ücret içinde 
dü�ünmemi�tir. Bu nedenle k�dem tazminat�na Borçlar Ka-
nunundaki on y�ll�k zaman a��m�n�n uygulanmas� gerekti�i152 
sonucuna varm��t�r. Zaman a��m� süresinin ba�lang�c� hizmet 
akdinin feshi tarihidir.

��çiye zaman�nda ödenmeyen k�dem tazminat� alaca-
�� tutar�na aç�lacak dava sonucunda hakim gecikme süre-
si için mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine 
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karar verecektir. Faiz sadece k�dem tazminat� için öngörül-
mü� olup, ihbar tazminat�na uygulanmas� mümkün de�il-
dir. Zira i�çinin ölümü halinde faizin hesab�nda ölüm tarihi 
esas al�nacakt�r.

Esasen kendisine taksitler halinde ödenen k�dem tazminat� 
için de i�çi geçmi� günler için de faiz isteme hakk� do�acak-
t�r. Mevduata uygulanacak en yüksek faizin hesaplanmas�nda 
faiz miktarlar�n�n y�ll�k dönemler itibar� ile göz önünde tu-
tulmas� gerekecektir. Yarg�taya göre, hakim y�ll�k faiz Merkez 
Bankas�ndan sorarak hesap ettirecektir.153

��veren sorumlulu�u alt�nda ve sadece ya�l�l�k, emeklilik, 
malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak 
kayd� ile devlet ve kanunla kurulu kurumlarda veya serma-
yesinin %50’den fazlas� devlete ait bir bankada veya bir ku-
rumda i�veren taraf�ndan k�dem tazminat� ile ilgili bir fon 
tesis edilir.

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir. (m.20/son)
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XI. GEM� ADAMINA �A�E VE
 �KAMET YERLER�N�N SA�LANMASI

A. GEM� ADAMLARININ �A�E DURUMU

Deniz �� Kanunu kapsam�na giren gemilerdeki gemi adam-
lar� için, deniz i�inin özelli�i gere�i olarak ia�e servisi kurma 
zorunlulu�u bulunmaktad�r. Yasan�n 33. maddesi bu konu-
daki düzenlemesini aç�kça belirtmi�tir. Buna göre; bu kanuna 
tabi gemilerde ia�e servisi kurulmas� zorunludur. Gemi adam-
lar� hizmete ba�lad��� günden ba�layarak hizmetten ç�k�� an�-
na kadar gemide i�veren taraf�ndan bedelsiz ia�e olunurlar. 
�a�enin zorunlu sebeplerle uygulanmamas� halinde i�veren 
veya i�veren vekilince ba�kaca münasip bir ia�e imkan� sa�la-
n�r veya nakden ödeme usulü uygulan�r. (M.33/I)

Görüldü�ü gibi deniz i�inin özelli�i gere�i günlerce hatta 
haftalarca denizde ve/veya yabanc� limanlarda gemide bu-
lunan gemi adamlar�n�n yeme, içme, bar�nma gibi bir tak�m 
zaruri ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� sorunu ile kar�� kar��ya ka-
laca�� aç�kt�r. Ku�kusuz gemi adamlar�n�n bu ihtiyaçlar� ancak 
i�veren eliyle sorunsuz kar��lanabilecektir. Dolay�s� ile yasa 
koyucu da gemi adam�n�n kendi imkan� ile ia�e gereksinimini 
kar��lamas� imkans�z denecek ölçüde zor oldu�unu dü�üne-
rek kanun kapsam�ndaki her gemide ia�e servisinin kurulma-
s�n� zorunlu k�lm��t�r.

Ayr�ca gemi adam�n�n i�e ba�lad��� günden itibaren hiz-
metten ç�k�� an�na kadar ia�enin bedelsiz olarak i�veren tara-
f�ndan kar��lanmas�n� gerekli k�larken, zorunlu sebeplerle uy-
gulanmamas� durumunda yine ba�ka bir münasip ia�e imkan� 
sa�lanmas�n�, o da uygulanamazsa nakden ödeme yapmas�n� 
emredici �ekilde hükmetmi�tir.
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Ayr�ca gemi adam�n�n gemideki ia�esinin bir yasa hükmü 
�ekline getirilerek baz� standartlar olu�turulmas� taraf� oldu-
�umuz ILO’nun Gemilerde Mürettebat �çin �a�e ve Yemek 
Hizmetlerine �li�kin 68 Say�l� Sözle�menin içeri�ine de uy-
gun154 dü�mektedir.

Limanlar içinde, �ehir hatlar�nda, körfezlerde, göllerde ve 
akarsularda yolcu ve yük nakleden gemilerde, mavna, �at ve 
benzerlerinde ia�e servisi kurulmas� zorunlu de�ildir. Bu du-
rumda i�veren veya i�veren vekili ia�e zorunlulu�unu nakden 
ödemek suretiyle yerine getirir. (M.33/son)

Gerçekten yasa bu düzenlemesi ile deniz i�inin özelli�ine 
uygun çözüm aramaya çal��m��t�r. Gemide çal��an gemi adam-
lar�n�n kendi ia�elerini sa�lamalar�n� beklemek dü�ünülme-
mi�tir. Bu nedenle liman içinde hizmet veren gemilerde ia�e 
servisinin kurulmas�n�n zorlu�unu dikkate alan yasa koyucu 
gemi adam�n�n günlük g�das�n� alabilecek nitelikte kar��l��� 
olarak nakden ödeme �eklinde yap�lmas�n� gerekli k�lm��t�r.

Her y�l genellikle �ubat ay�nda Çal��ma Bakanl���’nda ia�e 
tespit kurulu toplan�r. Bir gemi adam� için günlük 4800 kalo-
riye tekamül eden ücreti belirler. Burada esas olan gemi ada-
m�na günlük 4800 kalorilik g�dan�n verilmesidir. Bunun için 
de ia�e servisi kurulmal�d�r.�ayet ia�e servisi kurulam�yorsa 
kurulun belirledi�i ücretin günlük olarak gemi adamlar�na 
ödenmesi zorunlu k�l�nm��t�r.

Tespit edilen ia�e bedeli hizmet akitleri ve toplu i� sözle�-
meleri ile belirlenen ücretlerden farkl�d�r. Dolay�s� ile bu ücre-
tin ayr�ca ödenmesi gerekmektedir.

K�sacas� yukar�daki yasa hükümlerinin aç�klamalar�ndan 
da aç�kça anla��labilece�ine göre an�lan maddenin ikinci f�kra-
s�nda belirtilen gemiler d���ndaki di�er gemilerin tamam�nda 
ia�e servisi kurulmas� zorunludur.

�a�e servisi kurulmas� zorunlulu�u bulunmayan veya ia�e 
servisinin zorunlu nedenlerle kurulamad��� gemilerde çal��an 
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gemi adamlar�na ödenecek günlük ia�e bedeli “ia�e bedeli tes-
pit kurulunca” tespit edilir.

Bu kurul, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���’n�n ça�-
r�s� üzerine senede bir kez toplan�r. Kurul üyeleri bir ba�kan 
(Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�’n�n görevlendirece�i bir 
yetkilinin ba�kal���nda) olmak üzere 10 üyeden olu�ur; bir i� 
müfetti�i bir Ula�t�rma Bakanl���’ndan, bir Sanayi ve Ticaret 
Bakanl���’ndan, bir de Sa�l�k Bakanl���’ndan temsilciler ka-
t�l�rlar.Ayr�ca 2 ki�i Türk-��’i (en fazla üyeye sahip konfede-
rasyon s�fat�yla temsilen Türkiye Denizciler Sendikas�’ndan) 
bir ki�i Deniz Ticaret Odas�’ndan, 2 ki�i de en fazla gemi i�-
vereni bulunduran i�veren kurulu�undan olmak üzere top-
lam 10 üyeden olu�maktad�r.Kararlar oy çoklu�u ile al�n�r. 
Resmi gazetede yay�mlanarak yürürlü�e girer.Kurulun sek-
reterlik i�lerini Çal��ma Bakanl��� i�çi sa�l��� Daire Ba�kan-
l��� yürütür.

B. GEM� ADAMLARINA �KAMET YERLER�N�N
     SA�LANMASI

Deniz �� Kanununa göre, gemi adamlar�na i�e giri� günün-
den ba�layarak i�ten ç�k�� gününe kadar rütbeleri, say�lar� ve 
geminin büyüklü�üne göre uygun olarak ve yaln�z kendile-
riyle e�yalar�na ait olmak üzere ikamet yerleri bedelsiz olarak 
sa�lan�r (854, m.34/I). Görüldü�ü gibi, gemi adamlar�na gemi-
deki ia�enin sa�lanmas�nda ba�ka deniz i�inin özelli�i gere�i 
gemide bulunmak zorunda kalan gemi adamlar�n�n gemideki 
ikamet yerlerinin de herhangi bir ücrete tabi olmaks�z�n i�ve-
rence sa�lanaca�� hüküm alt�na al�nm��t�r.

Bir di�er f�kras�nda ise, herhangi bir zorunlu sebep yüzün-
den gemi adamlar�na gemide ikametine imkân olmazsa i�-
veren veya i�veren vekili taraf�ndan ba�ka bir ikamet imkan� 
sa�lanaca��n� (m.34/II) öngörmü�tür.

Gemi adamlar�n�n ikamet yerleri ve ia�e hakk�nda yap�lan 
düzenlemelerle bu düzenlemeye ba�l� olarak ilgili bakanl�k-
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lara haz�rlanacak yönetmelik gösterilmi�tir. (M.35/I) ��ve-
rence sa�lanacak ia�enin, yönetmelikte gösterilen ölçülerden 
eksik olmas� halinde i�verenden istenebilece�i belirtilmi�tir. 
(M.35/II)

Ayr�ca, gemi adamlar�n�n ikamet yerleri, sa�l�k ve ia�elerine 
dair yönetmelikte de bu kanun kapsam�ndaki gemi adamlar�-
na tahsis edilen yatma yerlerinin, nitelik ve özellikleri yemek 
yerlerinin �artlar�, gemi bünyesinde bulundurulacak dinlenme 
yerleri ile içerisinde yeterli edevat ve malzemelerle donat�lm�� 
temizlik yerleri, tuvaletler, gemilerde bulundurulmas� gerekli 
ilaç, t�bbi levaz�m ve revirlerin �artlar�, ölçü ve nitelikleri gibi 
hususlar155 belirtilmi�tir.

Ancak bu yönetmelik hükümleri, 500 grostondan daha kü-
çük gemilerle, bal�k av� ve benzeri i�lerde çal��an gemilerde, 
römorkörlerde ve yüzer vinçlerde uygulanmaz. (M.36)

Gemi adamlar�na ikamet yerlerinin sa�lanmas�na dair bu 
hüküm 25.06.2003 tarihinde taraf� oldu�umuz Uluslar aras� 
Çal��ma Örgütü’nün 92 say�l� sözle�mesinin içeri�ine156 de uy-
gun dü�mektedir.



133

XII. ÇALI�MA BELGES� VE K�ML�K
   KARNES� VER�LMES�

A. ÇALI�MA VE K�ML�K KARNES�

Deniz �� Kanununa göre, i�veren veya i�veren vekili i�e 
ald��� her gemi adam�na en geç on be� gün içinde gemi 
adam� çal��ma belgesi ve kimlik karnesi vermek zorunda-
d�r. Deneme süresine tabi tutulan gemi adamlar� için bu on 
be� günlük süre deneme süresinin bitiminden sonra ba�lar. 
(M.11/I)

Görüldü�ü gibi yasa koyucu bu kanun kapsam�ndaki 
gemi adamlar�na on be� gün içinde kimlik karnesi verilme-
sini i�verene zorunlu �ekle getirerek gemi adamlar�n�n tale-
bi olmasa bile bu kimlik karnelerinin verilmesi, gereklili�i-
ni ortaya koymu�tur. Gerçekten de yurt d���nda liman ç�k��� 
yapan gemi adamlar�n�n çal��t�klar� i�yerlerini belirtmesi 
aç�s�ndan da önemlidir. Zira k�smen de olsa bu anlamdaki 
gemi adamlar�n�n sorunu çözülmü� bulunacakt�r. Esas�nda 
bu hükümle onaylad���m�z ILO’nun 108 say�l� Sözle�mesi-
nin içeri�ine uygun �ekilde “her üye devlet uyru�u olan her 
gemi adam�n�n talebi üzerine….. gemi adam�na kimlik bel-
gesi düzenleyip verir”157 �eklindeki düzenleme yap�larak 
bu yükümlülü�ün etkin bir �ekilde devletin üstlenilmesi 
gerekmektedir.

Uygulamada özellikle son zamanlarda bu hükme pek uyul-
mad��� görülmektedir.

Denem süresine tabi tutulan gemi adamlar� için bu on be� 
günlük süre deneme süresinin bitiminden sonra ba�layacakt�r. 
(M.11/I son)
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B. ÇALI�MA BELGES� VER�LMES�

Deniz �� Kanunu gemi adamlar�na çal��ma belgesi verilme-
si konusundaki düzenlemesi 4857 say�l� yasaya paralel bir �e-
kilde düzenlemi� olmakla beraber deniz i�inin özelli�i gere�i 
olarak daha ayr�nt�l� bir �ekilde kaleme al�nm��t�r.

Hizmet akdi sona eren gemi adam�na i�veren veya i�veren 
vekili taraf�ndan i�inin çe�idinin ne oldu�unu ve süresini gös-
teren bir belge verilir. (m.12/I) Bu belge gemi adam�n�n belli 
bir i�yerinde ve belli bir i�i yapt���n� gösterir niteliktedir. Uy-
gulamada bonservis denilen bu belgenin bir di�er ismi de hiz-
met belgesidir.

Bu belgeye gemi adam� isterse kendisinin durumu ve dav-
ran��lar�yla, çal��mas�n�n ne �ekilde oldu�u da ayr�ca yaz�l�r. 
��veren veya i�veren vekilinin belgedeki imzas�, gemi adam� 
isterse ba�lama liman�ndaki liman reisli�i taraf�ndan onayla-
n�r. (M.12/I)

Kamu hizmeti gösteren idarelere yahut kamu yarar�na yar-
d�mc� derneklere ba�l� gemilerden ç�kan gemi adam�n�n ald�-
�� belgeler hakk�nda yukar�daki onay hükmü uygulanmaz. 
(M.12/II)

Kanunda belirtilmemekle birlikte belgede i�çinin kimli�i 
gösteren ad�, do�um yeri ve tarihi ile i�verenin ad� ve adresi-
nin de belirtilece�i158 anla��lmal�d�r.

Gemi adamlar� aç�s�ndan bonservis uygulama alan� bak�-
m�ndan 4857 say�l� kanun kapsam�na göre biraz farkl�l�klar 
göstermektedir. Özellikle gemi adamlar�n�n yeniden i� ba�-
vurusu yapmas�n�n ötesinde, yeterlilik derecelerinin yüksel-
tilmesi için s�nav giri�lerinde s�k-s�k ba�vurduklar� zaruri bir 
gereksinme �ekline dönü�mü�tür.

��veren veya i�veren vekili gemi adam�n�n istedi�i belgeyi 
vermemekte direnirse veyahut belgeye gemi ad� için do�ru ol-
mayan yaz�lar yazarsa gemi adam�n�n yahut yeni i�ine girdi�i 
i�verenin iste�i üzerine, ba�lama liman�ndaki liman reisli�in-
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ce yap�lacak inceleme sonucunu gösteren bir belge gemi ada-
m�na veya yeni i�verene verilir. Liman ba�kanl��� taraf�ndan 
yap�lacak inceleme bir haftadan ibarettir. (M12/III)

Kamu hizmeti gören idarelere ba�l� gemilerden ç�kan gemi 
adam�na belge verilmek istenmez veyahut belgeye do�ru ol-
mayan yaz�lar yaz�l�rsa, gerekli incelemenin yap�lmas� için bu 
gemilerin ba�l� olduklar� makamlara ba�vurulur. (M.12/IV)

Belgenin zaman�nda verilmemesi veyahut belgede do�ru 
olmayan yaz�lar bulunmas�ndan zarar gören gemi adam� ve-
yahut gemi adam�n� i�e alan yeni i�veren eski i�verenden taz-
minat alabilir. (M.12/V)

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaft�r. (M.12/VI)

Asl�nda birinci f�kran�n son bölümündeki hizmet belgesi-
nin liman ba�kanl�klar�nca da onaylanmas� hususu ile III. f�k-
radaki belirtilen liman ba�kanl�klar�na verilen yetki bugüne 
dek uygulamada pek ba�vurulmayan, sadece yasaya ilave bir 
hüküm olarak konulan cümlelerden ibaret kalm��t�r.

Gerçekten gemi adamlar� bak�m�ndan çok önemli bulunan 
bu belgeler haz�rlan�rken, haz�rlay�c�lar ve sorumlular gerek-
li özen ve itimam� göstermesi gereklidir. Ayr�ca bütün bilgi-
lerin objektif ve iyi niyet kurallar� çerçevesinde kaydedilmesi 
gereklili�i aç�kt�r. Aksi durumda bu belgeyi düzenleyen eski 
i�verenin de sorumlu olaca��ndan do�acak zarardan dolay� 
tazminat istenebilecektir.

An�lan bu maddedeki çal��ma belgesini vermeyen i�veren 
veya i�veren vekili hakk�nda yasan�n 50. maddesi gere�ince 
500 liradan a�a�� olmayan a��r para cezas� verilece�i hükme-
dilmi�tir.
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SONUÇ
Çal��ma ya�am�nda önemli bir yer tutan gemiadamlar�n�n 

deniz i�inde çal��malar� onlar� özel bir çal��ma i�ine sokmak-
tad�r. Bu nedenle gemiadamlar� için karada uygulanan �� mev-
zuat�ndan ayr� yasal mevzuat haz�rlanm��; ayr� bir Deniz �� 
Yasas� olu�turulmu�tur.

Denizcili�in a��r çal��ma ko�ullar�, kendine has çal��ma 
özellikleri dikkate al�narak deniz i�inde çal��an gemiadamlar�-
n� korumaya yönelik tedbirler al�nmak istenmesi eski tarihlere 
dayanmaktad�r. 

�lk kez 1967 y�l�nda yürürlü�e giren 854 say�l� Deniz �� 
Kanunu her ne kadar gemiadamlar�n� korumaya yönelik hü-
kümleri amaçlam�� olsa da bu kitapta sizlere takdim edilen 
ara�t�rma ve inceleme çal��malar�ndan da anla��laca�� gibi bu 
niteli�e sahip oldu�unu söylemek son derece güçtür.

O tarihte ç�kar�lan Deniz �� Kanunu’nun birçok hükmü gü-
nümüz çal��ma ko�ullar�na uygun de�ildir. Ayr�ca 4857 say�l� 
�� Kanunu’nun pek çok hükmünden geri hükümler içermekte-
dir. Üstelik denizcilik alan�nda mevcut ayr�nt�l� ve günün özel-
liklerine uygun kapsaml� bir uluslararas� mevzuat hükümleri 
bulunmaktayken mevcut Deniz �� Kanunu bu hükümleri de 
ne yaz�k ki ihtiva etmemektedir.

Pek çok uluslar aras� sözle�me hükmü söz konusu yasaya 
tam olarak uyarlanamam��t�r. Denizcilik gibi uluslar aras� su-
larda yap�lan küresel temelli bir çal��man�n ortak standartlara 
ula�t�r�lmas� konusunda neden bu denli rahat davran�ld���n� 
anlamak güçtür.

Deniz �� Kanunu’nun en önemli bir di�er sorunu kapsad�-
�� çal��ma ili�kileridir. Yasa’da denizde çal��an birçok deniz 
emekçisi kapsam d���na al�narak (bal�kç�lar….) güvenceli ça-
l��ma ili�kilerinden mahrum b�rak�lm��t�r. 
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Di�er yandan 854 say�l� Deniz �� Kanunu deniz i�lerinin 
kendine münhas�r özelliklerinden dolay� bu alanda yap�lan 
çal��malar�n sorunlar�na yeterince çözümler getirememi�tir. 
Sözü edilen tüm yetersizlikler ortaya derin sorunlar ç�karmak-
tad�r. Bu sorunlar�n çözümlenmesinin yegâne yolu günümüz 
ko�ullar�na uygun yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesidir. 
Söz konusu düzenleme yap�l�rken mevcut durumda ya�anan 
sorunlar kapsaml� bir biçimde incelenmeli, uygulamada orta-
ya ç�kan problemler irdelenmeli, konuyla ilgili ki�i ve kurum-
lar�n görü�lerine de�er verilmelidir.

Sizlere sundu�umuz bu çal��ma tamamen bu amaçla ha-
z�rlanm��t�r. Çal��mam�zda Deniz �� Kanunu uluslararas� bo-
yutuyla ele al�nmaya çal���lm��t�r. Alandaki k�t kaynaklar tek 
tek incelenmi�, akademik görü� ve yorumlar ile Yarg�tay ka-
rarlar�ndan da yararlan�lmak suretiyle ayr�nt�l� uygulama ör-
nekleri incelenmi� ve de�erlendirmeye al�nm��t�r. Sadece aka-
demisyenlerin ve uzmanlar�n görü�leriyle yetinilmemi�; kimli 
zaman görev al�nan kurumun sendika olmas� münasebetiyle 
sendika üyelerinden gelen �ikâyetler ile görü� ve önerilerin-
den de faydalan�lm��t�r.

Halihaz�rda Deniz �� Kanunu’nun bo�luklar� uygulamada 
toplu i� sözle�meleri ile doldurulmaya çal���lmaktad�r. Top-
lu i� sözle�mesi metinleri yasalar�n eksik b�rakt��� durumlar� 
tamamlamak aç�s�ndan son derece önemli metinlerdir. Toplu 
sözle�me maddeleri i�çinin yasal kaynaklardan yola ç�karak 
günlük çal��ma ili�kilerini yar�nt�l� biçimde düzenlemeye ya-
rayan metinlerdir. Sendika çat�s� alt�nda toplanm�� i�çiler için 
bu �ekilde bir mevzuat uygulamas�na gidilmektedir.

Ancak günümüz ko�ular�nda sendikal örgütlenme d���nda 
kalan çok say�da deniz emekçisi bulunmaktad�r. Uzak yol se-
feri yapan gemilerde görevli deniz emekçileri için yap�lan bur 
toplu i� sözle�mesi hükmü genellikle bulunmamaktad�r. Bu 
durumda kimi zaman el konulan bir gemide, haciz gelen bir 
�ilepte çal��an deniz emekçileri denizin ortas�nda kalakalmak-
tad�r. B�rak�n çal��ma ko�ullar�n�n düzenlenmesini, kumanya 
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alamamak nedeniyle açl�k ve susuzlukla yani ölüm tehlikesiy-
le yüz yüze gelmekte; ya�amsal anlamda riskli bir çal��ma ili�-
kisi içinde bulunmaktad�r.

Öte yandan sendikal güvenceden yoksun olun dolay�s�yla 
toplu i� sözle�mesine sahip olmayan çok say�da ta�eron i�çisi 
bulunmaktad�r. Her türlü güvenceden yoksun deniz emekçi-
lerini güvenceli bir çal��ma ili�kisine kavu�turacak yegâne uy-
gulama kapsaml� bir Deniz �� Kanunu’nun haz�rlanmas�d�r.

Söz konusu haz�rl�klara ���k tutmas� bak�m�ndan elinizdeki 
bu çal��mada Deniz �� Kanunu ile 4857 say�l� �� Kanunu ara-
s�nda kapsaml� bir kar��la�t�rma yap�lm��t�r. Söz konusu kar-
��la�t�rmalar�n büyük bölümünde deniz emekçileri daha a��r 
çal��ma ko�ullar�na sahip olmalar�na ra�men karada çal��anla-
r�n özlük haklar�n� düzenleyen yasal mevzuatta çok daha ileri 
hükümler bulundu�u ortaya konulmu�tur.

Deniz �� Kanunu’nun sahibi deniz emekçileridir. Deniz 
i�inde çal��an gemiadamlar�n�n say�s� da az�msanmayacak 
kadar çoktur. Gerçi bu alanda çal��an say�s� çal��ma ko�ul-
lar�n�n a��rl��� dikkate al�nd���nda ikincil faktördür. Önemli 
olan a��r ve risk ta��yan i� alanlar�nda bu riskleri giderecek, 
çal��anlar� motive edecek bir tak�m düzenlemelerin ivedilikle 
getirilmesidir.

Konuyla ilgili birimlerin bir an önce uluslararas� sözle�me-
lere uygun; uygulamadaki sorunlar� ve bo�luklar� giderecek 
nitelikte kapsaml� bir deniz i� kanunu haz�rl���na giri�mesi ka-
ç�n�lmazd�r. Deniz �� Kanunu ça�da�, günümüz gereksinimle-
rine cevap veren bir yap�ya büründürülmelidir.

Bu konuda bizden görev talep edilmesi durumunda her 
türlü fedakarl�k içeren çal��malara haz�r oldu�umuzu ifade 
ederek çal��mam�z� tamamlamaktay�z.

Elinizdeki kapsaml� incelemenin konuyla ilgili ufuk açmas� 
dile�imizle…

Dr. Hasan Pekdemir
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