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SUNUŞ

Hasan Pekdemir, Konfederasyonumuz üyesi Türkiye Denizciler Sendikamzn Genel Bakan, genç, dinamik bir deniz içisi, ayn zamanda iktisat dalnda unvan alm bir bilim
insan.
Bu özellikleri ile Deniz  Kanunumuzu deerlendiren bu
çalmay hazrlad. Bir yandan deniz hukuku ve çalanlar
ile ilgili uluslararas belgeleri, özellikle Uluslararas Çalma
Örgütü’nün sözleme ve tavsiyelerini elden geçirerek dier taraftan Türkiye Denizciler Sendikamzn zengin birikimindende yararlanarak Deniz  Kanunumuzu tarihi bir perspektif
içinde ele ald ve deerlendirdi.
Alannda bir “ilk” olduunu düündüümüz bu eseri yaymlamaktan çok mutluyuz. Deerli arkadamz Pekdemir’e
çalmalarnda baarlar diliyor, yeni eserler vermesini bekliyor, denizci deyiiyle eline salk Hasan Baba diyoruz.

TÜRK-
Yönetim Kurulu
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GİRİŞ YERİNE…

Deerli okurlarm, Deniz  Kanunu uygulamalar ve sorunlarn geni biçimde derlediim bu çalmam sizlerle paylamaktan mutluluk duyuyorum.
Uzun yllar hizmet verdiim ve mesleki olarak engin tecrübelere ulatm deniz tamacl ikoluna yazl bir eser
brakmak idealini her zaman tamaktaydm. Bu gün sizlere
takdim ettiim çalmam ile idealim için bir küçük balangç
yaptm kansndaym.
Üzülerek ifade etmeliyim ki; Türkiye’de Deniz  Kanunu
uygulamalar hakknda derli toplu bir çalma bulunmamaktadr. Literatürde yasa metni, yasann kapsamnda çkarlan
tüzük, yönetmelik ve genelgelerle devasa bir çalma alan
ilikisi düzenlenmeye çallmaktadr. Birçok hüküm bakmndan boluklar bulunan kanun metni yarg kararlar ile doldurulmaya çallmaktadr. Bütün bu eksikleri ve karkl gidermek için kapsaml çalmalara gereksinim bulunmaktadr.
Çalmamn bu alanda bir balangç olacan; konuyla ilgili
çalacak genç arkadalarma klavuzluk edeceini düünüyorum.
Dikkat çekmek istediim bir baka husus ise; Hukuk Fakülteleri ders programlarnda Deniz  Kanunu’na kapsaml
biçimde yer verilmemesi; hatta bu alanla ilgili kürsü kurulmamasdr. Denizcilik Fakültelerinde, Deniz  Hukuku sadece
bir ders olarak okutulmakta; hatta genel program içinde biraz
da küçümsenen (fazlaca önemsenmeyen) bir ders olarak görülmektedir. Oysa Türkiye çevresi denizlerle kapl, her geçen
gün deniz tamacnn younlat bir ülkedir. Bu alanda
istihdam edilenlerin says sürekli artmaktadr. Meslektalarmzn says arttkça uygulamadaki sorunlar derinlemekte;
hukukun yetersiz kald ayrntlar ortaya çkmaktadr. Dolaysyla ilgili üniversitelerin kürsülerinde iin hukuksal bo11

yutuna geni yer ayrlmal; uygulamadaki sorunlarn etraca
irdelenecei bir çalma disiplini oluturulmaldr.
ktisat doktoru unvanmla ve u anda yürüttüüm Denizciler Sendikas Genel Bakanl görevim vesilesiyle alanla ilgili
her gün saysz konuyla har neir bulunmaktaym. Sendika
bakan sfatyla gerek uluslararas gemilerde gerek ulusal
gemilerde çalan birçok meslektam beni ziyaret etmekte;
sorunlarnn çözümü için sendikamzdan ve benden destek
istemektedir. Kendilerine destek olmaya çalrken mevzuattaki eksiklikleri daha iyi gözlemlemekte ve çözümler için neler
yapabiliriz sorusunu sk sk kendime sormaktaym. Çalmam gerçekletirmemde bu sorularn büyük katks olduunu
düünüyorum.
Sizlere sunduum bu eseri hazrlarken pratik bilgilerimin
yan sra elbette teorik çalmalardan da yararlandm. ILO’nun
(Uluslararas Çalma Örgütü) gemi adamlaryla ilgili bu güne
kadar imzalad veya tavsiye ettii sözlemeleri inceledim;
uluslar aras memorandumlar gözden geçirerek Deniz  Hukukunun uluslararas boyutunu deerlendirme frsat buldum. Bu yaynlarn yan sra sendikamzn geçmiten bu güne
batlad sözlemeler de bana klavuzluk etmi bulunmaktadr. Sendikamzn kamu ve özel sektör iyerlerinde batlad sözlemelerde çou zaman Deniz  Kanunu’nun ilerisine
giden uygulamalar yer almaktadr. Bu düzenlemeler bana yasann eksikliklerinin toplu i sözlemeleri ile giderilecei konusunda moral ve umut alam; ufkumu geniletmitir. Literatür ve sözleme deneyimlerimi ikolundaki tecrübelerimle
birletirerek bu kapsaml çalmay sizlerin önünüze koyarak
deerlendirmelerinize sunmu oluyorum.
Bir ülkede uygulamaya konulan yasalar o ülkenin gereksinimleri ile örtütüü, yaanan somut durumlara çözüm ürettii sürece etkili olurlar. Bu çalmadaki amaçlarmdan birisi
de halen yürürlükte olan Deniz  Kanunu’nun artk sektörün
gereksinimlerine yant veremeyen yönlerini ortaya koymaktr.
Bilindii üzere Deniz  Kanunu mevzuatmza ilk kez 1954
12

ylnda kabul edilen 6379 sayl Yasa ile girmitir. Türkiye’de
özellikle Osmanl mparatorluu’ndan bu yana deniz tamaclnn yaygn biçimde yapld düünüldüünde bu son
derece gecikmi bir düzenleme olarak karmza çkar.
Üstelik ilk  Kanunu’nun 1936 ylnda 3008 Sayl Kanun
ile çalma yaammza girdii de göz önüne alnrsa deniz
emekçilerinin uzun yllar kendi çalma ilikilerine dair özel
bir yasadan yoksun olarak hizmet verdikleri açkça görülmektedir.
lk Deniz  Kanunu 3008 sayl genel  Kanunu ile getirilen
hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil hakk gibi çalanlarn en temel haklarn düzenlemekten yoksundu. Ancak tüm
eksikliklerine karn gemi adamlarna mahsus bir i kanunun
düzenlenmesi deniz emekçileri açsndan önemli bir adm olarak kabul edildi. Deniz emekçileri böylece yeni bir i yasasna kavutu. Deniz  Kanunu çalma yaam içinde önemli
bir deer kazand. Böylece gerek ulusal karasularnda sefere
çkan gemilerde hizmet veren gemi adamlar gerekse uluslar
aras sefere giden gemi adamlar çalma ilikilerinde belli düzenlemelere ve güvencelere kavumu oldular.
lk Deniz  Kanunu, güverte ve makine snf gemi adamlar için günde 10 saatlik çalma sürelerini, kamara snf gemi
adamlar için ise günde 12 saatlik uzun i sürelerini öngörüyordu. Dikkat edilecei üzere bu çalma süreleri karada uygulanan çalma sürelerinin çok çok üzerinde idi. Yasadaki bu
hükümleri deerlendirirken elbette o dönemin koullar içinde ele almak gereklidir.
Deniz emekçilerinin kendi çalma ilikilerini düzenleyen
bir mevzuata kavumasnn 1950’li yllarda gerçeklemesi
tesadüfî deildir. Deniz tamacl ikolunda örgütlenme
çalmalar çok eski tarihlere dayanr. 1930’lu yllarda birden
fazla deniz cemiyetinin merkezilemesi çalmalar balatlm
ancak bu giriim çok etkili olmamtr. Deniz emekçilerinin asl
örgütlenme deneyimleri 1951 ylndan itibaren balamasyla
bu örgütlenmenin meyveleri kendisini göstermi; 1954 ylnda
13

çkarlan ilk Deniz  Kanunu da tüm eksikliklerine ramen
deniz emekçilerinin kendi örgütlü gücünün eseri olmutur.
lerleyen yllarda, 1961 Anayasas ile çalanlarn lehine yaplan düzenlemelerle birlikte Deniz  Kanunu’nun da yeniden düzenlenmesi ihtiyac domutur. Nitekim bu kapsamda
1965 yl genel seçimleri öncesinde baz çalmalar yaplm
ancak yasada yeni düzenlemeler yaplmas zaman alm; yeni
düzenlemelerin yaplmas çalmalar 1967 ylna kadar sürmütür. Yeni Deniz  Kanunu TBMM Genel Kurulu’nda kabul
edildikten sonra 20 Nisan 1967 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu’nda kabul edilmi; 29 Nisan 1967 tarihinde
Resmi Gazete’de yaynlanarak 854 Sayl Deniz  Kanunu olarak yürürlüe girmitir.
Sizlere sunduumuz bu çalmada 854 sayl Deniz  Kanunu uygulamalarna yer vermeye, mevcut durumu uluslar
aras boyutuyla ele almaya çaltm.
Yasa ile ilgili olarak öncelikle birçok hükmün dier i mevzuat hükümlerine göre çok geri olduunu vurgulamak gereklidir.
Yasadaki boluklar ve içerdii geri hükümlerin uygulamada yaratt sorunlar ve güçlükleri gündeme getirerek daha
çada bir Deniz  Yasasnn düzenlenmesine katk sunmak
istediimi ifade etmek isterim.
Bu çalma ile deniz emekçilerinin günlük gereksinimlerine
uygun, uluslararas mevzuatla denkletirilmi yeni bir yasal
düzenlemeye acil gereksinimi olduu konusuna dikkat çekmek amacndaym.
Siz deerli okurlarmzn dikkatini özellikle uygulamadaki
sorunlara çekerek konuyla ilgili emek sarf edenlere ve Türk
deniz emekçilerine camiasna rehber olmasn temenni etmekteyim.
Bu alanda yaplacak dier çalmalarn nda denizcilik
camiasnda gemiadamnn ve gemi donatanlarnn karlkl
14

çkarlarn dengeleyecek günün gereksinimlerine uygun bir
yasann çkarlmas da en önemli beklentilerim arasndadr.
Bu çalmamda benden katklarn esirgemeyen deerli arkadam Av. H. skender ER’e ve asistanm Pnar DEMRC’ye
sonsuz ükranlarm iletirim.Ayrca kendilerinden çaldm
zamanda çalmam yürütmemi sabrla karlayan aile fertlerime de sonsuz teekkürü borç bilirim.
Çalmamn deniz ikolunda çalmalar yapacak genç arkadalara rehber olmasn diliyorum.
Dr. Hasan PEKDEMR
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I. DENZ  HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
A. GEM ADAMI
Deniz  Kanunu (bundan böyle DK) gemi adamlar ile
bunlarn iverenleri arasndaki ilikileri düzenler. Bu yüzden
de gemi adam Deniz  Kanununun temel kavramlarnn banda gelmektedir.
Deniz  Kanununun 2/B maddesi “ Bir hizmet akdine dayanarak gemide çalan kaptan, zabit ve tayfalarla dier kimselere” gemi adam denir” diyerek, gemi adamn “bir hizmet
akdine bal olarak çalan” kimse olarak nitelendirmitir. Bu
yönü ile gemi adamnn  Kanununun 2. Maddesinde tanmlanan içi kavramndan farkl olmad görülmektedir.
Her ne kadar gemi adamn nitelendirirken yasada sadece
hizmet akdi ile yetinilerek ücret ve bamllk ilikisine deinilmese bile, “hizmet sözlemesi” tanmnda (m.8/1) ücretten
söz edildii görülmektedir. Buna göre gemi adam, ücret karl bir iverene i görmekle yükümlü klnm kiidir. Bu ii
yaparken, iverenin emir ve talimatlar dorultusunda - yani
iverenine baml olarak - sürdürme durumundadr. Ancak
iini sürdürdüü “iyeri” bir yüzer yapdr. Yüzer yap denince genellikle gemi anlalr.
Dolays ile gemi adamlarn dier içilerden farkl klan
yönü, ii bir gemide görmesidir.1
Gemi Adamlar Yönetmelii’nin “Tanmlar” balkl 4/32
fkras gemi adamn: “geminin kaptan, zabitleri, yardmc zabitleri, stajyerleri, tayfalar ve yardmc hizmet personeli” ola17

rak snandrmtr. Bu bakmdan, anlan Yönetmeliin, gemi
adam sfat için, gemide çalmay geminin seyir ve seferi ile
ilikilendirdii anlalmaktadr.
Nitekim 2821 Sendikalar Kanunu’nda (bundan böyle SK)
da içi kavramnn snrlar geniletilmi; daha geni içi kitlesi
kapsam içerisine alnmtr. Böylelikle sendikalamadan azami yararlanma amaçlanmtr.
Araç sahibi hariç nakliya mukavelesine göre esas itibar ile
bedeni hizmet arz suretiyle çalmay veya neir mukavelesine göre eserini naire terk etmeyi meslek edinmi bulunanlar ve adi irket mukavelesine göre ortaklk pay olarak ziki
veya kri emek arz suretiyle yaplan sözlemeler ile de çalanlarn bu kanunun uygulanmasnda içi saylmalar kabul
edilmitir. (S.K. m.2/4 II) Buna göre gemi adam (içi) kavram
Deniz  Kanununa göre yalnzca hizmet akitlerine yer verilerek daha dar, Sendikalar Kanununda ise i sözlemelerinin
yannda baz i görme sözlemelerine de yer verilerek daha
geni tutulmutur.
Gemi adamlar geminin yolculuuna dorudan ya da dolayl katlmalarna göre dorudan gemi adam ve dolayl
gemi adam olarak iki snfta toplanabilir.2 Dorudan gemi
adam, geminin “gemi adam donatmnda asgari emniyet
belgesi” kapsamnda yer alan deniz adamdr; dolayl gemi
adam ise, “gemi adam donatmnda asgari emniyet belgesi”
kapsamnda yer alamayan ancak gemiye, yüke ya da gemi
adamlarna seferin bir bölümünde yahut tamamnda hizmet
veren kimsedir.
Dorudan gemi adam “yola elverililik” kapsamnda gemide görev yapan ve seferin olaan deniz koullarna kar
koyacak biçimde yürütülmesini salayan “yeterlik sahibi”
kimsedir. Kaptan, gemi zabitleri / vardiya mühendisleri, güverte ve makine lostromolar, elektrik / elektronik zabiti, gemi
doktoru, tayfa, aç ve kamarot gibi.
18

Dorudan gemi adam, gemide sefer boyunca (seferin bandan bitimine kadar) hizmet eder ve nitelikleri Gemi adamlar Yönetmelii kapsamnda gösterilir.
Dolayl gemi adam, yükün gereksindii özen gerei yolculuk boyunca ya da gemi emniyeti bakmndan yolculuun bir
bölümünde gemide bulunan / görev yapan ve geminin “Gemi
adam Donatmnda Asgari Emniyet Belgesi”nde gösterilmeyen kimse(ler)dir. Çoban gibi…
Çoban, gemide tanan canl hayvan yükünün bakm /
beslenmesi açsndan gemide yolculuk yapar. Bu nedenle de
yük için olmazsa-olmaz oluturur. Bu yüzden gemi adam
gibi ilem görür.
Geminin emniyeti bakmndan yolculuun bir kesitinde
(boaz ve kanal geçileri, liman giri-çklar gibi) gemide görev yapan, ancak geminin “Gemi adam Donatmnda Asgari
Emniyet Belgesi”nde yer verilmeyen deniz adamlar vardr.
Klavuz kaptan gibi…
Klavuz kaptan, geminin seyir / manevra emniyetini salamak üzere gemide görev yapan “danman” deniz adamdr.
Yerel kurallara bal olarak gemiye “zorunlu” hizmet için alnr; ya da gemi kaptannn inisiyati nde ihtiyari olarak.
Klavuz, en dar ifadeyle yol gösteren kimse olarak tanmlanr. Denizcilik bakmndan ise klavuz kaptan, belirli bir klavuzluk bölgesi için gemilerin seyir ve yönetimi ile görevli, bu
bölgedeki seyir rotalar, geçitler, iaretler ve yöresel tehlikeler
hakknda geni bilgiye sahip olan kimse anlamndadr.3 Bir
baka tanma göre ise klavuz, bir gemiyi bir seyir bölgesinden
(nehirden, kanaldan, boazdan vb) geçirmek veya geminin bir
limana iskeleye giri ve çkn salamak için belli bir hizmet
bölgesinde gemiye alnan kiidir.4
Klavuz kaptan için u tanm da verilmektedir: “liman,
haliç ve boaz gibi bölgelerde gemi kaptanna danmanlk
19

yapmak üzere gemiye alnan, yerel sular iyi bilen bir uzman
kaptandr”5 Bu balamda klavuzluk hizmeti seyir, can, mal
ve çevre emniyetinin salanmas için gemi kaptanna verilen
danmanlk hizmetidir.
Klavuz kaptan, görev yapt alanda geminin güvenli seyrini ve çevre güvenliini korumak amacn tar. Bu amaçla
pek çok ülkede klavuzlara, hizmet verdikleri gemilerde gözledikleri ulusal veya uluslararas hukuka aykr durumlar
yetkili birimlere bildirme zorunluluu da yüklenmitir. Ayn
yükümlülük Türk Hukukunda da mevcuttur. 1998 tarihli Türk
Boazlar Deniz Tra k Düzeni Tüzüünün 31.maddesinde klavuz kaptanlara, klavuzlamakta olduklar gemilerde meydana gelen deniz kazalarn ve rotalar üzerinde seyir güvenlii
bakmndan saptadklar sakncal hususlar Tra k Kontrol stasyonlarna bildirmek görevi verilmitir.6
Klavuz kaptann yapt hizmet, seyir güvenliini salama
yannda dolayl da olsa çevrenin korunmasna yöneliktir. Bu
durum IMO’nun7 baz kararlarnda açklkla görülmektedir.
Örnein, Birlemi Milletler tarafndan “Dünya Miras” olarak
kabul edilen Great Barrier Reef bölgesi için IMO, 1987 ylnda
ald bir karar ile söz konusu bölgede belirlenmi olan seyir
kanallarnda ve Torres Boaznda klavuzlarn hizmetinden
yararlanlmasn tavsiye etmitir.
IMO ayn ekilde, Türk Boazlarndan geçiler için de gemilerin klavuz kaptan almalarn önemle tavsiye etmitir.
Klavuz kaptanlar genellikle zor seyir bölgelerinde faaliyet
gösterir. Bu bölgeler gemi tra ine uygun nehirler, kanallar,
boazlar ve limanlar ve dier kritik sulardr. Klavuzluktan amaç, seyir ve dolaysyla çevre güvenliinin salanmas
olunca bu konunun yasal yönden düzenlenmesi de kaçnlmaz olmutur. Yani klavuzluk her ne kadar gemilere veriliyor
olsa da ayn zamanda genel deniz tra inin güvenliine ve
çevrenin korunmasna katkda bulunmas yüzünden kamusal
bir hizmettir.
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Klavuz kaptan ve gemi kaptan birbirinden farkl iki süjedir. 8
Gemi kaptan, gemi merkezli bir hizmet iletmesinde gemiadam olarak görev yapar; klavuz kaptan ise kara merkezli
bir hizmet iletmesinde gemi adam olarak i görür.
Kaptan, gemiyi sevk eden ve idaresi altnda bulunduran
kiidir.9 Görevi, gemiyi sevk ve idare etmektir.10 Bu görev, kaptann donatanla arasndaki hizmet akdinden domaktadr.
Gemi kaptan gerek seyirde, gerekse limana girip çkarken
ve / veya gemisini yanatrrken gemisine kumanda eder. Bu
iler geminin sevk edilmesi anlamndadr.
Seyir srasnda gemiye kumanda ya kaptan tarafndan dorudan yahut kaptann gözetimi ve denetimi altnda zabitlerince yaplr. Zaman-zaman da yolculuun gerektirdii bir kesitinde klavuz kaptann bilgi ve deneyimine bavurulur.
Geminin idaresi (çekip çevrilmesi) denince gerek seyir srasnda ve gerek limanda gemi kaptan tarafndan yürütülen
uygulamalar anlalr. Gemide düzenin, disiplinin ve güvenin salanmas, gemi bakm-tutumunun yolunca yaplmas,
yükleme-boaltma ve tama srasnda yükün gözetilmesi, gemiye balama liman dnda yakt,boya, kumanya vb alnmas gibi.11
Gemi kaptan gemisine, yolculuk boyunca kumanda eden
ve yöneten gemi adamdr. Yasadan doan yetkiyle donatan
balama liman dnda temsil eder.12 Gemi kaptannn balama liman dnda donatan temsil yetkisi çok geniler, kimi
durumlarda da Cumhuriyet Savcsnn yetkilerini kullanabilir,
yerinde yük sahiplerini dahi temsil edebilir.13
Klavuz kaptan ise yolculuun bir bölümünde gemide bulunan, verdii teknik hizmet bitince de gemiden ayrlan ve
geminin yolculuunun tamamnda gemide bulunmayan gemi
adamdr. Ayrca hizmet verdii gemide donatan temsil yetkisi de söz konusu deildir.
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Klavuz kaptann Gemi Adamlar Yönetmeliine göre gemi
adam olup olmad öretide tartma konusudur.Baz bilim
adamlar klavuz kaptann gerek mevzuatla getirilmi gemi
adam olma unsurlarn tam karlamad14 ve hizmet verdii
/ seyir ve manevra danmanl yapt geminin “Gemi adam Donatmnda Asgari Emniyet Belgesi”nde yer verilmedii
için gemi adam saylmamas gerektiini savunmutur. Ancak
Türk Yargs ise bir göreve iade davasnda klavuz kaptann
gemi adam olarak kabul edilmesini hükme balamtr.15
Gerçekten Deniz  Kanununun 2. maddesine göre gemi
adamn bir hizmet aktine bal olarak gemide çalan kimseler
olarak tanmlandna göre, klavuz kaptanlar da bu balamda
hizmet akitlerine dayanarak çalan, hizmet görme edimlerini
gemide yerine getiren, bir baka anlatmla klavuzluk hizmetlerini gemide ifa etmek üzere istihdam edilmi içilerdir. Dolays ile DK anlamnda deniz içisi yani gemi adam olarak
tanmlanmaldr. Ayrca klavuz kaptan olabilmek için alnan
eitimler ve yeterlilik ve serti kalar Gemi adamlar Yönetmelii hükümlerine göre düzenlenmektedir.
Dolays ile bir klavuz kaptan gemi ile ilgili bir meslei yerine getirebilmesi için bir gemi adam olarak yetimesi gerekmektedir, bu açdan baklsa dahi klavuz kaptann gemi adam
olduundan kuku duyulmaldr.
a) Stajyer
Bir i yerinde iverenin yannda çalarak yaplan ileri örenmek ve uygulamalar takip ederek bilgisini gelitirmeye
çalan, staj zorunlu klan öretim mevzuat gerei i yerlerinde çalan kimselere stajyer denir. Uygulamada özellikle
denizcilik meslek liseleri, meslek yüksek okullar ve denizcilik
yüksek okullar ile baz özel okul örencilerinin hemen hemen
tamam stajyer ad altnda gemilerde belirli bir süre için çalmaktadrlar. Stajyerlere ilikin deniz i hukukunda herhangi
bir düzenleme bulunmamaktadr. Stajyer örencilerine iverenin herhangi bir ücret ödeme yükümlülüü de yoktur.
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Ancak uygulamada geni bir kitle tarafndan genel kabul
gördüü ekli ile ücret ödeme yoluna gidildii görülmektedir.
Stajyer, gemi adam gibi geçimini salamak için i yapan deil,
bilgi ve deneyimini gelitirmek maksadyla gemide bulunan
kiidir. Dolays ile iverenle aralarndaki bu ilikiden üphesiz stajyerin yarar öndedir.Stajyer esasnda var olan bilgisini
i yerinde (gemide) gelitirmek maksadyla bulunmaktadr.
Stajyer ile iveren arasndaki iliki hizmet akdi olarak nitelendirilemeyecei16 gibi stajyer, deniz i kanunu açsndan
gemi adam (içi) olarak da adlandrlamayacaktr. Stajyer içiler, Sendikalar Kanunu ile Toplu  Sözlemesi Grev ve Lokavt
Kanunu anlamnda da içi saylamayacandan bu kapsama
da girmeyecektir. Ayrca stajyerler hizmet akitlerine göre çalmadklar ve özel bir hükümle de kapsama alnmadklarndan,
sosyal sigortalardan da yararlanamazlar.17 Ancak 3308 sayl
Yasaya göre, stajyer örenciler “meslek dalnn normal prim
süresinin 1/3’i orannda meslek hastal ve i kazas sigortas
primi” öderler.
b) Kaptan
Deniz  Kanunu kaptan “ Gemiyi sevk ve idare eden kimseye veya zorunlu sebeplerle görevi banda bulunmamas halinde ona vekâlet eden kimseye kaptan denir.” (m.2/c) diye
tanmlamaktadr. Gemi Adamlar Yönetmelii’nin 2. maddesine göre ayn tanm, gemiyi sevk ve idaresi altnda bulunduran
kimse eklindedir.
Kaptann zorunlu nedenlerle görevi banda bulunmamas
halinde ona vekalet eden kimseye kaptan denilmesi hususu
uygulamadan kaynaklanan zorunluluklarn sonucudur. öyle
ki, kaptan sefer esnasnda gemiyi yönetecek durumda deil
ise, yerine bakacak olan ikinci kaptan (veya kaptan yardmcs) kaptann vekili sfat ile kaptann yetkilerini kullanr. Onun
verdii fazla saatlerde çalma emri veya bir gemi adamnn
hizmet sözlemesinin sona erdirilmesi gibi i ve ilemlerde
gemi adamlarnn ona kar yaptklar ilemler kaptanca ya23

plm veya kaptana kar yaplm saylmaldr. Ayrca Türk
Ticaret Kanunu’nun 972 ve izleyen maddelerinde kaptann
sorumluluu görev ve yetkilerine ilikin düzenlemelerde kaptann kamu otoritesini temsilen sahip olduu yetkileri sralanmtr. Bu nedenle kaptann gemi adam olarak özel bir konumu vardr. Dolaysyla gemi adam içi olup olmad öretide
tartma konusu olmutur.
Ancak kaptan 854 sayl Deniz  Kanununun 2. maddesinin b fkras balamnda bir hizmet akdine dayanarak gemide
çalan kimseler” den saylmtr. Dolaysyla 854 sayl yasann 2. maddesi kaptan bir hizmet akdine dayanarak gemide i
gören deniz içisi (gemi adam) olarak görmütür. Dier gemi
adamlarna kar iveren vekili sfat ile hareket etmesi kendi
durumunu deitirmeyecei gibi kendi ivereni ile aralarnda
bir hizmet sözlemesinin varlndan18 söz edilmektedir.Buna
karn Yargtay Hukuk Genel Kurulu 1974 tarihli bir kararnda
gemiyi sevk ve idare eden gemi adamlarna kar iverenin sorumluluunu yüklenen birinci kaptan gemi adam saylmaz19
diyerek kaptan gemi adam olarak kabul etmeyip tartmal
bir karar vermi ve bir karkla yol açmtr.Nitekim Yargtay Hukuk Genel Kurulu 1983 tarihinde verdii bir dier
kararla kaptann gemi adam sfatna sahip olduu görüünü
benimseyerek20 bu karkl düzeltmitir.
Gerçekten de bir hizmet akdine bal olarak çalan kaptann gemi adam olarak saylmas gerektii tartlmayacak
kadar açktr. Buna göre deniz i kanununun m.2/b’ nin açk
düzenlemesi karsnda kaptann gemi adam olduu konusunda hiçbir tereddüt olmamas gerekir. Zira 854 sayl deniz
i kanununun özellii gerei iin akkanlnn daha çabuk
yaplmasn salamak için kaptana birtakm yetkiler verilmi
olmas ve baz davranlarnda(hareketlerinde) dorudan iveren adna hareket etmesi kimi güçlüklerden kaynaklanmaktadr. Bu güçlüklerin banda geminin hareket eden bir yüzer
yap olmas, donatann / iletenin eskiden olduu gibi artk
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gemide kaptanla birlikte yolculuk yapmamas gelmektedir.
Dolaysyla balama liman dnda kaptann donatan temsil
yetkisi bu tür ihtiyaçtan domutur.
Bu nedenle kaptann bu tür davran ve sorumluluu kendisinin iverenine bir hizmet akdi ile ball ve bir ücret karl çalt gerçeini deitirmez.Dolays ile kaptan da bir
deniz içisi yani gemi adamdr.
Yukardaki ifadelerden de anlalaca gibi kaptan gemi
adam saylmasna ramen konumu gerei özel statüye sahiptir. Bu nedenle deniz i kanunu hükümlerine ilaveten Türk
Ticaret Kanunu’nun deniz ticaretinden bahseden 4. Kitabndaki hükümleri de uygulanr. (854 m.3)Böylece kaptan sadece
iverenle münasebetleri bakmndan 854 sayl deniz i yasas
kapsamna giren gemi adam niteliindedir.
Bunun yannda kaptan, deniz iinin özelliine uygun olarak ayn zamanda iveren vekili olmakla beraber sadece iveren adna ve hesabna harekete yetkili olan deil, ayn zamanda kendisi de bir gemi adam olan kaptan adna ve hesabna
harekete yetkili klnan kimselere de iveren vekili denilmektedir. (854 m.2/4)
B. VEREN
4857 sayl  Kanununun 2.maddesi ivereni “Bir i sözlemesine dayanarak içi çaltran gerçek veya tüzel kiiye
yahut tüzel kiilii olmayan kurum ve kurululara iveren
denir” eklinde tanmlamaktadr. Kanun maddesinin açk
ifadesinden de anlalaca gibi iveren, gerçek kiiler veya
irket,dernek,vakf gibi tüzel kiiler olabilecei gibi tüzel kiilii olmayan adi irketler de olabilmektedir.Sendikalar kanununa göre ise “çi saylan kimseleri çaltran gerçek veya
tüzel kiiyi ve tüzel kiilii olmayan kamu kurulular ile bir
adi irkette ziki veya kri emek arz suretiyle ortak olanlarn
dndaki ortaklar da bu kanun bakmndan iveren saymtr.” (2821 m.2/IV,V)
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854 sayl deniz i kanununun 2. Maddesinin a fkrasna
göre iveren, “ Gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir
gemiyi kendi adna ve hesabna ileten kimse”dir. Bu tanmlamadan da anlalabilecei gibi iveren sfatn kazanabilmenin
koullarndan birisi, gemi sahibi olmaktr. Gemi sahiplerinin
gemileri kendi adna iletmesi gerekmektedir. Ve/veya gemi
iletilmek üzere bir bakasna braklrsa, gemiyi kendi adna
ileten kimse iveren saylr. Bir baka ifade ile sadece gemi
sahibi olmak iveren sfatnn kazanlmas için yeterli deildir.
Gemi sahibi ayn zamanda kendi gemisini iletmekte ise iveren saylacaktr.Türk ticaret kanununa göre ise gemisini deniz
ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan denilmektedir.
Yine kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adna deniz ticaretinde bizzat veya kaptan aracl ile kullanan kimse, üçüncü
ahslarla olan ilikilerinde donatan saylmaktadr.Yine bir gemiyi donatan sfatyla ileten ve ayn zamanda bizzat sevk ve
idare eden kaptan da iveren saylmaldr.
Birçok ahsn müterek mülkiyeti eklinde sahip olduklar
bir gemiyi, aralarnda anlaarak kendi (hepsi) nam ve hesabna deniz ticaretinde kullanmalar halinde paydalar arasnda donatma itiraki vardr.21 Donatma itiraki eklinde bizzat
veya kaptan aracl ile deniz ticaretinde gemiyi kullanan kii
ya da kiiler üçüncü kimselerle olan ilikilerinde de donatan
(iveren) saylrlar. Bir baka deyile kendisine ait olsun ya da
olmasn bir gemiyi deniz ticaretinde kullanan kii ister kamu
olsun isterse özel hükmi ahslar olsun deniz i kanununa göre
iveren saylmaktadr.
Gemi adamnn (deniz içisinin) iverenin mevzuata uygun
verdii talimatlarna uyma yani ii yapma (itaat) borcuna karn, iverenin de gemi adamndan kurallara uygun ekilde ii
yapmasn isteme ve bunun için gerekli talimat verme hakk
bulunmaktadr. Bu hakk isteme yetkisi ayn kiide olabilecei
gibi ayr ayr kiilerde de olabilir. Genelde bu ahslar iyeri sahibidir. Ancak baz durumlarda iyeri sahibi olmayan kimseler
de iveren sfat ile bu talimatlar verdikleri görülmektedir.
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C. VEREN VEKL
Günümüzde iyerleri büyüdükçe gerek organizasyondan
kaynaklanan nedenlerden, gerekse de yönetim anlayndaki
gelimeler / deimeler sonucu iverenlerin yannda ya da iverenden ayr olarak yönetimin çeitli kademelerinde deiik
ünvanlar ad altnda kimseler çaltrlmaktadr. Bu kimseler
iyerlerinde iveren nam ve hesabna hareket etmektedirler.
Ayn zamanda iyerleri yönetmekte ve iveren adna karar almaktadrlar. Nitekim 4857 sayl i kanunu 2.maddesi iveren
vekilini öyle tanmlamtr, “ veren adna hareket eden ve
iin iyerinin iletmenin yönetiminde görev alan kimselere iveren vekili denir.” veren vekilinin bu sfatla içilere kar
ilem ve yükümlülüklerinden dorudan iveren sorumludur.
“Bu kanunda iveren için öngörülen her çeit sorumluluk ve
zorunluluklar iveren vekilleri hakknda da uygulanr. veren
vekillii sfat içilere tannan hak ve yükümlülükleri ortadan
kaldrmaz” denilmektedir. Ancak kabul etmek gerekir ki iveren vekilleri için söz konusu olan sorumluluk her iverenin
yetkisi ve görevi ile snrldr.
veren vekillii uygulamada genellikle iverene i sözlemesi ile de baldr. veren vekillii sfat içilere tannan hak
ve yükümlülüklerini ortadan kaldrmamaktadr. Ayn zamanda iveren vekillerinin içilik hak ve sorumluluklar da devam
etmektedir.
4857 Sayl  Kanunu iveren vekili kavramn geni tutmutur. Anlan Yasa iveren vekilini, “iveren adna hareket
eden iin ve iyerinin yönetiminde görev alan kimseler” olarak kabul etmitir. veren adna hareket eden bir fabrikann
müdürü iveren vekili sfatn tayabilecei gibi iveren adna
hareket eden bir ef ve benzeri çalanlar da iveren vekili sfatn tamaktadr.
2821 sayl Sendikalar Kanunu iveren vekili kavramn oldukça dar tutmutur. Kanun,, veren saylan gerçek veya tüzel kiiler veya tüzel kiilii olmayan kamu kurulular adna
iletmenin bütününü yönetmeye yetkili olanlara iveren vekili
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denileceini belirtmitir.Sendikalar Kanununun amac herhalde sendika hakkndan kural olarak bütün içilerin yararlanmasn öngörmekte olsa gerektir.4857 Sayl  Kanununa göre
iveren vekili saylp hizmet sözlemesi ile iverene bal olan
içilerin bu haktan yoksun kalmalarn önlemektedir.22
4857’de iveren vekilinin daha geni tutulmasnn amac, iverenin her ie zamannda yetiemeyecei düüncesi ile ilerin
aksamadan yerine getirilebilmesi için çok sayda iveren vekiline yer verme zorunluluunun kabul edilmi olmasndandr.
854 Sayl Deniz  Yasasnn 2.maddesine göre ise, iveren
vekili, kaptan veya iveren adna ve hesabna harekete yetkili
olan kimsedir..
Sanayilemenin geliimi ile büyüyen iyerlerinde iverenin
tek bana yetkilerini kullanarak ilerin tamamn yürütmesi
imkânszdr. Nitekim birçok gemilere sahip denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir iverenin, her biri ayr iyeri nitelii
tayan gemileri yönetme ve sevk etme yetki ve sorumluluunda olan kaptanlarn iveren vekili sfatn tamas gerektiini
anlamak gerekmektedir. Bir baka ifade ile, her biri ayr iyeri
olan gemileri yönetmekle görevli gemi kaptanlar, yönettikleri
geminin ayn zamanda ivereni statüsünde yer almaktadrlar.
Yine yasa metninden anlalabilecei gibi, kaptan veya iveren adna ve hesabna gemiyi sevk ve idare eden, bunlardan
ald yetkiye dayanarak bunlarn yokluunda zorunlu (mücbir) sebeplerle gemiyi sevk ve idare eden ikinci kaptanlar veya
kaptana vekalet eden kimseleri de iveren vekili olarak adlandrmak gerekmektedir.
Türk Ticaret Kanununda kaptana tannm olan olaanüstü
yetkilere istinaden kaptann - donatan ve üçüncü kiilere kar sorumluluklar da gerekçe gösterilerek kaptann donatann
temsilcisi yani iveren vekili olduu iddias ileri sürülerek gemi adam olmad görüüne yer vermek isabetli deildir.
Çünkü kaptana verilen olaanüstü yetkiler, kaptann yüklenmi olduu hizmetin gerei gibi yerine getirilmesini amaçla28

maktan kaynaklanmtr. Nitekim bu görüü ileri sürerek kaptanlarn sendika üyesi olamayacaklar iddialarna katlmamz
mümkün deildir.
Keza 2821 sayl Sendikalar Kanunu’nun 20.maddesi sendika üyeliinin koullarn belirlemitir. Buna göre, içi saylan
kimselerin içi sendikalarna üye olabilecekleri belirtilmitir.
Bu yasa kapsamnda, hizmet sözlemesi ile çalanlarla nakliye mukavelesine göre esas olarak bedenen çalmay, yahut
neir mukavelesine göre eserini naire (yayncya) terk etmeyi meslek edinmi bulunanlar ve adi irket sözlemesine göre
emeini ortaya koyarak bir iyerinde çalanlar içi sayldklarndan içi sendikalarna üye olabileceklerdir. Dolays ile kaptan donatana hizmet sözlemesi ile bal olan kii olduuna
göre bireysel sendika özgürlüü açsndan içi sendikalarna
istedikleri takdirde üye olabilecektir. Yargtay 10. Hukuk Dairesi (Y10HD) 1976 tarihinde verdii bir kararda ehir Hatlar
letmesinde çalan gemi kaptanlarnn iveren vekili saylamayacandan içi olduklarna karar vermitir.23
Keza kimlerin sendika üyesi olamayacaklar da 2821 sayl
SK 21.maddesinde belirtilmitir. Bu kapsamda, içi statüsünde
olmayan askeri ahslar sendika üyesi olamayacaklardr. SK.
20.md hükmüne göre, 16 yan doldurmu olmak kayd ile bu
kanuna göre içi saylanlar sendika üyesi olabileceklerdir. Yani
hizmet akdi ile nakliye sözlemesi, neir (yayn) sözlemesi,
adi irket sözlemesi yapanlar üye olabileceklerdir.
D. YER
4857 Sayl  Kanununun 2. maddesi iyerini genel yanyla u ekilde tanmlamtr. “veren tarafndan mal ve hizmet
üretmek amacyla maddi olan veya olmayan unsurlar ile içinin birlikte örgütlendii birimdir.” Yine ayn maddenin devamnda iverenin iyerinde ürettii mal ve hizmetle nitelik
yönünden ball bulunan ve ayn yönetim altnda örgütlenen yerler (iyerine bal yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme,
yemek, uyku, ykanma, muayene ve bakm, beden ve mesleki
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eitim ve avlu gibi dier eklenti ve araçlarn da iyerinden saylaca ifade edilmitir.
Yine, Yasaya göre, “iyeri, iyerine bal yerler, eklentiler ve
araçlar ile oluturulan i organizasyonu kapsamnda bir bütündür”. Dolaysyla bir yerin iyerine bal olmas veya olmamasnn ayrcalk gerektirmeyecei hususu açktr.
Öte yandan, 2821 sayl Sendikalar Yasas kapsamnda ikolunun tespitinde iyerinin, hangi ikoluna gireceinin belirlenmesi önemlidir. 2822 sayl  Sözlemesi Grev ve Lokavt
Yasas açsndan da toplu i sözlemeleri iyeri veya iyerlerine göre yaplacandan, sendikann iyerlerinde i için yetki
açsndan çalanlarn çounluu salayp salayamadnn
belirlenmesi çok önemlidir. Ayrca grev oylamasnn yaplmas bakmndan da iyerine bal baka eklentilerin bulunup
bulunmamas da yine önem kazanmaktadr.
Nitekim 854 sayl Deniz  Kanunu açsndan baklacak
olursa iyeri, gemi adamnn i görecei / hizmet yapaca
yerdir; yani gemidir. Yasann açk hükmünden de anlalabilecei gibi gemi adamnn (deniz içisinin) bir hizmet akdine
dayanarak çalaca yeri olarak gemiyi tanmlamtr. (854
m.2/B) O halde i görülen yerin iyeri olarak kabul edilebilmesi için o yerin gemi nitelii tamas gerekmektedir. Bu durumda gemiyi tanmlamak gerekecektir,
Gemi hem teknik, hem de ticari yönden tanmlanmaktadr.
Teknik tanm,çokluk uluslar aras sözlemelerde yer verilen
tanmdr; ticari tanmsa ticaret / deniz tamacl yasalarnda yer alan tanm.
Gemi konusunda literatürde birçok tanma rast gelmek olasdr. 1894 Tarihli ngiliz Deniz Tamacl Yasas (Merchant
Shipping Act), “denizde kürekten baka aletle sefer yapan her
tekne, gemidir” derken, Hollanda Ticaret Kanunu gemiyi “ad
ve türü ne olursa olsun, bütün deniz vastalar gemidir” eklinde tanmlamtr.24
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Mevzuatmzda yer verilmi gemi tanmlar ise öyledir:
a) Teknik tanm:
“Denizde kürekten baka aletle yola çkabilen her araca,
ad, tanilatosu ve kullanma amac ne olursa olsun gemi denir”. (4922 Sayl Denizde Can ve Mal Koruma Hakknda
Kanun)
Yasa koyucu, burada her türlü arac gemi kapsamna sokarak denizde can ve mal güvencesine ilikin denetimin geniletilmesini hedeemitir.
“Deniz uçaklar dâhil su üzerinde tama arac olarak kullanlan veya kullanlmaya elverili bulunan her türlü deniz
arac, gemidir” (Uluslar aras Denizde Çatmalar Önleme
Uluslar aras Kurallar: Kural 3(a))
b) Ticari tanm:
”Tahsis edildii gayeye uygun olarak kullanlmas denizde
hareket etmesi imkânna bal bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne gemi saylr.” (Türk Ticaret Kanunu, m.
816).
Yine ayn Kanunun 822. Maddesine göre gemi, “eya ve
yolcu tamaya tahsis olunabilecei gibi römorkaj, balkçlk, kurtarma ve yardm, eitim, bilim ve spor gibi amaçlar
için de seyrüsefere tahsis olunabilir”
Bu tanmlardan yola çkarak gemi kavramn açklamaya
çalacak olursak öncelikle bir cismin gemi saylabilmesi 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 saylmaz; keza bir sal tekne olmadndan gemi saylmaz.
Yine TTK 816’ya göre gemi olabilmenin bir baka koulu,
gemi saylabilecek teknenin pek küçük olmamasdr. Burada
öncelikle aranan nitelik teknenin denize açlabilecek ve olaan
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deniz tehlikelerine direnç gösterebilecek büyüklükte olmas
gerektiidir.25 Elbette ki teknenin ne büyüklükte olaca hususu denizcilik tekniine göre tespit edilecektir.
Ölçümleme tekniine göre büyüklüü ve ticari tonaj tespit
edilen teknelerin denizde hareket olanana sahip olmas gerekir. Teknenin kendi kendine hareket edebilmesi art olmayp bir
baka güç tarafndan çekilmek suretiyle de hareket edebilmesi
gemi olma koulu için yeterlidir. Nitekim barça /at / mavna
kendi kendine hareket olana olmad halde gemidir.
Ayrca bir teknenin gemi olabilmesi denizde hareket kabiliyetine bal bir gayeye tahsis edilmi olmas gerekir. Bir baka
ifade ile kyya sabit olarak restoran veya otel olarak kullanlmak maksad ile bal bulunan tekne gemi saylmaz. Zira bu
teknenin amac seyrüsefer deildir; hareket yetenei sonlanmtr.
TTK 818. maddesine göre gemi, gemi olma niteliini yitirirse, yani tamir kabul edilmez duruma gelirse, parçalanmas,
batmas(kurtarlamayacak durumda), enkaz duruma gelmesi
gibi durumlarda gemi niteliini yitirmi demektir. Ancak gemi
niteliinin geçici olarak kaybolmas gemi niteliini sonlandrmaz. Örnein, batm bir gemi kurtarma imkân bulundukça
gemi olma nitelii ortadan kalkmaz.
Gemiler kullanma amaçlar dorultusunda deiik adlar
alrlar.
Günümüzde dünya denizlerinde deiik çeitte gemiler
ticaret yapmaktadr. Bunlar içinde sv yük tayanlar (ham
petrol tankeri, ürün tankeri, kimyasal madde tankeri, arap
tankeri vb), kuruyük tayanlar (ilep, konteyner gemisi, arabal vapur, araba gemileri ve ro/ro gibi araç tayan gemiler,
dökmeciler, frigori k gemiler,vb), hem sv hem de kuruyük
tayabilenleri (O/O ve O.B.O gibi kombine dökmeciler), yolcu tayanlar (yolcu vapurlar, transatlantikler, turizm amaçl
kurvaziyer gemiler), canl hayvan tayanlar, eitim hizmeti
verenleri vardr.
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Geminin “tahsis edildii amaca uygun hareket edebilmesi
denize, yola ve yüke26 elverili olmas gerekir.
Denize elverililik, bir geminin “tekne, umumi donatm,
makine, kazan gibi esas ksmlar bakmndan yapaca yolculuun – tamamyla anormal tehlikeler hariç – deniz tehlikelerine kar koyabilecek durumda olmas” halidir. Buna teknik
elverililik de denebilir.
Denizcilik Müstearlnca uluslar aras kurallar ve ulusal
mevzuat çerçevesinde yaplan periyodik (süreli) sörveyler
denize elverililik balamnda yaplan teknik denetimlerdir.
Buna istinaden düzenlenen serti kalar da genellikle hukukta
karine oluturur.
Yola elverililik ise, denize elverili olan geminin yükleme
durumu, yakt, kumanyas, gemi adamlarnn yeterlii bakmlarndan yapaca yolculuun olaan tehlikelerine kar
koyabilmek için gerekli nitelikleri haiz bulunduunda yola
elverili saylr. (TTK / 817)
TTK /817, 4922 Sayl Denizde Can ve Mal Koruma Hakknda Kanun hükümlerine de atfta bulunmakta ve bu balamdaki hükümlerini sakl tutmaktadr.
Gemi, denize elverili olmadkça, gemi adamlar tam, yakt ve kumanyas yapaca yolculuu karlayacak yeterli olsa
bile yola elverili olmaz.
Bu çerçevede geminin teknik bakmdan elverili durumda
olmas ve bu elverililiini sürdürmesi kaptann görevler arasndadr. Bu bakmdan denize ve yola elverililik konularndaki herhangi bir eksikliin, aksakln yasal muhatab, kaptandr.
TTK/ 974 kaptann görevleri arasnda bulunan, “gemisini
denize ve yola elverili hale koyma” edimini ele almtr. Kaptan, yola çkmadan geminin denize ve yola elverili olmasna
dikkat etmek zorundadr (TTK/ 974).
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Gemi kaptannn yolculuk (yükleme, tama ve boaltma)
sürecindeki önemli görevlerinden bir tanesi, yüke özen göstermektir. Nezaret ve denetim ilevlerinde bütünleir.
Tayan, TTK 1019/2 balamnda gemisini yüke elverili
klma borcu altndadr. Burada söz konusu yükümün yolculuun balangcna ilikin olduu belirtilmise de, tayann
yolculuk boyunca gemiyi yüke elverili klma borcu altnda
olduu kabul edilmektedir. Souk tanmas gereken yükün,
geminin soutma sisteminde yolculuk srasndaki bir arza sebebiyle hasarlanm olmasndan ötürü tayann sorumluluktan kurtulmas beklenemez.27
Kaptann yüke nezaret etme ve özen gösterme edimi TTK
975 ile getirilmitir. Bu madde hükmü, gemi yük donanmnn
yükü yüklemeye elverili durumda bulundurulmasn, yükün
yüklenme (gemiye alnma) tarznn denizcilikte cari usul ve
örere uygun biçimde yaptrlmas (yaplmasna dikkat etme)
ödevini kaptana yüklemitir. Ayrca, yükün gemide tanaca
yük bölmelerinin tanacak yükün cins ve niteliine uygun biçimde hazrlanmas da kaptann ödevleri arasndadr.
Kaptana TTK 975 ile yüklenmi nezaret ve özen borcu öyle
sralanabilir:28
• Tayaca yük(ler) hakknda yüke özeni artrc yükleme
ve tama bilgilerini toparlamak,
• Yükün (yüklerin) boaltma srasn (sefer rotasyonunu) göz
önünde tutarak yükleme ve boaltmay planlamak,
• Yük bölmelerini29 her bakmdan yüke ve yüklemeye uygun
halde bulundurmak, (TTK 975/2)30
• Kurallara ve mesleki gelenee uygun biçimde isti yaptrmak,
• Yükü neta ettirmek, gerekiyorsa laing serti kas almak,
• Gemiye ar yük almaktan (overloading) kaçnmak, (TTK
975/2)31
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• Gemi dengesinin uygun snrlar içinde kalmasn salamak,
yüklemeyi buna göre tasarlamak,
• Yüklerin gemi içindeki dalmlar yüzünden gemi bünyesinde oluabilecek ar zorlamalar önleyerek gemiyi korumak,
• Yükleme postasnn yükleme srasnda yükleri çarpma,
düürme, devirme yoluyla gemi bünyesine (ambarazna,
ambar tabanna vb) verecei olas hasar(lar)a kar önlem
almak,
• Gerekiyorsa yük sörveyi yaptrmak,
• Yüke özen borcu balamnda tayann ve kendisinin (geminin) çkarlarn kollamak üzere gerektiinde yük ilgililerine / stevedora protesto mektubu vermek,
•  güvenlii açsndan ambarlarn (ro/ro gemilerinde hangarlarn) yolunca havalandrlmasn, aydnlatlmasn, ambarlara ini-çklarn güvenli olmasn salamak.
E. LETME
letme kavram deniz i mevzuatmzda tanmlanm deildir.
letme, her eyden önce iktisadi bir kavramdr. yerlerinden daha büyük ve genitir. Deniz  Hukukuna göre iyeri
gemi ise iletme de genellikle birden çok gemilerin ayn iverenin ayn irketine bal olmas durumunu ifade eder. Baz
durumlarda iletme, iyerinin çapna göre, tek bir gemiden de
ibaret olabilmektedir. Günümüzde 350 hatta daha fazla gemi
ileten denizcilik iletmeleri bile vardr. (Danimarka ve Amerikan ortakl Maersk Sealand, sviçre rmas MSC gibi), Bütün
bu açklamalardan sonra denizcilik sektörü açsndan iletmeyi u ekilde tanmlamak mümkündür:
letme, iktisadi bir amac gerçekletirmek maksadyla iverene ait bir veya daha fazla geminin (iyerinin) bal bulunduu organize iyeridir.
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letme tek bir iyerinden oluabilecei gibi birden çok iyerinden de oluabilir.
Genellikle uluslar aras genel kabul görmü kurallar (tayan sorumluluuna ilikin konvansiyonlar), tayann hizmet
sorumluluunu bir iyeriyle snrlandrmaya imkân tanr. Bu
yüzden uygulamada “bir gemi- bir iyeri” kural yaygndr.
Dolaysyla iveren (geminin sahibi konumundaki donatan
veya kendisine ait olmayan bir gemiyi kendi nam ve hesabna
çaltran kii olan ileten) üçüncü ahslara kar olas sorumluluunu deniz serveti (gemi deeri + navlun ve eklentileri) ile
snrlandrr. Bu kapsamda bir iletmenin 10 gemisi varsa her
bir gemi için ayr irket kurulur. Yani bu gemiler, ayn binann
çats altnda “bir gemi, bir irket” uygulamas kapsamnda
birbirinden bamsz 10 irket gibi ticaret yapar. Bir gemiden
kaynaklanan sorumluluk sadece o gemiyi balar; lonun dier gemilerini etkilemez; velevki bu gemilerin donatan / ileteni ayn kii(ler) olsun… Bu yüzden bir gemi için alnm
yarg karar sadece o gemi için uygulanabilir; dier gemiler
üzerinde yasal uygulamaya gidilemez
“Bir gemi-bir iyeri” ilkesi kamu iletmelerinde uygulanmaz. Çünkü kamu gemilerinin masuniyeti vardr. Dolaysyla
kamu iletmelerinde bir geminin sorumluluu sadece o gemiye dönüktür. letmenin dier gemileri üzerinde herhangi bir
ilem yaplamaz.
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II. DENZ  KANUNUNUN KAPSAMI
A. GENEL OLARAK
4857 sayl i kanununa göre 4. maddedeki belirtilen istisnalar dnda kalan bütün iyerlerine ve bu iyerlerinin iverenleri ile iveren vekillerine, faaliyet konularna baklmakszn
uygulanr. (4857 m.1/11) Bir baka deyile genel kural olarak
çalanlar i kanunu kapsam içindedirler.
B. GEMNN TÜRK BAYRAI TAIMASI
Bu kanunun birinci maddesi, ibu kanun hükümlerinin, denizlerde, göllerde ve akarsularda, Türk Bayra tayan yüz ve
daha yukar grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akdi ile çalan gemi adamlar ve bunlarn iverenleri hakknda uygulanacan hükmetmitir (m.1/a). Her eyden önce bir geminin
Deniz  Kanunu kapsamnda deerlendirilebilmesi için Türk
bayran tayan 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 kantlanr.
Ancak istisna olarak Türk gemisi olmayan bir gemi de belirli koullarla ve Ulatrma Bakanlnn izniyle bir süre için
Türk Bayra çekebilir. stisnai durum en fazla iki yl için geçeridir.
Türk Bayra çekme hakk bulunan bir geminin Türk gemisi olup olmadnn belirlenmesi için bir takm artlarn aranmas gerekir. Bunlardan bir tanesi, gemi üzerindeki mülkiyetin tamamen Türk vatandalarna ait olmas gerekir. (TTK. m
823/u).Ancak tüzel kiilie sahip kurulu, kurum, dernek ve
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tesislerin mal olan gemiler yönetim kurulunu oluturan kiilerin çounluu Türk vatanda olmak kayd ile Türk gemisi
saylrlar (TTK. m 823/son). Ayrca Türk Ticaret Siciline tescil edilen donatma itiraklerinin mal olan gemiler paylarnn
yardan fazlas Türklere ait ve gemi müdürü Türk vatanda
olmak koulu ile Türk gemisi saylrlar. (TTK m 823,826)
C. GEMNN GROSTONLATOSU
Öncelikle, Deniz  Kanununun 1.maddesine göre, bir geminin ticari tonaj yüz groston ve daha fazla ise bu kanun
hükümleri uygulanacaktr. Ayrca ayn iverenin birden fazla
gemisi varsa, gemilerinden her biri yüz grostonun altnda ve
gemilerin toplam tonaj da yüz groston ve daha fazla ise yine
bu kanun hükümleri uygulanacaktr.
Buna göre dolmu motoru ileten bir iveren motorun tonilatosu 100 grostondan küçükse Deniz  Kanunu hükümleri
uygulanmayacaktr. Ancak ayn iverenin motorlarnn says
birden fazla ve bunlarn tonajlar toplam da en az 100 grostonu buluyorsa, bu durumda Deniz  Kanunu anlamnda uygulama alan içerisine girecektir.
Ayrca Deniz  Kanunu, akarsularda ve göllerde kullanlan
gemilerdeki çalanlar yüz ve daha yukar grostonilatoda olmak kaydyla bu Kanun kapsamna almtr. Türk Ticaret Kanunu ise yalnzca deniz gemilerini kapsamaktadr. Dolaysyla
Deniz  Kanunu’nun TTK’dan daha geni bir alan kapsad
görülmektedir. Buna göre Van gölünde çalan 150 grostonluk bir gemi TTK anlamnda gemi saylmayacandan gemi
adamnn kusuruna dair ya da kurtarma yardma ilikin hükümler bu gemide çalanlar bakmndan uygulanmayacaktr.
Ancak Deniz  Kanunun bütün hükümleri bu gemide çalan
gemi adamlarna ve iverenine uygulanacaktr.32
Özetle, Deniz  Kanunu balamnda bir gemi ister deniz,
ister nehir, isterse de göl gemisi olsun, iyeri olma özellii kazanrken TTK kapsamnda sadece deniz gemileri iyeri uygulamasnda yer alacaktr.
38

D. GEMADAMLARI SAYISI BAKIMINDAN
Bir gemide çalan gemi adam saysnn be veya daha fazla olmas durumunda o iyeri (gemi) bu kanunun kapsamnda
olacaktr. Buna göre ayn iverene ait gemilerin grostonilatolar toplamda yüz veya daha fazla veyahut iverenin çaltrd
gemi adam says be veya daha fazla olduu takdirde birinci
bent hükmü uygulanr. (m.1/II)yani Deniz  Kanunu uygulama alanna dahil olacaktr.
Görüldüü gibi yasa hükmünün açk ifadesine göre geminin grostonilatosu yüz veya daha fazla olmasa bile ayn iverenin çaltrd gemi adam says be veya daha fazla ise yine
Deniz i Kanununun uygulama alanna girecektir. Buna göre
bir iverenin her biri 40(Krk) grostonilatoluk iki adet gemisi olduunda bu gemilerin her birinde üçer gemi adamndan,
toplam alt gemi adam çaltn varsayarsak, gemilerin toplam grostonilatolar yüzü bulmamasna ramen toplam gemi
adam says beten fazla olduu için bu gemilerin iverenleri
ile gemi adamlar Deniz  Kanunu kapsamna dahil olacaklardr.
Dolaysyla Deniz  Kanunu hükümlerinin uygulanmasnda gemi saysndan çok toplam tonajn 100 groston ve yukar,
gemi adam saysnn da be ve daha fazla olmas ölçüt (kriter)
kabul edilmektedir.
E. KAPSAM ALANININ GENLETLMES
Deniz  Kanunu, daha geni gemi adam kitlesinin bu Kanunun hükmünden yararlanmas maksadyla, akarsularda ve
göllerde iletilen sandal, mavna, at, salapurya gibi yüzer yaplar da gemi saymtr. Ancak Türk Ticaret Kanununu “….
pek küçük olmayan her türlü tekneyi” gemi olarak kabul etmektedir (TTK m.816). Dolaysyla sandal - küçük olmas nedeni ile - TTK balamnda gemi olarak kabul edilmez
Deniz  Kanunu daha geni bir kesimin kanun kapsamndan yararlanmasn salamak amac ile sandal da iyeri olarak kabul etmitir (m.I/III). Yine mavna da TTK balamnda
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kendi kendine hareket edebilen bir araç olarak deerlendirilemez. Bu anlamda da - Deniz Ticaret Kanunu’na göre gemi
saylmayan - mavnann Deniz  Kanunu Kapsamna alnarak
kapsam alannn geniletildiini görmek mümkündür.
Esasen Deniz  Kanunu hükümlerini göz önüne alarak
gemi adamlar açsndan geçerli olabilecek yeni bir tanmlama
yapmak gerekecektir. Buna göre gemi, “su üstünde serbestçe
hareket edebilen her türlü vasta” olarak tanmlanabilir. Zira
tekne gibi içi oyumlu olmas gerekmeyecei gibi, kendi kendine hareket kabiliyetine sahip olmasna da gerek olmayacaktr.
Ayrca ebatlar açsndan pek küçük olup olmamasna baklmayacaktr. Buna göre motor bot, duba, yat, römorkör gibi
araçlar da Deniz i Kanunu anlamnda gemi saylacaktr.33
F. BAKANLAR KURULU’NUN GENLETME YETKS
Deniz  Kanunu kapsamnn geniletilme yetkisi, ayn
maddenin 4.fkrasndaki düzenlemelerle Bakanlar Kuruluna
braklmtr. Buna göre, Bakanlar Kurulu ekonomik ve sosyal gerekler bakmndan bu kanun hükümlerini - yukardaki
bentlerin kapsam dnda kalan - gemilerle gemi adamlarna ve bunlarn iverenlerine ksmen veya tamamen temile
yetkilidir(m 1/ IV). Dolaysyla, Bakanlar Kurulu Deniz 
Kanunu kapsam dnda kalan yüz grostonilatodan küçük
gemilerle, be kiiden az gemi adam çaltran iverenleri ve
bunlarda çalan gemi adamlarn Deniz  Kanunu kapsamna
alabilecektir.
Yukardaki bentlerde yazl gemilerin bu Kanun kapsamna
alnmalar sebebiyle yaplabilecek itirazlar Çalma Bakanl
tarafndan incelenerek karara balanr. Bu itirazlar Kanunun
uygulamasn durdurmaz (m 1/ IV).
Gerçekten Bakanlk bu yetkisini kullanrken yukarda belirtilen unsurlar; gemi adamlarnn saysn ve iyerlerinin grostonilatolarn dikkate alacaktr. Çalma Bakanlnn verdii
karar idari bir tasarruf niteliindedir. Bu karara itiraz yasal
yollarla idare mahkemeleri ve/veya Dantay nezdinde her
zaman mümkündür.
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Yabanc gemi adamlarnn bu kanun bakmndan kapsama
alnmalar - bir baka ifade ile bu Kanun hükümleri - mütekabiliyet esaslarna göre Türk gemi adamlarna ayn mahiyette
haklar tanyan devletlerin uyruunda olup bu kanun kapsamna giren gemilerde çalan gemi adamlarna da uygulanr
(m.4).
Görüldüü gibi, Deniz i Kanunu, Türk Bayra tayan gemilerde çalan yabanc uyruklu gemi adamlarnn bu Kanunun Türk uyruklu gemi adamlarna salad tüm haklardan
ayn ölçüde yararlanabilmesi için “karlkl koul” hükmüne
yer vermitir. Bir baka ifade ile yabanc gemi adamnn Deniz
 Kanunu hükümlerinden yararlanabilmesi, uyruunda bulunduu ülkenin gemilerinde çalan Türk gemi adamlarnn
o ülkeye ait benzeri kurallardan yararlandrlyor olmasna
baldr.
Sonuç olarak, bir geminin veya gemi adamnn Deniz i Kanunu kapsam alanna girebilmesi için yasa baz kurallar getirmitir. Buna göre;
• Gemi adamnn bir hizmet akdi ile çalyor olmas gerekir.
• Geminin her eyden önce Türk Bayra tayan bir gemi olmas gerekir.
• Uygulama alan denizler, göller ve akarsularda ileyen yüzer yaplardr.
• Geminin yüz (100) ve daha yukar grastonilatoda olmas
gerekir.
Bunlarn dnda ayn maddenin bir dier fkrasnda yüz
grostonilatodan küçük gemilerinde uygulama alanna girmesi
bakmndan baz özel artlar getirmitir. Buna göre;
• Ayn iverene ait gemilerin grostonilatolar toplam yüz
veya daha fazla olmas gerekir. (Ayn iverenin birden fazla
gemileri olmas durumunda grostonilato toplamlar en az
yüz olmaldr.)
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• Ayn iverenin çaltrd gemi adam says be(5) veya
daha fazla olmas gerekmektedir.
• Son olarak itiraz yolu açk olmak koulu ile Bakanlar Kurulu yukarda saylan hükümleri geniletme yetkisine sahiptir.
Hemen belirtmekte yarar vardr: Esasnda Deniz i Kanunu
kapsamnda olmas gereken baz gemilerle gemi adamlarnn
uygulama alannda olmad görülmektedir. öyle ki: denizde
balk avcl ile uraan balkçlarla balkç tekneleri bu kanun kapsamna alnmamtr. Gerçi 4857 sayl Yasann “istisna
olanlar” balkl 4.maddesinin II/ f fkras bunlarn  Kanunu
kapsamnda olduklarn belirtmise de, balkç teknelerinin
Deniz  Kanunu kapsamnda olmas gerekmektedir. Deniz
 Kanunun gemi (iyeri) kavramndan yola çkarak konuyu
deerlendirecek olursak, balkç teknelerinin Deniz  Kanunu
kapsamnda olduklar görülecektir. Ancak mahkeme karar ile
oluan baskn görüe göre de uygulama balkçlarn i kanunu
kapsamnda olduu eklindedir.34 Esasnda bu hususta gerekli
açk düzenlemeler yaplarak balkç gemilerinin de gemi saylp Deniz i Kanunu kapsamna alnmas, uygulamadaki skntlar ortadan kaldracaktr.
Kylarda veya liman ve skelelerde gemilerden karaya ve
karadan gemilere yaplan yükleme ve boaltma ileri ile Deniz
 Kanunu kapsamna girmeyen ve tarm ilerinden saylmayan, denizlerde çalan su ürünleri üreticileri ile ilgili iler 4857
sayl  Kanunu kapsamna alnarak kara içileri gibi görülerek  Kanunun kurallar uygulanaca belirtilmitir.
Gerçekten Deniz  Kanunu uygulama alan bakmndan
yeniden gözden geçirilerek kimi düzenlemelere açklk getirmek suretiyle uygulamadaki oluan karkln olumasn
engellemek gerekecektir.
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III. DENZ  KANUNU AÇISINDAN
HZMET SÖZLEMELER
A. HZMET SÖZLEMESNN TANIMI
854 sayl Deniz  Kanunu hizmet sözlemesi ile ilgili herhangi bir tanmlama yapmamtr. Sadece gemi adamnn tanmna yer vermitir. Buna karlk Borçlar Kanunu ve 4857
sayl  Kanununda bu anlamda tanmlamalara rastlamak
mümkündür öyle ki:
• Borçlar Kanunu “Hizmet akdi bir mukaveledir ki, onunla
içi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet
görmeyi ve i sahibi dahi ona bir ücret ödemeyi taahhüt
eder” (m.313/1) diye tanmlama yaparak esas itibar ile hizmet ve ücretten söz eder.
• 4857 sayl  Kanununda ise “i sözlemesi, bir tarafn (içi)
baml olarak i görmeyi, dier tarafn (iveren) da ücret
ödemeyi üstlenmesinden oluan sözlemedir” (m.8/1) diye
tanmlama yaplarak bamllk ilikisinden söz edilmektedir.
Oysa doktrinde genel kabul gören benimseyi dikkate alnarak hizmet sözlemesi i, ücret ve bamllk ilkeleri üzerine
kurulmaldr. Bu üç temel unsurun varlndan söz edebilmek
için öncelikli olarak yaplmas gereken i, bu ie karlk olarak
bir ücretin alnmas olacaktr. Kukusuz bu i yaplrken içinin ii veren ve/veya iin yaplmasn isteyen tarafa (iverene)
bir bamllk ilikisi ile baml olarak çalmas gerekecektir.
çinin i görme, iverenin de ücret ödeme borcu dnda taraarn sözlemeden veya kanundan doan baka borçlar da
söz konusudur.
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B.  LKSNN KURULMASI VE ÖNEM
Genel olarak i ilikisinin hizmet sözlemesinin yaplp yürürlüe girmesi ile balayacan söylemek mümkündür. 
ilikisi, gemiadamna donatann/ iletenin iini yapma borcu
yükleyen hukuki bir iliki olarak nitelendirilebilecei gibi, iverene de gemi adamn çaltrmasna dayanan ili bir iliki
olarak anlalmaldr.
Hizmet akdi, hukuki ehliyete ve eit haklara sahip bulunan
her iki tarafn gerek gemi adam gerekse iverenin özgür iradelerinin birlemesi sonucu oluan bir özel hukuk sözlemesidir. verenin gerçek kii veya tüzel kii veya kamuya ait iyeri
olmas bu durumu deitirmez.
Hizmet sözlemeleri gemi adamnn ahsna bal bir sözlemedir. Gemi adamnn gemide görecei hizmet için yaplan
bir sözleme olduu için:
• verenin hizmet sözlemesinden doan, “gemi adamna
gemide (iyeri) yaplacak ie karlk ücret ödeme” yükümlülüü,
• Gemi adamnn saln koruma ve eit ileme tabi tutma
borcuna karn gemi adamnn da iverenin talimatlarna
uyma, iverene sadakat ve iini ehil bir gemi adam gibi yerine getirme yükümlülüü,
söz konusudur.
C. HZMET AKTLERN ETKLEYEN FAKTÖRLER
Hizmet akitlerinin snrlarn belirleyen en önemli etken
kukusuz Anayasadr. Bununla birlikte kanun, tüzük ve yönetmeliklerin emredici kurallar vardr. çilerin korunmas
maksadyla 854 sayl  Yasas veya genel i kanunlarnda emredici (yani uyulmas zorunlu) kurallar dier hukuk dallarna
göre daha çoktur.
Ayrca içi yararna hizmet sözlemelerini etkileyen bir dier faktör de Toplu  Sözlemesidir.1961 Anayasas’ndan son44

ra yürürlüe giren 274 – 275 sayl Yasalarla gemi adamlarna
sendikasnn yapm olduu toplu i sözlemesi ile mevzuatn
üstünde (hizmet akitleri) haklar salanmtr.
Toplu  Sözlemesi Grev ve Lokavt Kanunu öncesinde çalma koullar genellikle mevzuata aykr olmamak koulu ile
iverence düzenlenmekte idi. Ancak Toplu Sözleme düzeninde gemilerdeki çalma koullarnn birçou özellikle Türkiye
Denizciler Sendikasnn gerek kamu gerekse özel sektör gemilerinde yapm olduu toplu sözlemelerle gemi adamlar yararna düzenlemi olduu görülecektir. Ne var ki, sendikalarn
örgütlü olmad birçok denizcilik iletmelerinde iverenin tek
tara tasarruf yetkisini kullanarak iç yönetmelik ad altnda
çalma koullarn belirledikleri görülebilmektedir.
yeri uygulamalar, bazen  Sözlemesi hükmü, baka bir
deyile çalma koulu haline gelebilir. Mesela iveren tarafndan içilere verilen ikramiyeler veya her türlü ad altnda verilen sosyal yardmlar gibi.35 Almanya’da verence herhangi
bir arta bal olmakszn içilere her ylba verilen ikramiye,
- eer en az 3 yl arka arkaya bu uygulamaya devam olunmu
olmas ve sonrasnda verilmemesi halinde - iverenin bunu
istemi olup olmad aratrlmakszn ayn koullarla verilmesine devam edilir. Bu gereklilik genel kabul görmü uygulamadr. Mevzuatmzda bu konu ile ilgili gerek 854’te gerekse
4857’de açk bir düzenleme yoktur.
Ancak iverence herhangi bir koula balanmakszn (tevik amac gibi) Alman hukukunda kabul edildii üzere üç kez
arka arkaya tekrarlanan ikramiyelerin hizmet akitleri hükmüne dönümesi herhalde isabetli olacaktr.
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IV. HZMET AKDNN YAPILMASI
A. KURAL OLARAK
Anayasamzn 48.maddesi ‘’ Herkes diledii alanda çalma ve sözleme hürriyetlerine sahiptir…’’ diyerek sözleme
özgürlüünü güvence altna almtr. Buna göre bir kimse kural olarak herhangi bir sözleme yapmaya veya yapmamaya
zorlanamaz. Bu kural sözlemenin eit haklara sahip taraarn
serbest iradeleri ile yaptklar bir anlama olarak nitelendirilmesinin bir sonucudur.
B. AKDN EKL ARTI
854 sayl Deniz  Kanunu, hizmet akdinin yaplmas bakmndan yazl ekil artn aramtr. Buna karn 4857 sayl 
Kanununa göre hizmet sözlemelerinde ekil serbestîsi ilkesi
benimsenmitir.  sözlemeleri kanunen aksi belirtilmedikçe
özel bir ekle tabi deildir (4857 m.8/1).
Süresi bir yl ve daha fazla olan sözlemelerin yazl ekilde
yaplmas zorunludur. Yazl sözleme yaplmayan hallerde iveren içiye en geç iki ay içinde:
• Genel ve özel çalma koullarn,
• Günlük ve haftalk çalma süresini,
• Temel ücreti ve varsa ücret eklentilerini,
• Ücret ödeme dönemini,
• Süresi belirli ise sözlemenin süresini,
• Fesih hallerinde taraarn uymak zorunda olduklar hükümleri
gösteren yazl bir belge vermekle yükümlüdür (4857 m.8/).
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854 sayl Deniz i Kanunu 5. maddesi “hizmet akdi (i sözlemesi) iveren veya iveren vekili ile gemi adam arasnda
yazl olarak iki nüsha yaplr ve taraardan her birine birer
nüsha verilir.’’ diyerek yazl ekil artn hizmet akdinin yaplmasnda zorunlu klmtr.
Ancak yasann bu zorunlu hükmüne ramen uygulamada
gemi adamlarna zaman - zaman hizmet akitlerinin yazl olmad bazen de tek tara sözleme yaplarak bir nüshasnn
gemi adamna verilme mecburiyetine karn verilmedii görülmektedir.
Bu durumda sözlemenin geçersizlii tartlabilir. Ne var
ki, mevzuatmzda sözlemenin yazl yaplmamas hallerinde
geçersiz saylacana dair bir düzenleme bulunmamaktadr.
Buna göre, sözlemenin yazl olarak yaplmamas durumunda geçersiz saylaca anlam çkartlamaz.36 Günümüzde birçok gemi adamnn iverenle aralarnda sözlü olarak anlaarak
akdedilmi hizmet akitlerinin varlndan söz etmek mümkündür.
Anlalan odur ki bundan sonrada yazl ekil artna uyulmadan birçok hizmet sözlemelerinin varlna tank olunacaktr.
Hizmet sözlemelerinin yazl yaplmas ekli bir ispat koulu olduunu vurgulamak gerekir. Zira sözlemelerin yazl yaplmamas nedeni ile iverenle gemi adam arasnda bir
ihtilafn (uyumazln / çekimenin / anlamazln) varl
durumunda öncelikli sorunlarn ortaya çkaca bir gerçektir. Nitekim  Mahkemelerine intikal eden gemi adam iveren arasndaki uyumazlklarn bir çounu aralarnda açkça
belirtmemi (yani yazlmam, kayt altna alnmam) ücret
gibi alacaklarn oluturduunu belirtmek gerekir. Gerçekten
de gemi adamlar tarafndan süreye bal olarak ileri sürülen
yllk ücretli izin haklar, ikramiyeler ve kdem tazminatlar
hakknn hesab gibi yasal haklarn ispat açsndan yazl ekil
artnn gereklilii ortaya çkmaktadr. Aksi halde hizmet ilikisinin ispat için baka yollarn denenmesi gerekecektir.
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Deniz  Kanununun 50 (a) hükmü, yazl ekil artna uyulmad takdirde, ”iveren veya iveren vekili hakknda 500 liradan az olmamak üzere ar para cezasna sulh ceza mahkemesince hükmolunur” diyerek cezai hükme yer vermitir. Bu
cezai yaptrmn yetersizliinden dolaydr ki;
• Uygulamada iverenlerin gemi adamlarna ya yazl bir sözleme
yapmama ya da bir nüshasn gemi adamna vermeme gibi gayri
hukuki yolu tercih ettikleri görülmektedir.
Gerçekten de taraar arasndaki uyumazlklardan kaynaklanan bu tür karkln almas için Deniz  Kanunun
50/a maddesi yerine, gemi adam ile iveren arasnda yazl
yaplacak olan hizmet akitleri üç nüsha yaplmal üçüncü nüshas ispat açsndan Bölge Çalma Müdürlüklerine iverence
gönderilmelidir. Aksi durumlarda ikolunda üye bakmndan
en büyük sendikann yapt toplu i sözlemesi hükümleri
emsal tekil edilerek hizmet akdi hükmü yerine geçecei kabul edilmelidir. Bu düzenleme ile hizmet akitleri yapmayan
kötü niyetli iverenler üzerinde hiç kukusuz caydrc etki yapacaktr, düüncesindeyiz.
C. HZMET AKTNN YAPILMASI
Bir gemide çalacak gemi adam ile iveren/iveren vekili arasnda yaplacak hizmet akitlerinde taraarn hak ve yükümlülüklerine açklk getirecek hususlarn yazlmas gerekmektedir.37 Nitekim bu hususla Deniz  Kanununun 6. maddesi yaplacak yazl akitlerde hangi hususlarn bulunmas
gerektiini belirtilmitir. Buna göre;
• veren ad soyadyla ikametgâh adresi
• Gemi adamnn ad, soyad, doum tarihi ve yeri, sicil numaras, gros tonilatosu ve kaydedildii sicil dairesi (gemi
adamnn ayn iverenin muhtelif gemilerinde çalmas ihtimali mevcutsa bu hizmet akdinde ayrca belirtilir.)
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• Akdin yapld yer ve tarih
• Gemi adamnn görecei i
• Gemi adamnn hizmete balayaca tarih ve yer
• Hizmet akdinin belli bir süre için yaplm olup olmad,
belli bir süre için yaplm ise, süresi veya sefer üzerine ise
hangi sefer olduu
• Ücretin ödeme zaman ve yeri
• Avans ödeme artlar
• Dier i artlar
• Trimciler ve ateçiler ile yaplacak hizmet akitlerinde
25/5/1959 gün ve 7292 sayl Kanunla onanan sözlemenin
özeti” dir.
Ancak hizmet akitlerine kanunda belirtilen bu koullara
ilave olarak yeni koullar koymak mümkündür. Bunlarn hizmet akitlerinde yer almas gerekmektedir. Hizmet akitlerine
konulacak hükümler yasann emredici hükümleri ile kamu
düzeni, kiisel haklar ve ahlaka aykr hükümler konulamaz.
Kanun hükümlerinde açkça belirtilmi olmasa bile, 25.05.1959
tarihinde onayladmz Deniz lerinde Çaltrlacak Çocuklarn Asgari Ya Haddinin Tespiti Hakkndaki 58 Sayl ILO
(Uluslararas Çalma Örgütü) Sözlemesinde, 15 yandan
küçük çocuklarn çaltrlamayacaklar belirtilmitir.38 Dolays ile bunu dikkate alarak mevzuatmzda da 15 yandan
küçüklerin gemide çaltrlamayaca esasn kabul etmemiz
gerekmektedir. Yine 854 sayl DK m.16 / son hükmünde de
belirtildii gibi, 25.05.1959 ylnda onayladmz “Trimci ve
Ateçi Sfatyla Gemilerde e Alnacaklarn Asgari Yann
Tespitine Dair 15 Sayl ILO Sözlemesi”nde belirlendii üzere
18 yandan küçükler gemilerde trimci ve ateçi olarak çaltrlamayacaklardr. Burada belirtilen trimci sözcüü ngilizce
trimmer’dan alnmtr. Türkçede trimmer’in karl, hapç
sözcüüdür. Kömürcü kelimesi daha isabetlidir. Günümüzde
kömürlü gemi kalmamtr. Bu nedenle 12. bendin kullanm
alan kalmamtr.39 Kaldrlmas isabetli olacaktr.
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Uygulamada yukarda belirtilen hizmet sözlemesi hükümlerinin kimi zaman daha dar yapld ve birçok hükümleri içermedii görülmektedir. Örnek vermek gerekse: X gemi
adamnn belli bir ücret karlnda Y gemisinde çalaca,
görevi ve sözlemenin yapld tarih sadece belirtilerek dier
ayrntlara yer verilmezse gemi adam ile iveren arasndaki
olas bir ihtilafta gemi adam tarafndan ihtilafn ayrntlarnn
kantlanmasnda yukarda da ifade edildii gibi birçok zorluklarla karlaldna tank olunmaktadr.
O bakmdan ayrntl sözleme yaplmasnda yarar görülmektedir.
Esasen çalma koullar, ücret ve ücrete ilikin alacak haklar ile sosyal haklara ilikin ayrntl düzenlemelere toplu i
sözlemelerinde rastlamak mümkündür. Hizmet sözlemelerinin kimi hükümleriyle - i hukukunun içi lehine yararllk
ilkesi gerei olarak - toplu i sözlemesi ile iverene baz kstlamalar getirilmitir.
Nitekim Türkiye Denizciler Sendikas ile DO arasnda imzalanan 10. Dönem Toplu  Sözlemesinin 8. maddesine göre
“Toplu  Sözlemesinin yapld tarihte iveren ile içi arasnda mevcut olan hizmet akitlerinin içi aleyhine olan hükümlerinin yerine bu toplu i sözlemesinin hükümleri yer alr”40
denilerek içinin lehine bir düzenleme yaplmtr. Yine ayn
sözlemenin 25. maddesinin son fkrasnda “ iveren, içinin
ikametgâhna yakn iyerinde çaltrlmasna özen gösterir”41
denilmekle, yukardaki belirtilen hizmet akdine ilikin hükümlerde gemi adamlarnn ayn iverenin muhtelif gemilerinde çalma ihtimali varsa anlan toplu i sözlemesinin zikredilen 25. maddesinin son hükmüne göre iverenin muhtelif
gemilerinde diledii gibi tasarruf yetkisine dayanarak ordino
kesmesine (gemiye göndermesi) ikametgâhna yakn olan gemiler (i yeri) denilerek kstlama getirilmitir.
Bundan baka gemi adamlarnn gemilerde (i yerleri) çalabilmelerinin her eyden önce ön koulu, gemi adam olduklarn belirtir gemi adam cüzdan ile ve/veya gemi adamlar
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yeterlilik belgelerinin bulunmas gerekmektedir.Gemilerin
yola elverililik bakmndan hangi yeterlilik ve sayda gemi
adam ile donatlacan göstermek üzere hazrlanan, gemilerin gemi adamlar ile donatm ve bu yönetmelie dayal
olarak çkartlan yönerge esas alnarak gemilerde istihdam
edilecek olan gemi adamlar bir baka ifade ile hizmet akitleri
yaplacak olan gemi adamlarnn saylar ve yeterlilik durumlar belirlenir.
D. DENEME SÜRES
Sürekli hizmet akitleri ile ie giren bir gemi adam ivereni veya gemideki çalma arkadalarn tanyp yani çalma
biçimlerine almaya çalmak alamamas durumunda ii brakmak isteyebilir. Ayn durum iveren için de geçerli olabilir.
Deneme süresi sonu ya hemen sözleme yapmak isteyebilir
ya da izne son vermek isteyebilir.veren içinin istenilen ii
yapabilecek nitelik ve özellikte olup olmadn ancak onu deneyerek anlayabilir.Taraar birbirlerini denemeleri için hizmet
akitlerine belirli bir süre kararlatrmalar durumunda deneme süreli i sözlemesinden söz edilebilir.42
Deneme süresi bakmndan 854 sayl Deniz  Yasasnda
4857 sayl  Kanunu hükümlerinden baz yönleri ile farkllklar göze çarpmaktadr. Deniz  Kanunun 10. maddesine göre “
süresi belli olmayan hizmet akitlerinde deneme süresi en fazla
bir aydr.” Bu düzenlemenin içeriinden de açkça anlalabilecei gibi, gemi adamlarnn iverenle aralarnda yaptklar
hizmet sözlemelerinde deneme süresi sadece belirsiz süreler
için geçerlidir. Belirli süre için deneme süresi koymak söz konusu olamaz. Bir baka anlatmla balangc belli ancak biti
tarihi belli olmayan hizmet sözlemeleri için deneme süreleri
konulabilecei belirtilmitir.
Uygulamada yasann emredici hükmüne ramen zaman
zaman bu bir aylk sürenin ald görülmektedir. öyle ki:
deniz iinin özellii gerei deneme süresinin balangcndan
23 gün sonra taraardan biri sözlemeyi feshedeceini kar
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tarafa bildirmi olsa bile gemi seferine devam ettii varsaym
dikkate alndnda 12 gün sonra gemi ilk limana varncaya
kadar sözleme devam edecektir. Bu durumda bir aylk zaman
am süresi mücbir sebeplerle alarak 35 gün olarak uygulanm olacaktr.
Bu süre içinde taraar hizmet akitlerini bildirimsiz ve
tazminatsz feshedebilir. Ancak gemi adamlarnn çalt
günler için ücret hakk sakldr. (854. m.10/2) Gerçekten de
burada söz konusu olan ücret kavramn geni anlamyla ele
almak gerekecektir. Gemi adamnn bu süre içinde hak ettii
fazla mesai ücreti, yemek paras, hak ettii ulusal bayram ve
genel tatil günleri ücreti ile hafta tatili ücreti varsa ikramiye
ve primler gibi sosyal yardmlardan da yararlanmas gerekecei anlalmaldr.
Deniz  Kanununda deneme süresinin toplu sözlemelerle
artrlacana dair açk bir hüküm olmamasna ramen 4857
sayl  Kanunu deneme süresini en çok iki ay olarak kabul
etmitir. Ne var ki, toplu i sözlemeleri ile bunun dört aya kadar uzatlabilecei belirtilmitir (m.15/I). Gerçekten baz toplu
i sözlemelerinin deneme sürelerine ilikin hükümlerinde iki
ay aan üç veya dört ay gibi bir sürenin konulmu olduu görülmektedir. Nitekim Türkiye Denizciler Sendikas ile Türkiye
Denizcilik letmeleri arasnda imzalanan 10.Dönem Toplu 
Sözlemesinde deneme süresini kara personeline 3 (üç) ay olarak kabul edilmitir.43 Deniz  Kanununda yasada toplu sözlemelerle artrlmas olanann tannm olmasnn açklayc
hiçbir nedeni görünmemektedir. Gerçekten de bu sürenin üç
aya kadar toplu sözlemelerle artrlabilecei hüküm altna
alnm olsayd isabetli olurdu kanaatindeyim.
Deneme süresi tamamlandktan sonra hizmet akitlerinin
sona ermesi durumunda genel hükümlere bakmak gerekecektir. Gemi adamnn çalt süreye bal olarak elde edecei bütün alacak haklar dikkate alnacaktr. öyle ki: yllk
ücretli izin hakknn doumunda, kdem tazminat hakknn
hesaplanmasnda, ihbar tazminatnn hesaplanmasnda de52

neme süresinde geçen süreler çallm gibi kabul edilecektir.
Özellikle gemi adamlar için hayati önem tayan ehliyet ve
yeterliliklerini yükseltmek maksad ile Gemi adamlar Yönetmelii gerei snav için hizmet sürelerinin hesaplanmasnda
da dikkate alnacandan kuku duyulmamaldr.
Ksacas hizmet sözlemesi içinde öngörülen tüm kanuni
hükümler deneme süresi içinde uygulanacaktr.
4857 sayl i sözlemelerinde deneme süresi hizmet sözlemeleri belirli süreli olsun ya da olmasn sürekli i sözlemeleri
için söz konusu olabilecektir. Bilindii gibi “nitelikleri bakmndan en fazla otuz i günü süren ilere süreksiz i, bundan
fazla devam edenlere ise sürekli i denir.”(4857 m.10/1)
E. BELRL SÜRE VEYA SEFERLK SÖZLEME
854 sayl yasaya göre gemi adam ile iveren arasndaki hizmet ilikisine belli bir süre veya sefere bal olarak yaplmad hallerde bu sözleme belirsiz süreli saylmaktadr.
Yasann 7. maddesine göre “Hizmet akdi belirli bir süre veya
sefer için yahut süresiz olarak yaplabilir” (m.7/1). Görüldüü
gibi Deniz  Kanununa göre hizmet sözlemeleri belirli süreli
veya süresiz olarak yaplabilecektir. Bir de deniz iinin özelliine göre  Kanunundan farkl olarak sefer içinde sözleme
yapabilme olana benimsenmi bulunmaktadr. Süresiz sözlemelerde taraardan birinin sözlemeyi feshettiini kar tarafa bildirmesi ile sona erer (Kukusuz yasadan doan haklar,
ihbar ve kdem tazminat sakldr). Belirli süreli i sözlemesi
esasl bir neden olmadkça birden fazla üst üste yaplamaz.
Aksi halde i sözlemesi balangçtan itibaren belirsiz süreli
kabul edilir.
Belirli süreli yaplan hizmet sözlemelerinin 4857 sayl i
kanunundakinden pek farkl deildir. Hizmet sözlemelerine
belirli süre konulmu ise yani balangc ve biti tarihi sözlemede belirtilmise 3 ay, 6 ay, 1 yl gibi bu tür hizmet akitlerine
belirli süreli hizmet sözlemesi denilir.
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Gemi adamlarnn iyerleri gemilerdir. Hizmetin konusu
da deniz tamacl olunca doal olarak dier i kanunlarndaki hizmet sözlemelerinden farkllklar gösterecektir.44 Buna
göre “ sözlemenin süresi gemi seyir halinde sona ermesi durumunda geminin ilk varma limanna ulap güvenceye alnana kadar devam edecei” belirtilmitir (854 m.7/1).
Gerçekten de bu durum denizcilik mesleinin özellii gereidir. Uygulamada sk karlalan bu gibi duruma yasa açklk
getirerek taraarn maduriyetini ksmen de olsa gidermitir.
Örnein, bir geminin normal hava koullarnda X limanndan Y limanna 10 günde gidip 10 günde dönecei, 5 gün de
limanda bekleyecei düünülse, sözleme süresinin de Y limannda bitecei hüküm altna alnm olsa, kötü hava koullar
yüzünden seferin uzamas durumunda, sözlemenin denizde
yani gemi limana varmadan sona erdiini kabul edersek sözleme gemi adamnn gemiyi ilen terk etmesi mümkün olamayacana göre geminin ilk limana varmasna ve güvenlik
altna alnmasna kadar uzayacaktr.
Burada güvenlik altna alnmas baz deniz hukukçular tarafndan farkl ekilde yorumlanmakla birlikte geminin güvenliinin salanmas yani iskeleye ya da rhtma balanmas ve
orada “emin gemi” olarak bulunmas esas kabul edilmelidir.
Yasa, “belirli bir sefer için yaplm hizmet akdi yazl seferin sonunda geminin vard limanda yükünü boaltmas ile
sona erer” (854 m.7/11) demekle sefer üzerine yaplan hizmet
sözlemelerinde sözlemelerin ne zaman sona ereceine açklk
getirmitir. Deniz ticaretinde gemi adamlar için sefer üzerine yaplm hizmet akitlerine skça rastlamak mümkündür. Bu da yine
deniz sektöründeki gemilerde yaplan çalmalarn gereidir.
Sefer için yaplm (yani seferlik) hizmet sözlemelerinin
belirli süreli sözlemelerden fark vard limanda yükünü boaltmas ile sona ereceidir. (854 m.7/11) Esasen gemi limana
varmakla sefer sona ermi saylmayacaktr. Gemi adamlarnn
yükün tahliye esnasnda geminin güvenlii için liman içilerine (tahliye elemanlarna) refakat etmeleri gerekmektedir.
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F. HZMET SÖZLEMES SÜRESNN UZAMASI
Akit sürelerinin uzamas yasal olarak düzenlenmitir. Buna
göre hizmet akitleri ister belirli bir süre isterse belirli bir sefer
için yaplm olsun seferin veya belirli sürenin sonunda gemi
adam iveren veya iveren vekilinin muvafakatiyle ie devam
ederse ve gemide sefere çkarsa yazl bir ekilde olmayp örtülü bir mutabakatla olmaktadr. Yine uygulamada skça karlalan bir durumdur. Borçlar Kanununun 339. maddesinde
ise “muayyen bir müddet için yaplan hizmet akdi bu müddetin mürurundan sonra her iki tarafn sükûtu ile temdit edildii
takdirde, akit ayn müddet ve fakat nihayet bir sene için tecdit
edilmi saylr.” Borçlar Kanunu, belirli süreli hizmet akitlerinde bu sürenin sona ermesinde her iki tarafn da susmas ile
uzad takdirde, uzama süresinin en fazla bir sene olabileceini vurgulayarak sözlemenin süresinin bir yldan fazla uzatlamayacan hüküm altna almtr.
Dolays ile yenilenen hizmet akitlerini süre ile snrlandrmann yasa koyucu tarafndan bir amac vardr. Sözlemenin
taraarca ksa sürede yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesini salayarak sözlemeye açklk kazandrmak… Ayrca
da çalma yaamndaki deiikliklerin ve güvencelerin sözlemeye yansmasna olanak tannmasn salamaktr.
Hizmet akitleri ister belli bir sefer için, isterse de belirli bir
süre için yaplm olsun iki kez üst üste yaplrsa bu sözlemenin süresiz sözleme ekline dönütüünün kabulü gerekmektedir.45 Zira iverenler kdem ve ihbar tazminatlar gibi kanunun genel hükümlerinden kaçnmak için skça bavurduklar
yollardan biri de belirli süreli hizmet akitleridir. Esasen yasadan kaynaklanan bu boluun yani düzenleme ile doldurulmas gerekmektedir.Belirli süre veya sefer için yaplm
hizmet akitlerinde, sürenin sonunda her iki tarafn da örtülü
iradesiyle yenilenirse yani gemi adam çalmaya iveren/iverenvekili i vermeye devam ederse hizmet akdi süresiz ekle dönüecei belirtir eklinde düzenlemeye ihtiyaç vardr.
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V.  SÜRELER
A.  SÜRES TANIMI
Deniz  Yasas denizde çalan gemi adamlarnn i sürelerini, yaptklar iin özellii nedeni ile dier içilerden farkl
klmtr. Gemi adamlar çalmalarn gemide yaptklar için
hizmet dnda da zamanlarn gemide geçirir. Gemi adamlar, kendileri için iyeri olan gemide seferlerin durumu ve
geminin özelliine bal olarak uzun süre kalmak durumundadr. Dolays ile dinlenme, yemek, uyuma ve benzeri gereksinimlerini gemide sürdürürler. Bu nedenle gemi adamlarnn
iyerinde(gemide) çalarak geçirdikleri süre ile i dnda geçirdii süreleri birbirinden ayrt etmek gerekir.
Ksa mesafelerde çalan (ksa sefer yapan) küçük tonajl
gemilerde ise i süresi dnda kalan zamanlarn gemi adamlar gemide geçirmek zorunda deillerdir.46 Gerçekten de gemi
adamlarnn gemilerde ne sayda ve hangi yeterlilikte bulunaca denizcilik mevzuatlarnda belirtilmitir.
Mevzuata uygun say ve yeterlilikte gemi adam gemide
bulunmak zorundadr. Ancak, dinlenme ve istirahat saatlerinde - mevzuata aykr deilse ve de gemi adamlarnn dar
çkabilme olanaklar varsa- bu süreleri gemi dnda geçirebilirler.
Ne var ki, Deniz  Kanununun, denizde çalmann bu
özellii bakmndan yeterli içerikte olduunu söylemek mümkün deildir. 4857 Sayl  Kanunu bir içinin günlük çalma
sürelerinin balangç ve biti yerlerini ilerin özelliklerini de
dikkate alarak açkça belirtmitir (m.66). Oysa gemide çalma, gemi adam zorunlu olarak her an gemide bulunacandan ie gidi geli gibi bir sorunu olmayaca varsaymyla
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düzenlenmitir (854/2). Halbuki Deniz  Kanunu kapsamna
giren birçok gemi liman içi, körfez, tersane, nehir, göl gibi ortamda hizmet vermektedir. Gemi adamnn bu tür gemilerde
mevzuata uymak koulu ile gemide kalma zorunluluu olmad açktr. Deniz  Kanununun bu manada yetersiz kald
görülmektedir.
Deniz  Kanunu i süresini öyle tanmlamtr: ” süresi,
gemi adamnn i banda çalt veya vardiya tuttuu süredir” (854 m.26/1).
Yasann bu açk hükmünden de anlalabilecei gibi, gemi
adamnn raspa, boya, makine-bakm-tutumu gibi çalmalar, seyir ve liman vardiyalar ve geminin güvenlii nedeni ile
tutulan nöbetler i süresinden saylacaktr. Kural olarak gemi
adamnn i süresi ili yani eylemli biçimde yapt çalmalardr.47 Gemi adamlar çalma süreleri dndaki (dinlenme
sürelerini) geçirecekleri yer bakmndan  Kanunu kapsamndaki içiler kadar ansl deildirler. Halbuki 4857’ye tabi olarak çalan içiler dinlenme sürelerini diledikleri ekilde kullanabilecekleri gibi diledikleri yerlerde de geçirebilmektedirler.
Gemi adamlar, geminin seferi esnasnda i süresi dnda da
iyeri olan gemide kalmak zorunda olduklarndan iverenin
veya iveren vekilinin (kaptann) belirledii kurallara uymak
zorundadrlar.
Bu manada da tam anlam ile özgürce bir dinlenmeden söz
edilemeyecektir.
Hâlbuki çalma süreleri 4857 sayl yasada da açkça düzenlenmemi olmasna ramen ayn yasann 63. maddesine
göre çkarlan Çalma Süreleri Yönetmeliinde çalma sürelerinin kapsamna ilikin esaslara yer verilmitir.
Nitekim Y9HD göre, i süresi gemi adamnn i banda çalt ya da vardiya tuttuu süredir. Gerek seyir halinde gerekse
limanda gemi içinde çalmadan ya da vardiya tutmadan geçen
saatler fazla çalma saylmaz. Buna göre içinin çaltrld
ite geçirdii süre çalma süresi olarak tanmlamtr (m.3).
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Kural olarak deniz i kanununa göre i süresi gemi adamnn i banda çalt veya vardiya tuttuu süre olmakla
birlikte bu süreyi her zaman eylemli çalma zorunluluu olarak anlamamak gerekir.48 Zira 4857 sayl yasann 66. maddesi
“ içilerin iinde ve her an i görmeye hazr bir halde bulunmakla beraber çaltrlmakszn ve çkacak ii bekleyerek bo
geçirdii süreleri” de çalma süresi olarak kabul etmitir. Bu
durum aynen deniz i kanunu bakmndan da eylemli bir çalma durumu olarak kabul edilmelidir.
Nitekim gemi adamlarnn, havuzlanmak üzere tersanelerde bulunan gemilerde bulunmas buna bir örnektir. Bu gibi
durumlarda i görmeye hazr gemi adamlar mevcuttur. Dolays ile ücretlerini de alacaklardr. Bunun dnda demirde veya
iskelelerde bal bulunan gemilerde stanbul Liman Tüzüü
m.49 uyarnca en az bir vardiyann gemide bulunmas mecburidir. Bu gibi durumlarda eylemli olarak gemide i görmeyen
gemi adamlar da gemilerin güvenliinden (emniyetinden) sorumlu olarak gemide bulunacaklarndan ili olarak vardiyada
bulunma durumu söz konusu olacandan ücretlerini de tam
olarak alacaklardr.
B. VARDYA VE DNLENME SÜRELER
Deniz  Kanununda,  Kanununda olduu gibi ara dinlenmelere yer verilmemitir. Ancak gemi adamlarnn dinlenme
yapmadan aralksz günde 8 saat çalmalar beklenmemelidir.
Nitekim gemi adamlarnn insan olduu gerçeinden hareketle, denizcilik teamüllerine uygun ekilde gemi adamlarna ara
dinlenmeleri verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Deniz 
Kanununa göre “ iveren veya iveren vekili, gemi adamlarnn vardiyalarn yemek ve dinlenme zamanlarn bir çizelge
ile belirtmek ve bu çizelgeyi gemi adamlarnn görebilecekleri
bir yere asmak zorunda” (m.26/III) olduunu belirterek bunun yerine getirilmesini iveren tarafndan yönetim yetkisini
kullanarak belirlemesi gerekecektir.
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Gerçekten de deniz i kanununda günlük ve haftalk çalma süreleri i kanununda farkl düzenlendiinden vardiya
usulü çalmalarda da farkllklar olumaktadr. Vardiya düzenlemelerine baz iyeri toplu i sözlemelerinde de rastlamak mümkündür. Nitekim Türkiye Denizciler Sendikas ile
Türkiye Denizcilik letmeleri arasnda imzalanan 21.Dönem
Toplu  Sözlemesinin 64. maddesinde gemi adamlarnn iki
vardiya usulü çaltrlaca hükme balanmtr.49 Bunun yannda uygulamada 8 saatlik 3 vardiya veya 4 saatlik 6 vardiya usulüne göre de çalma düzenine rastlamak mümkündür.
Gemi adamlarnn vardiyalarn yemek ve dinlenme zamanlarn bir çizelge ile belirtmek ve bu çizelgenin gemi adamlarnn
görebilecei bir yere aslmas zorunluluu herhalde çalma
düzeninin herkesçe açkça bilinmesinin gereklilii belirtilmek
istenmitir. Öte yandan vardiya düzeni ile dinlenme zamanlarnn belirlenmesi kural olarak iveren veya iveren vekiline
braklm olmas gemi adamlarn olumsuz sürpriz gelimelere kar korumay amaçlam gibi görünse bile vardiya düzeni
ve dinlenme zamanlar sürelerinin 4857 sayl Kanunda olduu gibi yasalarla belirlenmi olmas daha isabetli olurdu. Ara
dinlenmeleri Kara  Kanununun 68. maddesinde kukuya yer
verilmeden açkça belirtilmitir. (BKZ. .K. m.68.3/a.b.c)
ehir Hatlar gemileri ile ksa, yakn ve uzak sefer yapan gemilerde i sürelerine ilikin düzenlemeler 15.10.1956
T.4/7932 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile ayr-ayr düzenlenmitir. Ancak Deniz  Kanununun (854) yürürlüe girmesi ile kararnamenin uygulanmas tartlr hale gelmitir.
Uygulamada gemi adamlarna yasaya ramen dinlenme ve
yemek zamanlarn belirtilen çizelgeye pek rastlamak mümkün görünmemektedir.
C. NORMAL ÇALIMA SÜRES
Deniz i kanununa göre “i süresi günde sekiz saat ve haftada krk sekiz saattir. Bu süreler haftann i günlerine eit olarak bölünmek suretiyle uygulanr” (m.26/1). Görüldüü gibi
deniz i kanununda i sürelerine günde 8 ve haftada 48 saat
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olmak üzere snrlama getirilmitir. Bu düzenleme ile  Kanunundan ayrlmaktadr.
4857 sayl  Kanununa göre “genel bakmdan çalma süresi haftada en çok krk be saattir.. Aksi kararlatrlmamsa
bu süre iyerlerinde haftann çallan günlerine eit ölçüde
bölünerek uygulanr” (m.63/1). Bu Yasa anlamnda normal
çalma süresi, içi olarak tanmlananlar için, öteden beri cumartesi günü çallp çallmamasna bal olarak haftann
çallan günlerine eit olarak bölünerek belirlenmektedir ve
bu uygulama devam etmektedir. Buna göre, bir iyeri cumartesi günlerini kapal tutarsa dier çalma günleri günde 9’ar
saat çalma ile haftalk çalma süresini doldurmu olacak, çalanlar için haftada iki günü dinlenmeye ayrm olacaktr.
Cumartesi günleri ksmen çallan iyerlerinde ise cumartesi günkü yaplan çalma süresi 45’ten çkarlp kalan süre
dier i günlerine eit ekilde bölünmek suretiyle günlük i
süresi belirlenmi olacaktr veya cumartesi günü tam gün esasna göre çalma yaplyorsa 45 saat olan haftalk çalma 6’ya
bölünmek suretiyle günde 7.5 saatlik i süresi bulunacaktr.
Görüldüü gibi Deniz  Kanununda i süreleri hem daha
uzun hem de kat bir düzenleme yaplmtr. Cumartesi günleri ksmen veya tamamen çallp çallmamasna bal olarak
günlük çalma sürelerinde deiiklik ihtiva eden bir esneklie bir imkan tanmamtr. Günde sekiz, haftada 48 saat olarak
belirlenmitir. Bununla birlikte i kanununda haftalk 45 saat,
günlük çalma 7.5 saat iken, Deniz  Kanununda bu sürenin
daha uzun olduu görülmektedir. Bu adaletsizliin salt deniz
iinin özelliiyle açklanmas ve bundan dolay adil olarak
kabul edilmesi düünülemez.50 Hâlbuki deniz çalmas hem
daha ypratc ve hem de mahrumiyeti olan bir çalmadr. Bu
nedenle i kanunundan daha ksa bir çalma süresi olarak düzenlenmesi gerektii düünülmelidir. Örnein: günde 7, haftada krk iki saat gibi. Hemen belirtmekte yarar var ki, bu düzenlemelerin içiler (gemi adamlar) lehine hem hizmet akitleriyle
hem de toplu i sözlemeleriyle deitirilmesi mümkündür.
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D.  SÜRESNE BALI OLMAYAN ÇALIMALAR
VE GEM ADAMLARI
Gemideki yaplan iin özellii gerei baz iler aralksz sürekli sürdürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle gemi adamlarnn bazlar için günde sekiz haftada krk sekiz saat olan i
süresi kurallar geçerli deildir. Yaptklar ilerin gerei olarak
i sürelerine ilikin düzenlemelerin kapsam dnda braklmlardr. Bu gruba giren gemi adamlar yüklenmi olduklar
hizmetlerin nitelii ve gerei olarak hizmete hazr durumda
beklemek ve kendilerine ihtiyaç duyulduklarnda görevlerini
yapmakla yükümlüdürler. Bu nedenle hizmetlerini çalma
sürelerine bal olmakszn sürdürürler.51
Nitekim 854 sayl Deniz  Kanunu hangi ileri yapan gemi
adamlarnn i sürelerine ilikin hükümlere tabi olamayacaklarn belirtmitir. Buna göre;
• Birden fazla kaptann bulunduu gemilerde birinci kaptan veya bu kanunun 2.maddesinin (c) fkrasnda yazl
olduu ekilde kendisine vekâlet eden kimse (klavuz
kaptanlar dâhil)
• Birden fazla makinistin bulunduu gemilerde ba makinist,
• Doktor ve salk memuru,
• Hemire ve hastabakclar,
• Asli görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalan gemi adamlar,
• Gemide kendi nam ve hesabna çalanlar
Genel olarak yasada belirtilen bu kiilerin tamamn ayn
kefeye konularak yaptklar görev ve sorumluluklarn aralksz sürdüren ili olarak sürekli i yapmasalar bile görevleri gerei gerektii durumlarda herhangi bir süre ve zamana bal
olmakszn sorumluluklarn yerine getiren kimseler olarak tanmlanmtr. Bu snf gemi adamlarnn çalmalar herhangi
bir vardiya düzeni veya günlük çalma snrlar içinde kalmakszn sürekli i banda (görev banda) olan gemi adamlar olarak kabul edilmitir.
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Gerçekten de birden fazla kaptann bulunmas durumlarnda birinci kaptan olarak zikredilen kaptan (denizci tabiri ile
süvari) veya kendisinin zorunlu nedenlerle görevleri banda
bulunmamas durumunda ona vekalet eden kimse (klavuz
kaptanlar da dahil) ile birden fazla makinistin bulunduu
gemilerde ba makinistlerin yaptklar ilerin özellii gerei
olarak gemide her an görev banda bulunmas gereken kimselerdir.
Kaptan geminin sevk ve idaresinden dorudan sorumlu
olan kiidir. Dolays ile kaptann gemi ve gemi alacakllar üzerindeki hak sahiplerine kar da sorumluluklar vardr.
Kaptan donatana kar, gemi adamlarna kar, yük ve yükle
ilgili olanlara kar, kredi muamelesi alacakllarna kar, yolcuya kar sorumluluu olan kimsedir.52
Esasnda böyle bir sorumluluk yüklenmi olan kimse bu
sfat tad sürece kendisini i süreleri dnda tutamaz. Bir
baka ifade ile kaptan yasada belirtilen i sürelerine tabi tutulamaz. Günün 24 saati görevli ve sorumlu olaca açktr.
Ba makinistlerin (birden fazla makinistin olduu gemilerde)
durumlar da kaptana benzemektedir. Zira onlar da geminin
makinelerinin çaltrlma, yolculuun selametle gitmesini
salama ilerinden, bakm ve onarmndan sorumlu olan kimselerdir. Bu gibi kimselerin de i sürelerine tabi tutulmamalar gerekmekte olduu açktr. Zira gemi teknik bir ünitedir.
Amac ulam ile kazanç salamaktr. Ulam salayacak olan
geminin kabiliyetidir. Hareketi salamak için geminin makinesinin bakm ve onarm yaplarak çalyor olmasn salamaktr. Geminin hareketini salayan makinede görevli kimsenin her an görevi banda bulunmas gerektiine göre, bu
kimsenin yasada belirtilen çalma sürelerine bal olmamas
gerekmektedir.53
Yasann 27. maddesinin 3,4 ve 5 fkralarnda belirtilen gemi
adamlarndan esas ii gemideki yolcu ve gemi adamlarnn
salk hastalk ve benzeri durumlarda onlarn tedavisi ile görevli bulunan doktor, salk memuru, hasta bakc gibi yar62

dmc snf gemi adamlar ile kurtarma gemisinde çalan gemi
adamlardr. Bu gruba giren gemi adamlarnn bazen uzun süre
eylemli ( ili) bir i yapmadklar gibi bazen de özellikle kurtarma gemi adamlarnda son zamanlarda görüldüü gibi can ve
mal kurtarmak için uzun süre (günlerce) eylemli ve tehlikeli
çalma yaptklar görülmektedir. Yasann açk hükmünde de
belirtildii gibi kaptan ve ba makinistler geminin birinci derecede sorumlusu olan kimseler gibi deerlendirilerek i süreleri kapsam dna çkartlmlardr. Nitekim Yargtay verdii
bir kararda zikredilen yasa hükmü uyarnca günde 8 saatlik i
süresine tabi olmayan kimselerin sekiz saatin üzerindeki yaplan çalmalar için fazla saatlerde çalma ücreti istenemeyeceini hükmetmitir.54 Deniz i hukukçular tarafndan bizim de
katldmz gibi Yargtay’n bu karar eletirilmitir. Esasen bu
gruba giren gerek gemi adamlar gerekse yardmc snf gemi
adamlarnn skça karlalmayan bu gibi ileri yaptklarnda
yaptklar ilere karlk olarak fazla mesai ücret isteme haklar
olmas gerektii kanaatindeyiz. Keza kendileri kaptann öteki
gemi adamlar gibi kaptann gözetiminde, emir ve direktierine uyma mecburiyetinde bulunan kimselerdir. Dolays ile
günlük i süreleri kapsamna dahil edilmeleri gerekmektedir.
Tek kaptan ve ba makinistin bulunduu liman içi, ehir
hatlar, körfez, göl ve akarsularda çalan gemilerde yaplan çalmalar konusunda yasada yeterince açklk yoktur. Özellikle
gemi balama limannda kaptann yetkileri oldukça snrldr.
Bu durumdaki kaptan ve makinistlerde çalma snrlanmas
olmaz hizmetin yaplmas zorunludur.Yaplan çalmalarda
günde sekiz haftada 48 saati aan çalmalar için fazla saatlerde çalma ücreti istenebilir.55 Klavuz kaptanlarn yaptklar
iler bir bakma kaptandan ayrdrlar dolays ile onlarn da
günlük i sürelerine tabi tutularak yaplan fazla çalma ücretinin ödenmesi gerekir.
Son olarak gemide, gemiye ilikin bir hizmet yüklenmemi,
herhangi bir hizmet akdine tabi olmayan ihale usulü veya kiralama yöntemi ile hizmet yapan kendi nam (adna) ve hesa63

bna çalan bu gibi kimseler zaten gemi adamlar saylmayaca gibi deniz i kanununun konusu da deildir. Dolays ile
gemilerde büfe ileten veya kitap, gazete gibi mecmua satan
v.s. gibi kimseler iverenle hizmet akdine bal olarak çalma
yapmadklarndan deniz i yasas kapsamna girmeyeceklerinden çalma sürelerine ilikin istisnalar balkl 27. maddede belirtilmelerine de gerek görülmemeli idi.
E. FAZLA ÇALIMA KAVRAMI
Deniz i kanununa göre fazla çalma:26. maddede belirtilen i süreleri günde sekiz haftada krk sekiz saatlik süreler
alarak yaplan çalmalardr. Bilindii gibi  Kanununda
bu süreler haftada 45 saattir. Fazla çalma kavram Deniz 
Kanunundan farkl olarak açklanmtr.4857 sayl i kanununun 41. maddesi fazla çalmay haftalk krk be saati aan
çalmalar olarak tanmlamken Deniz  Kanununda günde
sekiz, haftada krk sekiz saati aan saatlerin fazla çalma olarak kabul edilmesini hükmetmitir.Toplu sözlemelerle veya
hizmet akitleri ile bu sürelerin içi lehine yararllk ilkesi gerei azaltlabilecei ancak artrlamayacan daha önceleri ifade
etmitik.Yasada fazla çalma açklanmtr.
Buna göre Deniz  Kanununun 28. maddesi “ bu kanuna
göre tespit edilmi bulunan i sürelerinin almas suretiyle yaplan çalmalar fazla saatler de çalma saylr” diyerek
bu kanuna göre daha önceden açkland gibi 26. maddesinde i süreleri kavram üzerinde durulmu idi. Nitekim gemi
adamlar günde sekiz saatin üzerinde yapt çalmalar fazla
çalma saylaca gibi haftalk çalma süresi olan krk sekiz
saatin üzerinde yapt çalmalar fazla çalma saylacaktr.56
Gerçekten de bir gemi adam bir gün 11 saat çaltrlp ertesi
gün 7 saat bile çaltrlsa o günkü fazla çalma yapt 3 saatin fazla mesai ücretini ayrca isteme hakk doacaktr. Ayrca
haftann alt günü sekizer saatten toplam krk sekiz saat çalan bir gemi adam yedinci günde çalma yaptrlrsa, yaptrld çalma süresi kadar fazla mesai ücretini isteme hakk
doacaktr.
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Sözlemelerle yasada belirtilen i sürelerinin altnda bir
süre taraarca kararlatrlabilir.  kanununa göre yaplan çalmalarda eer haftada krk be saatin altnda bir süre sözlemelerle kararlatrld iyerlerinde 45 saate kadar olan
çalmalar fazla sürelerle çalma olarak nitelendirilecektir.57
Kyas yöntemi ile Deniz  Hukukunda da ayn kuraln kabulü
gerekmektedir. Gerçekten de taraar aralarnda gerek hizmet
akitleri gerekse toplu sözlemelerle yasann 26.maddesinde
belirtilen günlük ve haftalk i sürelerinin altnda bir çalma
süresi kararlatrlabilir. Böyle bir çalmann olduu iyerlerinde fazla çalma taraar arasnda kararlatrlan sürenin
am durumunda aranacaktr. Günde 8 haftada 48 saat süreler
aranmayacaktr.
a) Fazla çalmann belgelenmesi
Deniz  Kanununun 28. maddesi uyarnca iveren veya iveren vekili tarafndan noterden tasdikli ayr bir defter tutularak fazla saatlerde çalmalar belgelemek zorunda olduu
belirtilmitir. Bu defterde gemi adamlarna uygulanan zam
oranlar ile fazla çalmann yapld gün ve o güne düen
miktar ve gemi adamnn hak ettii fazla çalma ücreti gösterilir. Fazla saatlerde çalma ücreti, asl ücretler için hizmet
akdinde gösterilmi bulunan zaman, yer ve devrelerde, iveren ve iveren vekili tarafndan gemi adamlarna tam olarak
ödenmesi zorunludur. (28.son)
Öte yandan iyerinde fazla çalma uygulamas isteyen iverenin  Kanununa tabi içinin onaynn alnmas art iken
(4857 M.41/VII) Deniz  Kanununa göre yaplacak fazla çalmalarn belli bir sebebe balanmas gerekmedii gibi gemi
adamnn onaynn alnmas da art deildir.58 Fazla çalma
yaplmak istendiinde mevzuata göre gemi adamnn bu isteme uymas zorunludur.
Ancak toplu sözlemelerle meru mazereti olan gemi adamlarnn fazla çalmaya zorlanamayaca59 eklinde düzenleme
yapmak mümkündür. 4857 sayl yasaya tabi olan içiler için
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bu onay içinin ie giriinde veya sonradan da alnabilir.60 Ancak fazla çalma yönetmeliine konulan hükümle fazla çalma ihtiyac bulunan iveren onay her ylbanda içilerden
yazl olarak alr ve içi özlük dosyasnda saklanr. (m.9/II)
1475 sayl  Kanununda iveren veya vekilinin Bölge Çalma
Müdürlüüne bavurarak fazla çalma izni almas zorunluluu 4857 sayl  Kanununda kaldrlmtr.
Deniz  Kanununa göre fazla çalmalar günlük olarak
veya aylk olarak ya da yllk olarak kstlayan herhangi bir kstlama söz konusu deil iken 4857 sayl  Kanununda günde
üç saati ylda iki yüz yetmi saatten fazla olamayaca hüküm
altna alnmtr. (4857 m.41/VII) 1475 sayl eski i kanununda bu süreler günde üç, ylda 90 i günü olarak belirtilmi
idi.4857’de günde üç saatin alamayaca (m.63/II) günde en
fazla 11 saat çalma yaplabilecei ibaresinden yola çklarak
fazla çalmann en fazla üç saat olarak kabul edilmesi gerekmektedir.61 Bir baka ifade ile özetlemeye çalrsak bir gemi
adam günde üç saatin ylda iki yüz yetmi saatin üzerinde
fazla çalma yapabilmektedir. Ayrca yaplacak olan fazla çalma için ise iverenin gemi adamnn onayn almak zorunda
olmayacaktr.
b) Fazla çalma ücreti
Deniz  Kanununa göre “ Yaplacak fazla çalmann her
saatine ödenecek ücret normal çalma ücretinin saat bana
düen miktar % 25 orannda artrlmak suretiyle bulunacak
miktardan az olamaz.” (854 m.28.11) Yasann açk hükmünden
de anlalaca gibi gemi adamnn normal i sürelerini aarak
yapt çalmann ücreti normal çalma ücretinin en az %25
artrlmak suretiyle ödeneceini ifade etmitir.
Oysa fazla çalma ücreti i kanununda normal çalma ücretinin saat bana düen miktarnn %50 yükseltilmesi suretiyle ödeneceini (4857 M.41/11) hükme balanmtr. Basn i
kanununda ise normal sekiz saatlik çalma süresinin dnda
yaptklar çalmalar fazla çalma saylr.Her bir fazla çalma
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saati için verilecek ücret, normal çalma ücretinin % 50 fazlas
olarak hükmedilmitir.Ayrca fazla çalmalar saat 24’ten sonraya tesadüf etmesi halinde ücretin bir misli fazlasyla ödenecei belirtilmitir. (basn-i kanunu ek mad. 1)
Görüldüü gibi her üç i kanununda da ayr- ayr fazla çalma ücretinden söz edilmi, ancak en düük alan Deniz 
Kanunu kapsamna giren gemi adamlarnn fazla çalma ücreti olmutur. Deniz  Kanunu, fazla çalma ilkeleri ve ücreti
bakmndan dier i kanunlarndan ayrlmakta, gemi adamlarnn bu yöndeki haklar açsndan daha az yarar düzenlenerek adeta üvey evlat muamelesi görmekle göz ard edilmitir.
Esasen gemi adamlarnn çalma koullarnn zorluklar dikkate alnarak fazla çalma ücretinin dier i hukuklarnda olduu gibi normal çalma ücretinin en az %50 olmas gerekmektedir.
Hemen belirtelim ki fazla çalma ücretinin sözlemelerle
artrlmas mümkündür. Bir baka anlatmla bu %25’lik oran
asgari olup toplu i sözlemeleri ile artrlmas mümkündür.
Nitekim Türkiye Denizciler Sendikas ile Gesta Deniz Ulam
Turizm Tic. A.. arasnda batlanan Toplu Sözlemede fazla
çalma ücretinin %30 fazlas62 olarak hükmedilmitir. Görüldüü gibi i kanunlarnn baz hükümleri içi yararna deitirilmesi mümkün olabilmektedir. Elbette bu durum gerek
hizmet sözlemeleri gerekse de toplu sözlemelerle oluabilmektedirler.
F. FAZLA ÇALIMAYA DÂHL OLMAYAN LER
Deniz iinin özellii gerei olarak yasa gemide yaplan baz
çalmalarda geçen süreleri fazla saatlerde çalmaya dahil etmemitir.
Buna göre aada yazl haller fazla saatlerde çalma saylmaz.
• Geminin, gemideki ahslarn veya gemi hamulesinin selameti için kaptann yaplmasn zaruri gördüü iler,
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• Gümrük, karantina ve sair shhi formaliteler dolays ile yerine getirilmesinde zorunluluk bulunan ilave iler,
• Gemi seyir halinde veya limanda iken gemide yaptrlan
(yangn, gemiyi terk etme, denizde çatma, denizden adam
kurtarma ve savunma) talimler (m.28.III)
Yasann yukardaki ifade ettii hükümler gerçekten deniz
tamaclnn gerei olarak gemi adamlarnn, yolcularn,
yükün ve geminin güvenlii bakmndan yaplmas gereken
bilgi ,beceri ve tecrübeyi artrc çalmalardr.Bu nedenle 24
saat gemide bulunan gemi adamlar her türlü deniz rizikolarna kar emniyeti salamakla görevli olduklarndan zamanzaman bilgi ve deneyimlerini artrmay amaçlamaya bu tür
çalmalar yapmalar gerekmektedir.Yaplan bu tür çalmalar
yasada da belirtildii fazla saatlerde çalma olarak kabul edilmeyecektir.
Ancak hemen belirtelim ki 28. Maddenin III. Fkrasnn ilk
cümlesinde belirtilen “ gemi hamulesinin selameti için kaptann yaplmasn zaruri gördüü iler” de fazla saatlerde
çalma saylmayaca hükmü tartmalara neden olmutur.
Bir görüe göre zaten yükü koruyacak önlemlerin alnmas
tayann sözlemeden doan görevidir. Bu görevin yerine
getirilmesi için tayan (genellikle donatan) gemi adamlarn çaltrr. Gemi ve içindekilerin selametini tehdit etmeyen,
yalnzca yük için tehlike oluturan bir durumu savuturmak
üzere gemi adamlarnn yapt hizmetin fazla saatlerde çalma saylmas gerektii63 ileri sürülmütür. Gerçekten de gemi
hamulesinin (yükün) selameti için yaplacak ilerin fazla çalmadan saylmamasndaki amacn, yükün tehlikeye dümesi
karsnda yaplacak çalmalar hedeenmitir. Ancak hamulenin selameti ibaresi yoruma açk bir kelimedir. Keza gemi
adamlarnn emekleri yoruma ve su istimale açk olamayacak
kadar önemlidir. Bundan dolaydr ki bu hususun yeniden
düzenlenerek anlalr bir ekilde açklk getirilmesi gerektii
görülmektedir.
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VI. ÜCRETL TATLLER VE
YILLIK ÜCRETL ZNLER
Anayasamza göre dinlenmek çalanlarn hakkdr. Ücretli hafta ve bayram tatili ücreti ile ücretli yllk izin haklar ve
artlar kanunla düzenlenir. (AY 50/son) Görüldüü gibi dilenmenin çalanlarn hakk olarak Anayasal güvenceye alnmtr. Ayrca ücretli hafta tatili ve bayram tatili ile ücretli yllk
izin haklar ve artlarn olduu da anayasal bir güvence olarak
anayasada yer alm bunlarn artlarnn belirlenmesini haklarn içeriinin kanunla düzenleneceini öngörerek bu düzenlemeleri kanunlara brakmtr.
Gerçekten de deniz i kanununda gerekli düzenlemeler yaplarak gemi adamlarnn hafta tatili, ulusal bayram ve genel
tatil günleri ile yllk izinlerinde hiçbir çalma karl olmakszn ücretlerini alp dinlenebilme imkânlar salamtr.
A. HAFTA TATLNN ANLAMI
VE HAK KAZANMA KOULLARI
Deniz  Kanunun 41. maddesine göre “ Liman hizmeti ve
ehir hatt gemilerinde gemi adamlarnn haftada alt günden fazla çaltrlmas yasaktr. Bunlardan hafta tatili günü
çaltrlanlara, haftann dier bir gününde nöbetlee izin verilir.”(854 m.41) Görüldüü gibi liman snrlar içinde çalan
gemilerle ehir hatlar gemilerinde çalan gemi adamlarnn
çalmalar kara ile balantl olduundan bunlar içinde kara
çalanlarnda olduu gibi bir düzenleme yaplmtr.64 Zira
baz iyerlerinde toplu sözlemelerle de yasada belirtilen hafta tatillerini destekleyen bir nevi yasann tekrar niteliinde
hükümlerle gemi adamlarna hafta tatillerini verildiini görmemiz mümkündür. Nitekim Denizciler Sendikas ile Türkiye
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Denizcilik letmeleri arasnda imzalanan toplu sözlemelerle
liman hizmeti ve ehir hatlar ve vastalarnda çalan gemi
adamlarnn haftada 6 günden fazla çalmas yasaklanmtr.
Bunlardan istisnai olarak çaltrlanlara haftann dier bir gününde nöbetlee izin verilecei65 hükme balanmtr.
Gerçekten de uygulamada liman hizmeti yapan gemilerle
ehir hatlar gemi ve vastalar ile deniz otobüslerinde çalan
gemi adamlarnn haftada bir gün vardiya düzenine göre, izin
yaptklar görülmektedir.
Yasann hükmü yeterince açk görünmemektedir. Zira liman hizmeti ve ehir hatlarnda çalan gemilerin dnda kalan gemilerin gemi adamlar için hafta tatilin olmad onlarn
haftada alt günden fazla çaltrlabilecei gibi bir anlam çkmaktadr.66 Hakikaten 854 sayl deniz i kanununda böyle bir
anlama mani olacak açklayc hükümler mevcut deildir. Ancak anlan yasann hafta tatili ücreti balkl 42. maddesinin birinci fkras “ Bu kanunun uyguland gemilerde, haftann tatilden önceki günlerinde sürekli olarak çalm bulunan gemi
adamlarna çallmayan hafta tatil günü için iveren veya iveren vekili tarafndan bir i karl olmakszn ve ücret ödeme ekline baklmakszn bir gündelik tutarnda ücret ödeneceini ifade ederek gemi adamlar için haftada 6 gün çalmay
esas almtr. Yine 394 sayl Hafta Tatili hakkndaki kanunun
2. maddesinde “ Resmi devairle umumi, hususi, ticari ve snaî
herhangi bir müessesede müstahdemini ve ameleyi haftada
alt günden fazla çaltrmak memnudur.” Diyerek resmi ve
özel daire ve müesseselerde çalan hizmetli ve içilerin haftada 6 günden fazla çaltrlmalar yasaklanmtr. Anlald
gibi Hafta Tatili Kanunu denizde çalan gemi adamlarn da
kapsayacak kadar genitir.67
Yine hafta tatilinden istisnalar zikreden 4/B maddede “
vapur, tramvay, liman, iskele, gümrük, antrepolardaki tahmil
tahliye… gibi ileri hafta tatilinden istisna edilmitir. Ancak
ayn maddenin E/son fkrasnda yukardaki adlar zikredilen
ilerde dönüümlü olarak haftada bir gün izin verilmesi zorunluluu getirilmitir.
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Yukardaki ifadelerden de anlald gibi yasann 41. maddesinin yeniden düzenlenerek anlam karklna yer vermeyecek ekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduu açktr.
Gerek 4857 sayl yasada gerekse Hafta Tatili hakkndaki kanunda belirtildii gibi 854 sayl kanun kapsamna giren tüm
gemi adamlarnn kural olarak haftada 6 günden fazla çaltrlmasn yasaklayc hükümler getirilmesi gerekmektedir.
4857 sayl i kanununda da “ Bu kanun kapsamna giren
iyerlerinde ….. yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. (4857
M.46/1) Yine 1924 tarihli hafta tatili hakkndaki kanunun
1.maddesi hafta tatilinin ne olduunu açklam, kapsamn
göstermitir. Buna göre “ on bin veya on binden fazla nüfuslu
ehirlerdeki iyerlerinde haftada bir gün tatil yapmalarn zorunlu klmtr.
a) Hafta Tatiline Hak Kazanma Koulu
Deniz i yasasna göre gemi adamnn hafta tatiline hak kazanabilmesi için her eyden önce gemi adamnn i gördüü
geminin bu kanun anlamnda kapsama dâhil olmas gerekir.
Bilindii gibi bu kanun Türk bayra tayan yüz ve daha yukar gros tonilatoluk gemiler veyahut iverenin çaltrd
gemi adam says 5 veya daha fazla bulunduu durumlardaki
hizmet akdi ile çalan gemi adamlar ile bunlarn iverenlerine uygulanmaktadr.68
Gemi adamlarnn hafta tatiline hak kazanabilmesi, bu kanunun uyguland koullarda (yukar paragrafta açkland
gibi) olasdr. Hafta tatili öncesi alt gün sürekli olarak çalm
olmas gerekir (yani haftann yedinci gününü tatil hakk olarak kazanabilmesi için). Bir baka ifade ile, ayet gemi adam (deniz içisi) hafta tatili öncesi sürekli çalmamsa yani
herhangi bir gün izin yapmsa bu durumda hafta tatil hakk
kazanamayacaktr.69
854 Sayl Deniz  Kanununun m. 42 (II) hükmü len çallmad halde çallm gibi kabul ettii günleri sralamtr.
Buna göre;
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Evlenmelerde üç güne, ana ve babann, kar ve kocann,
karde ve çocuklarn ölümünde iki güne kadar verilmesi gereken izin süreleriyle bir haftalk süre içinde kalmak üzere iveren tarafndan verilen dier izinler ve doktor raporu ile verilen
dinlenme ve hastalk izinleridir.
Yine yasann ayn maddesine göre zorlayc ve ekonomik bir
sebep olmadan gemideki çalmalarn haftann bir veya birkaç
gününde iveren veya iveren vekili tarafndan tatil edilmesi
halinde, haftann çallmayan günleri ücretli hafta tatiline hak
kazanmak için çallmas gereken alt günün hesabnda göz
önünde tutulur. (m.42/III)
4857 sayl yasaya tabi olarak çalan iyerlerinde ise, çalma sürelerine göre belirlenen i günlerinde çallm olmak
kayd ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en
az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilecei belirtilmitir. (.K.
m.46/1)
b) Hafta Tatil Ücreti
Gemi adamlarnn hafta tatil ücretine hak kazanabilme
koulu, yasada belirtildii gibi, Deniz  Kanununun uyguland gemilerde, haftann tatilden önceki günlerinde sürekli olarak çalm bulunan gemi adamlarna çallmayan
hafta tatil günü için iveren veya iveren vekili tarafndan bir
i karl olmakszn ve ücret ödeme ekline baklmakszn
bir gündelik tutarnda ücret ödenir (m.42/1). Anlan kural
ve ifadelerden de anlalabilecei gibi, “ücret ödeme ekline
baklmakszn” diyerek ister gündelik, isterse de maktu ücret eklinde ödeme yaplan hafta tatil ücretinin ödeneceini
emredici hukuk kural ekline getirmitir. Kukusuz ücret bir
günlük ücret tutar eklindedir. Ancak toplu sözlemelerle artrlmas mümkündür. Nitekim Türkiye Denizciler Sendikas ile Türkiye Denizcilik letmeleri aralarnda imzaladklar
toplu sözlemelerle hafta tatil ücretini gemi adamnn maktu
aylnn 26’da birine tekamül eden ücreti hafta tatil ücreti70
olarak kabul etmilerdir.
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Ayrca yasaya göre, ksa, yakn ve uzak sefer yapan gemilerde çalan gemi adamlarna iveren veya iveren vekili tarafndan geminin seferde bulunduu müddete rastlayan hafta tatil
günleri için yukardaki artlar aranmakszn ve bir i karl
olmakszn, ayrca bir gündelik tutarnda hafta tatil ücretinin
ödeneceini (m.42/son) hükme balanmtr.
Anlan maddenin bu son hükmü ile ksa, yakn ve uzak sefer
yapan gemilerdeki gemi adamlarna biraz farkl yaklalmtr.
Gerçekten de gemi adamlarnn karaya çkmalarnn mümkün
olmad bu tür sefer yapan gemilerde çalanlar açsndan hafta tatil ücretine hak kazanabilmek için haftann alt günü sürekli
çalma kural aranmamaktadr.Bu gruba giren gemi adamlar
zorunlu olarak hafta tatili öncesi günlerinde çalmadklar zamanlarda bile gemiden ayrlmalar söz konusu olmayacaktr.
Dolays ile hafta tatillerini de gemide geçirmek zorunda kalacaklardr.Y9HD. Deniz  Kanunu 42.m/son’a göre ksa, yakn
ve uzak sefer yapan gemide çalan gemi adamlarna seferde
bulunduu süreye rastlayan hafta tatil günleri için bir i karl olmakszn ödenen bir günlük tutar ücretten ayr olarak
bir gün tutarnda hafta tatil ücreti daha ödenmesi gerektii istemini reddetmitir.71 Yani hafta tatili için ayrca ikinci bir ücret
istenmeyecektir eklinde karara varmtr.
Kural olarak liman hizmeti, ehir hatt gemilerinde gemi
adamlarnn haftada alt günden fazla çaltrlmas yasaktr.
Geminin seferde olmad hallerde de (limanda, demir yerinde) esas olan gemi adamnn dinlenme hakknn kullanabilmesi olduundan herhalde alt günden fazla çaltrlmas yasak
olmaktadr. Eer gemi adamna yasada öngörülen hafta tatil
ücreti hak ettii halde, tatil yaptrlmayarak çaltrlmaya devam edilirse ne olacak? Hafta tatilinde çalt süre kadar fazla çalma ücretini %25 zaml alacaktr. Ksa, yakn; uzak sefer
yapan gemideki içiler gemi seferde iken hafta tatil ücretine
ilave olarak ayrca o günkü çalma ücretini alabilme hususu yasann mevcut haliyle yeterli görülmemektedir. Nitekim
bunun için ayrca bir düzenlemeye ihtiyaç vardr. öyle ki …
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hafta tatilinde çaltrlan ksa, yakn ve uzak sefer yapan gemi
adamlarnn hafta tatil ücretine ilaveten bir gündelik tutarnda
tatil ücreti daha ödenir.
Liman hizmeti ve ehir hatt gemilerinde çalan gemi adamlarnn hafta tatilinde yani yedinci gün çaltrlmasnn yasak
olduunu daha önceden belirtmitik. Hafta tatil günü çaltrlanlara haftann dier bir gününde nöbetlee izin verilecei
(madde 41) belirtilmitir.Bu maddenin ihlali halinde yine ayn
yasann 50. maddesinde cezai hükümler gösterilmitir.
4857 sayl yasaya tabi içilerin hafta tatilinde çaltrlmas
durumunda ücreti ise, içinin hafta tatili günü için çalmadan
ald bir gündelik tutarndaki ücretine, bir günlük çalmas
karlnda, bu çalmann haftalk çalma süresini aan bir
fazla çalma olmas nedeni ile %50 zaml olarak hesaplanan
bir günlük ücret (bir buçuk gündelik daha eklenir) ksacas
hafta tatilinde çalan içiye toplam iki buçuk gündelik ücret
ödenmelidir.72
B. ARA DNLENMES
Genel olarak ara dinlenmeyi u ekilde tanmlamak mümkündür: içinin salnn korunmas, yeme, içme gibi zorunlu
gereksinimlerinin giderilmesini temin etmek için günlük çalma süresi içinde içilerin belli bir süre dinlendirilmesidir.73
854 Sayl Deniz  Kanununda ara dinlenmesine ilikin bir
düzenleme mevcut deildir. Sadece kanunun m. 26 (2) hükmüne göre “iveren veya iveren vekili, gemi adamlarnn
vardiyalarn yemek ve dinlenme zamanlarn bir çizelgeyle
belirtmek ve bu çizelgeyi gemi adamlarnn görebilecekleri bir
yere asmak zorundadr.” denilerek ara dinlenme saatlerinin
düzenlenmesini denizciliin geleneklerine göre iveren veya
iveren vekiline brakmtr. Gerçekten de gemi adamlarnn
da biyolojik olarak ara dinlenmesi yapmakszn aralksz çalmalar beklenemez. Ancak gemide görevli gemi adamlar
gemideki ilerin de aksamamas için vardiya düzenlerinin göz
önünde bulundurulaca açktr.
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Uygulamada skça rastlanmamakla beraber baz gemilerde zaman-zaman dinlenme ve yemek saatlerini gösteren asl
bir çizelgeye rastlamak mümkündür. Ara dinlenmesine ilikin hükümlere baz toplu sözlemelerde de rastlanabilmektedir. Nitekim Türkiye Denizciler Sendikas ile stanbul Deniz
Otobüsleri A.. arasnda imzaladklar toplu i sözlemesinde
yazl ekle getirerek teminat altna almlardr. Buna göre “uygulanmakta olan ara dinlenmesine devam edilecei, ara dinlenmesi verilen yerlerde bu dinlenmenin hangi saatler aras
yaplaca her içinin görebilecei yerlerde yazl olarak ilan
edilecei belirtilirken, gemi… dinlenme saatleri o günkü sefer
ve i programna göre kaptan tarafndan belirlenecei” 74 belirtilmitir. Bir baka sözlemede ise gemi adamlarnn i sürelerinin günde sekiz alt gün için haftada krk sekiz saat olduu
bu sürelere gemi adamlarna ortalama bir zamanda gerekirse
münavebe suretiyle verilecek yemek ve ara dinlenmesinin dahil olmad75 belirtilmitir.
Günün 24 saatini gemide geçirmek zorunda bulunan gemi
adamnn dinlenme saatlerini bilmesi kadar doal bir ey
olamaz.
4857 sayl i kanununa tabi olarak çalan içilerin ara dinlenmesi yasann 68. maddesinde düzenlenmitir. Buna göre ara
dinlenmesi günlük çalma süresinin ortalama bir zamanda o
yerin gelenekleri ve iin gereine göre ayarlanmak suretiyle
dört saat ve daha ksa süreli ilerde on be dakika, dört saat
yedi buçuk saat ilerde yarm saat, yedi buçuk saatten fazla
süreli ilerde bir saat ara dinlenmesi verilir. (.K. m.68)
Hemen belirtelim ki ara dinlenmeleri i sürelerinden saylmaz.
C. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATLLER
Ulusal bayram ve genel tatiller,2429 sayl Ulusal Bayram
ve Genel Tatiller hakkndaki kanuna göre düzenlenmitir.
Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile ylba günü resmi
daire ve kurulular tatil edilir. Ulusal Bayram 29 Ekim günü75

dür.28 Ekim saat 13.00’te balar 29 Ekim günü devam eder.
Genel tatiller ile resmi bayramlar,19 Mays Gençlik ve Spor
Bayram, 30 Austos Zafer Bayram, 1 Ocak Ramazan Bayram 3.5 gündür. Kurban Bayram 4.5 gündür. Ylba 1 Ocaktr.
(2429 sayl kanun m.1-2) Ayrca 1 Mays Emek ve Dayanma Günü tatildir. Ulusal bayram ve genel tatil günleri Cuma
günü akam sona erdiinde müteakip cumartesi günün tamam tatil yaplr.
29 Ekim Ulusan Bayram günü özel bütün iyerlerin kapatlmas zorunludur. Dier tatil günlerinde ise sadece resmi daire
ve kurulular tatil edilirler. (2429 sayl kanun m.2)
Deniz  Kanununda, gemi adamlarnn ulusal bayram
ve genel tatil günlerinden nasl yararlanacaklar ücretlerinin
nasl hesaplanaca hususunda ayrntl düzenlemelere rastlamak mümkün deildir. Ancak anlan yasann 43. maddesi
“Bu kanun kapsamna giren gemilerde çalan gemi adamlarna 2429 sayl ulusal bayram ve genel tatiller kanunu ile
anlan kanuna eklenen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde bir i karl olmakszn bir günlük ücreti tutarndaki
tatil ücreti, ücret ödeme ekline baklmakszn ayrca ödenir.
(m.43) Görüldüü gibi gemi adamlarnn ulusal bayram ve
genel tatil günlerinde çaltrlmazlarsa bile günlük ücretlerinden kesinti yaplamayacaktr.
Gemi adamlar ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çaltrlmalar halinde ayrca bir ücreti hakedeceklerdir.
Çalt günler için çalt gün says kadar ek fazla ücret
alacaklardr.76 Esas olan gemi adamlarnn ulusal bayram ve
genel tatil günlerinden yararlandrlmasdr. Çaltrld
taktirde fazla mesai ücretinin ne olaca konusu tartmaldr. Ne var ki yasal düzenlemede fazla mesai ücreti ile ilgili
ayrca bir düzenlemeye rastlamak mümkün deildir. Sözlemelerle aksine bir düzenleme yoksa ulusal bayram ve genel
tatil günleri çaltrlan gemi adamlar o günlere denk gelen
çalmalarnda çaltklar her günün ücretinin ayrca ödenmesi gerekecektir. Bir baka ifade ile ulusal bayram ve genel
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tatil günü çalan bir gemi adam bir günlük ücretini alacaktr. Çalt günün ücretini de ayrca alacandan toplam 2
gün ücrete hak kazanacaktr.
Ancak uygulamada çalanlar yararna toplu sözlemelerle daha ileri düzenlemelere rastlamak mümkündür. Nitekim Türkiye Denizciler Sendikas ile Gesta iyeri arasnda
imzalanan toplu sözlemede ulusal bayram ve genel tatil gününde çaltrlan tüm personele(gemi adamlar ve dier içiler) bu çalmalar karl normal çalma ücretinin %100
zamls ödenir77 denilerek o günlerde çaltrlan gemi adamlarnn öteki içilerde de olduu gibi yüksek ücret ödenmesi
amaçlanmtr.
4857 Sayl yasaya tabi olarak çalanlara kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde
çalmazlarsa bir i karl olmakszn o günün ücretleri
tam olarak, tatil yapmayarak çalrlarsa ayrca çallan her
gün için bir günlük ücreti ödenecei kabul edilmitir. Bir
baka anlatmla hafta tatilindeki çalma gibi zaml ücret
ödenmeyecektir.78
a) Tatil Ücretine Girmeyen Ksmlar
Yukardaki açklamalarda da belirtildii gibi tatil ücreti
ödemeleri bir i karl olmakszn sosyal bir olgunun gerei olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle ulusal bayram, genel
tatil ve hafta tatili günlerinde ödenecek ücrete, gemi adamna
ödenecek fazla mesai ücreti, primler, sosyal yardmlar ilave
edilmeyecektir. Bir gündelik ücretin hesaplanmasnda kök ücretin göz önünde tutulaca belirtilmektedir.79
Görüldüü gibi deniz i kanunu tatil ücretine girmeyen
ksmlar için 44. maddesinde açklk getirmitir. Buna göre
“fazla çalma karl olarak alnan ücret ve primlerle, sosyal
yardmlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için
verilen ücretlerin tespitinde hesaba katlmaz. (m.44)
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D. YILLIK ÜCRETL ZNLER
Anayasann çalanlara dinlenme haklarndan bir dieri de
ücretli yllk izin haklardr. artlarnn kanunla düzenleneceini (AY m.50) belirtmitir.
Kaynan anayasadan alan yllk ücretli izin haklar Deniz  Kanununun 40. maddesinde düzenlenmitir. Buna göre
ayn iveren emrinde veya ayn gemide bir takvim yl içinde
bir veya birkaç hizmet akdine dayanarak en az alt ay çalm
olan gemi adam, yllk ücretli izine hak kazanr. (854 m.40/1)
Görüldüü gibi gemi adamlar yllk ücretli izine hak kazanabilmesi için 4857 sayl kanuna tabi olarak çalan içilerden
farkl olarak en az 1 yl çalm olma koulu aranmamaktadr.
Bu süreyi 6 aya indirmektedir.6 aylk süre ayn gemide veya
ayn iverenin emrinde bir hizmet akdi ile olabilecei gibi birden çok hizmet akdine dayanarak da olabilecektir. Bir baka
anlatmla 6 aylk çalmalarn iverenin ayn gemisinde olmas
art deildir.Gemi adam ayn iverenin ayr gemilerinde çalm ise çalt süreler birletirilerek hesaplanacaktr.80
Yukardaki yasa metninden de anlalabilecei gibi bir
takvim yl içindeki çalmalar alt aydan az olmas halinde
çallm süreler bir sonraki yln çalma sürelerine eklenemeyecektir. Bir baka deyile bir gemi adamnn iki takvim
ylnda toplam alt ay çalm olmas ücretli yllk izin hakknn doumu için yeterli olmayacaktr.81 öyle ki yasa metninin
açklamasna göre bir gemi adam 2005 ylnda 3 ay çalm
olsun,2006 ylnda da 4 ay çalm olduunu varsayarsak toplam çalma süresi 7 ay olmasna ramen bir takvim yl içinde
en az 6 ay çalmad için yllk ücretli izin hakk domayacaktr. Ancak hizmet sözlemeleri ile gemi adamlarnn lehine
yararllk ilkesi gerei alt ay çalmaya karlk uygulanan 15
günlük veya daha fazla izinler yasaya aykr olmayacaktr.
Uygulamada skça rastlanan husus özellikle uzak sefer yapan gemilerdeki çalan gemi adamlar alt ay çalmaya karlk bir aylk izin süreleri eklindedir. Doal olarak yasann
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bir takvim yl içindeki ibaresinin kaldrlmasnn uygulama
açsndan da kukusuz daha isabetli olacaktr.
Açklanmas gereken bir dier hususta yllk ücretli izine
hak kazanabilmek için gemi adamnn bir takvim yl içinde
en az alt ayn ayn gemide tamamlam olmasdr. Bir baka
ifade ile geminin el deitirmi olmas gemi adamnn yllk
ücretli izin hakkn ortadan kaldrmaz. Deniz  Kanununda 4857 sayl yasada görüldüü gibi yllk ücretli izine hak
kazanma koullarna ilikin ayr bir düzenlemeye rastlamak
mümkün deildir. Gerçekten 4857 sayl yasann 55. maddesi
yllk ücretli izin bakmndan çallma gibi saylan halleri sralamtr.82
a) Yllk zin Süreleri
Deniz  Kanununa göre izin süresi alt aydan bir yla kadar
hizmeti olan gemi adamlar için 15 günden ve bir yl ve daha
fazla hizmeti olanlar için ylda bir aydan az olamaz. (m.40/11)
Görüldüü gibi deniz i kanununda 4857 sayl i kanununda olduu gibi yllk izin sürelerini çalma sürelerine balanmam bir baka deyile izin süreleri kdem yl ne olursa olsun
her gemi adam için ayndr. Oysa 4857 sayl yasa izin süreleri
hizmet sürelerine göre deimektedir. Buna göre
• Hizmet süresi bir yldan be yla kadar olanlara 14 günden
• Be yldan fazla on be yldan az olanlara 20 günden
• On be yl ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz
Oysa Deniz  Kanununda ise,
• Alt aydan bir yla kadar olan gemi adamlar için on be
günden az
• Hizmetleri en az bir yl olan gemi adamlar için ise bir aydan ksa olmayan bir izin süresidir. Kukusuz bu süreler
gerek hizmet akitleri gerekse toplu sözlemelerle artrlabilir.”854 sayl yasaya tabi çalan gemi adamlar için ücretli yllk izne rastlayan ulusal bayram ve genel tatil günleri
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izin süresinden saylmaz ücretli izne ilave edilir.83 854’te
toplu i sözlemelerle salanan bu haklar 4857’nin içeriinde düzenlenmitir. (4587 m.56/V)
Deniz  Kanununda izin süreleri i günü olarak belirlenmediinden tatil günleri ilave edilmez.Deniz  Kanununa
göre daha ksadr. Gemi adamlar için düzenlenen bu izin süreleri i kanunu kapsamndaki içilere kyasla daha çok gemi
adamlar yararna düzenlenmi olduu görülmektedir. Kukusuz günlerce evinden uzakta gemide (iyerinde) kalmak
zorunda bulunan sosyal faaliyet alanlarndan mahrum olan
gemi adamlar için tannan bu olana doal karlamak gerekir. Gemi adamlarna bir yllk hizmet süresi için tannan en
az 30 günlük yllk izin süresi 15.07.2003 tarihinde onayladmz gemi adamlarnn yllk ücretli iznine ilikin 146 sayl ILO
sözlemesinin 3. maddesine de uygun dümektedir.84
Gemi adamlar için gerek bir takvim yl içinde en az alt ay
çalma koulu ile kazanlan 15 günlük izin hakk, gerekse en
az bir yl (12 ay) çalma koulu ile kazanlan en az 30 günlük
(1 ay) izin hakkna sahip olma hiç kukusuz denizde çalmann, çalma koullarnn ar oluunun bir sonucu olduunu
kabul etmek gerekir.
b) zni Kullanma Zaman ve ekli
Yasaya göre izni, iverenin uygun görecei bir zamanda
kullanlacaktr. Bu haktan feragat edilemez,(m.40/III) Yasa
yllk ücretli iznin kullanma zamann iverenin yönetim hakk olarak kabul etmi, iverenin uygun görecei bir zamana
brakmtr. Kukusuz bu düzenleme ile iin aksamamas esas
alnmtr. Ancak her ne kadar iverenin yönetim yetkisi olarak görülmü olsa bile toplu sözlemelerde baz düzenlemelere rastlamak mümkündür. Buna göre Türkiye Denizciler Sendikas ile DO aralarnda yaptklar toplu i sözlemesi ile izin
zaman, iverenin düzen ve verimi aksatmamas nedeniyle 3
iveren 2 sendika temsilcisinden teekkül edecek bir iletme
izin komitesince tayin olunur85 diyerek izin zamann içi ve
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iverence oluturulacak bir komitenin kararna terk etmitir.
Bu durum ILO’nun 146 sayl sözlemesinin 10. maddesine
uygun dümektedir.
Yine ayn yasann ayn fkrasnda izin hakkndan feragat
edilemeyecei hükmolunmutur. Nitekim Yargtay da verdii
bir kararda “ Yllk ücretli izin hakknn Anayasaca korunan
bir hak olduu ve bu haktan vazgeçilemeyeceine ilikin karar
vermitir.86 Ancak uygulamada özellikle ehir içi ve liman hizmeti gören gemide çaltrlan gemi adamlarna zaman-zaman
yllk ücretli izin vermeyen iveren veya iveren vekiline verilen 500 TL’den az olmayan para cezas caydrc olmaktan
uzaktr.
Bir aylk izin ayn maddenin 4. fkrasna göre taraarn rzas ile ayn yl içinde kullanlmak suretiyle ikiye bölünebilir.
Uygulamada skça görülen bir dier husus da yllk ücretli
izinlerin ikiye bölünebileceidir. Özellikle birden çok gemisi
bulunan kamu iletmelerinde gemi adamlarnn yaz aylarnda da izinden yaralanmalarn salamak için 30 günlük izinler
biri yaz dieri k aylarnda isabet edecek ekilde ikiye bölündüü görülmektedir. Her bir bölüm herhalde 10 günden az
olmamaldr.Doal olarak dieri de 20 günden fazla olamayacaktr.Yllk izinlerin parçalara bölünmesi ILO’nun 146 sayl
sözlemesinin 8. maddesine aykr dümemektedir.
Gemi adam, dilerse iveren veya iveren vekilinden ücretli
izine ilikin (ek) olarak yedi güne kadar ücretsiz yol izni de
isteyebilecektir. (m.40/VI) Bu kanunun hazrland yllarda
memleketin ulam olanaklar dikkate alnarak bu hükmün
konulduu, bundan esinlenerek ayn dönemlerde batlanan
toplu sözlemelerde de hala hüküm olarak varln koruduu
görülmektedir.
Günümüzde ücretsiz yol izinlerinin kullanmna pek rastlanmamaktadr. Bunun yerine sözlemelerle sosyal izinler, idari izinler87 ad altnda 10 güne varan ücretli izinlerin varlndan söz edilebilmektedir. Yeter ki bu tür izinlerin gemi adamlar tarafndan talep edildiinde kullanm salanabilsin.
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Gemi adam yllk ücretli iznini yabanc bir memleket limannda veya hizmet aktinin yaplm bulunduu mahalden
gayri bir yerde kullanmaya zorlanamaz. (m.40/V) Gerçekten
deniz iinin özellii gerei olarak gemi adamnn çou zaman
seferde olacan düünürsek iveren yönetim yetkisini kullanarak gemi adamn yurtdnda bir limanda resen izne çkartmasn engellemitir. Böylece kötü niyetli iveren veya iveren
vekilinin husumetinden gemi adam bu manada korunmu olmaktadr. Anlan hüküm içerik olarak ie alnd yer (hizmet
aktinin yapld yer) dnda izne zorlanamayaca ILO’nun
146 sayl sözlemesinin 10. maddesinin 2. fkrasna da uygun
dümektedir.
c) Yllk zinlerin Ücreti
Yllk ücretli izin ücreti alacaklarna ilikin zaman am 5
yldr. (Borçlar Kanunun m.126/III) Borçlar Kanununun ücrete
ilikin be yllk zaman am süresinin yllk izin ücreti alaca
için de geçerli olaca belirtilmelidir.88 Nitekim Yargtay “içilik
haklarndan fazla çalma paras genel tatil ve bayram ücreti
ile yllk ücretli izin alacann kanunun 126. maddesindeki 5
yllk zaman am süresine bal olacana karar vermitir.89
Gemi adamnn hak ettii yllk ücretli izni kullanmadan
hizmet akdi 14. maddenin II, III ve IV. bentlerine göre bozulursa, iveren veya iveren vekili izin süresine ait ücreti gemi
adamna ödemek zorundadr (m.40/son). Görüldüü gibi
deniz i kanununa göre yllk ücretli izin hakk bulunan bir
gemi adam hizmet akdi önelsiz fesih ve in sah balkl 14.
maddesinin II. bendinde belirtilen hükümlerle gemi adam
tarafndan III. Bendinden belirtilen iveren / iveren vekili
veya gemi adam tarafndan veya IV. bentte belirtilen geminin kayba uramas, terk edilmesi ve harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrandan ayrlmas hallerinde hizmet
akdinin kendiliinden bozulmas durumlarnda izni kullanmadan önce belirtilen bu durumlarla hizmet ilikisi sona erdiinde gemi adamna hak ettii ancak kullanmad yllk
ücretli izin ücreti ödenecektir.
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Bilindii gibi gemi adamnn yllk ücretli izin hakk 4857
sayl i kanunundan farkl düzenlenmitir. Alt aydan bir yla
kadar hizmeti olanlar için on be günden, bir yldan fazla hizmeti olanlar için ylda bir aydan az olamayacaktr. (m.40/2)
Bunlarn dnda yllk ücretli izni hak etmi olmasna ramen hizmet akitleri iveren veya iveren vekili tarafndan hakl bir sebebe dayanarak feshedilen gemi adam, kullanmad
izin ücretini alamayacaktr. (m.40/son)
Esasen yllk ücretli izin hakk kaynan anayasadan almaktadr. Deniz i yasasna göre de emir niteliindedir.Gemi
adamnn belli bir süre çalmas sonucu domu ve kazanlm bir haktr.Hizmet sözlemesinin 14/! Bendine dayanarak
iveren tarafndan hakl bir nedenle feshedilmi olsa dahi,
gemi adamnn çalarak hak etmi olduu ancak henüz kullanmad yllk izninin ücretinden braklmasnn hukuksal
gerekçesini anlamak mümkün deildir.90 Gerçekten de yeterince açkla kavuturulmam ancak iverene hizmet ilikisinin
feshi konusunda hakl bir gerekçe oluturan 14. maddenin 1.
bendine dayanarak izin ücretinin ödenmemesinin hiçbir hakl
nedeni olamaz. zin ücretinin ödenmesinin arta balanmas
kabul edilmi ayrca bu hüküm onayladmz 146 sayl ILO
sözlemesinin 7. maddesinin son fkrasnn içeriine de aykr
dümektedir.
Hemen belirtelim ki deniz i hukukunda düzenlenmemi
olsa bile yllk izinlerin ücretli olmasnn gerekçesi 6 ay veya 1
yl durmakszn çalan gemi adamnn dinlenerek izin dönüü zinde dinlenmi olarak emeini iverenine hasretmesidir.
Bu nedenle 4857 sayl i kanununun 58. maddesinde düzenlenmi olduu gibi yllk ücretli iznini kullanmakta olan içinin izin süresi içinde ücret karl bir ite çalt anlalrsa,
bu izin süresi için kendisine ödenen ücret iveren tarafndan
geri alnabilir hükmü herhalde gemi adamlar içinde geçerli
olmas gerekir.
Yine deniz i kanununda yllk ücretli izin tutarnn ne olduu hususunda açk bir düzenlemeye rastlamak mümkün
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deildir. Ancak bu boluun doldurulmas açsndan temel
hukuk niteliindeki i kanunlarna bakldnda91 fazla çalma karl olarak alnan ücretler, primler, iyerinin temelli içisi olarak normal çalma saatleri dnda hazrlama, tamamlama, temizleme ilerinde çalanlar… sosyal yardmlar hesaba katlmaz. (.K. m.57/II. 50/I) Bir baka ifade ile bu ücretin
hesabnda dikkate alnacak ücret çplak ücrettir.
Y9HD tatil ücretinin hesabnda olduu gibi, yllk izin ücretinin çplak ücretten hesaplanacan hükmetmitir.92 Buna
göre gemi adamnn da yllk izin ücretinin hesabnda çplak
ücret dediimiz kök ücrettir. Ya günlük çplak ücretten 30 günlük ücret bulunacak ya da maktu aylk dediimiz ücretin esas
alnmas gerekecektir.
Yllk ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ayrca ödenir. (.K. m.57/son)
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VII. DENZ  KANUNUNA GÖRE ÜCRET
A. ÜCRET KAVRAMI
Ücret, bedeni veya kri emein üretime katks karlnda
ödenen bedeldir. Yani iverenin kar veya zararna bal olmayan ve iveren tarafndan emek sahibine (içiye) üretilen maln
sat beklenmeden ödenen, miktar önceden belirlenmi bedeldir. Ücret haddi, emein belli bir zaman veya üretim birimi
bana elde ettii paradr. Saat bana veya birim ürün bana
ödenir. Ücret geliri ise, prensip olarak i süresi ile ücret haddinin çarpmndan oluur. Ücret geliri, gündelik ücret, haftalk
ücret geliri, aylk ücret geliri, hatta yllk ücret geliridir. çi
için önemli olan yllk ücret geliridir. Bunlarn dnda ücrete
etki eden unsurlar, fazla mesai ücreti, çallmayan zaman için
ücret, ikramiyeler, primler, sosyal yardmlar,yüzde ve bahi
gibi önceden bilinmeyen ücret gelirleridir.93
Ücret, gemi adamna ii karlnda iveren veya iveren
vekili tarafndan nakten ödenen mebladr. (m.29/1) Deniz 
Kanununa göre yaplan bu ücret tanmnn 4857 sayl i kanunu anlamndaki ücret kavramndan pek farkl deildir. Buna
göre ücret, bir kimseye bir i karlnda iveren veya üçüncü
kiiler tarafndan salanan ve para ile ödenen tutardr. Ayrca
ücretin Türk paras ile ödenecei, iyerinde veya bir banka hesabnda ödenmesi gerektii, ücretin yabanc para olarak kararlatrlmas durumunda bile ödeme günündeki kura göre Türk
paras ile ödenecei (4857 m.32/I,II) hüküm altna alnmtr.
Esasen hizmet akdi hem gemi adamna hem de iverene
karlk olarak bir takm borçlar yükler, gemi adamnn iverene i görme borcuna karlk olarak iverenin de bu i görme
borcu karsnda ücret ödeme yükümlülüü olumaktadr.94
Ücret ödeme borcunun kaynan esas itibar ile hizmet söz85

lemeleri oluturmaktadr. Devlet ücreti korumak maksad ile
bir takm emredici kurallar koyarak geni manada müdahale
etmitir.
Aslnda ücret her eyden önce iktisadi bir kavramdr. ktisat
bilimi ücreti türlü yönleri ile inceler.  hukukunda ise ücret, i
sözlemesinin temel unsuru olmas ve devlet müdahalesi ya
da toplu i sözlemeleri yoluyla korunmas nedeni ile, hukuk
açsndan da ele alnmaktadr.95
Yukardaki açklamalarn da  altnda gemi adamlar için
ücreti u ekil tanmlamak mümkündür. Ücret, gemi adamlarnn gördüü iin karl olarak iveren veya vekili tarafndan
nakden (Türk paras) olarak ödenen mebladr. Bu tanmlama
sonucu ücretle ilgili bir takm kavramlar ortaya çkmaktadr.
Bunlardan;
Brüt ücreti ücretin içinde vergi, SSK pay, pul vergileri gibi
dier kesintilerin kesilmeden önceki tutardr.
Net ücret ise, bu tür kesintiler kesildikten sonra gemi adamnn eline geçen paradr.
Günlük ücret; gerek öretide gerekse Yargtay’ca da genel
kabul gören haliyle hizmet sözlemelerinde kararlatrlan
aylk ücretin otuzda biridir. Ancak daha önceden zikredildii
gibi toplu sözlemelerle 26’da birinin uyguland iyerlerine
de rastlamak mümkündür.
Maktu ücret; içinin hasta, izinli ya da mazeretli olmas nedeniyle çalamad günler için bir kesinti yaplmakszn ödenen aylk ücrettir. Esasen uygulamada skça karlalan ücret
biçimidir. Gemi adamlarna i görme borcuna karlk her ayn
sonunda nakden ödenen brüt ücrete aylk maktu ücret denilmektedir.96
B. ÜCRETN ÖDENME ZAMANI VE YER
Ücretin gemi adamna hizmet akdinde gösterilen yer ve
devrelerde tam olarak ödenmesi zorunludur. (m.29/II) Yasann bu açk hükmüne göre ücretin ödenme yeri ve zaman
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ayn yasann 6. maddesinde gösterilen hizmet akitlerinde belirtilmi olmas gerekeceidir. Gerçekten taraar aralarnda
hizmet akitlerini yazarlarken, kararlatrlan ücretin esas ve
miktar ile ücretin ödenme zaman ve yerinin de belirtilmi
olmasn gerekli klmtr. Buna göre de yasa ücretin gemi
adamna hizmet akdinde gösterilen yer ve devrelerde tam
olarak ödenmesini zorunlu klmtr. Bu konuda toplu i sözlemelerine hüküm koymak mümkündür. Nitekim Türkiye
Denizciler Sendikas DO arasnda imzalanan toplu sözlemeden ücret ödemede gecikmenin en fazla 5 gün olabileceini97 karar altna almtr. Nitekim bu hususta ayn yasann 3.
fkrasnda ücretin ödeme devresinin bir aydan fazla olamayaca hükmedilmitir.
Uygulamada gemi adamlarnn hizmet sözlemelerinde
belirtildii gibi balama limannda, gemi adamnn genellikle
aile fertlerinden birine elden veya banka aracl ile ödeme
yapld görülmektedir. Bununla birlikte deniz iinin özellii
gerei öteden beri yaplan bir dier uygulama ekli ise yasada
belirtilmemi olmakla beraber gemi adamlarnn ücret ödenmesine ilikin baz özel düzenlemelere gidilmi olup, gemi
adam ihtiyac niteliinde olan ücretinin bir ksmn döviz olarak özellikle yurtdnda geçer akçe cinsinden elden ödendii
de görülebilmektedir.
Her ne kadar deniz i kanununda ücretle ilgili ayrntl düzenlemeler yaplmam olsa bile dier i kanunlarnda olduu
gibi ödemenin döviz cinsinden yaplacaksa o gün kur üzerinden hesaplama yaplarak ödemenin ona göre yaplmas gerektii açktr.
Son zamanlarda baz kamu denizcilik iletmelerinde görülen ücret ödemeleri ile ilgili bir dier hususta deniz i kanunlarnda açk bir düzenlemeye rastlanmasa bile, asl iverenler
ilerinin bir bölümünü alt iverenlere (taeron) yaptrdklar
durumlarda; asl iverenler alt iveren aracl ile yaptrdklar her türlü hak edileri ödemeden önce, çalan içilere ait
ücretlerin taeronlarca ödenip ödenmediini kontrol edip
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ödenmeyen ücretini bordroya göre hak edilerinden keserek
bunun için durum içilerin görebilecekleri yerlere yazl ilan
asarak duyurulmak suretiyle müracaat edenlerin ücretlerinin
ödenmesi gerekmektedir. Her ne kadar deniz i kanununda
bu hususta bir düzenleme yaplmam olsa bile uygulamada
rastlanan bu gibi durumlarda gemi adamlarnn maduriyetlerini gidermek bakmndan açk bir düzenlemeye ihtiyaç olduu ortadadr.
C. ÜCRETN HZMET SÖZLEMESNN SONA
ERMESNDEK DURUMU
Bilindii gemi adamlarnn hizmet sözlemeleri belirli süreli veya sefer için veyahut süresiz olarak yaplabilir. Deniz i
kanununa göre, hizmet akdinin sona ermesi veya bozulmas
halinde iveren veya iveren vekili gemi adamnn ücretini
derhal ve tam olarak ödemek zorundadr. (m.29/IV) Yasa hükmünden de anlalabilecei gibi hizmet akdinin sona ermesinde hakl veya haksz fesih ayrm yaplmamtr.Doal olarak
gemi adam hizmet akdi devam ettii sürece ücretini alacaktr. Hakl bir nedenle fesih yaplmadnn da hak ettii ücreti
alacaktr. Ancak feshin hüküm dourmasndan sonras için bir
ücret talep edemeyecei ileri sürülmektedir. Feshin hüküm
dourmas geminin seyir halinde olduu durumlarda ilk ulat limana kadar ertelenmesi gerektii ifade edilmektedir.98
Bir baka görüe göre de yine ayn iddia ileri sürülerek belirli
süreli hizmet sözlemelerinde, süre geminin seyrinde biterse
sözlemedeki süre, geminin süre bitiminden sonra ilk urayaca limanda güvence altna alnmasna kadar kendiliinden
uzayacandan süre bitiminde gemi adam uzama nedeni ile
geçen süre için ayrca ücrete hak kazanaca99 belirtilmitir.
Esasnda anlan yasa hükmünden de anlalabilecei gibi
gemi adamnn hizmet akdi ister süresiz, ister belirli süreli isterse de belirli bir sefer için yaplm olsun, hizmet ilikisi her
ne sebepten bozulursa bozulsun gemi adam karaya çkncaya
kadar sözlemesinin devam ettii kabul edilmelidir. Dolays
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ile gemi adamnn ücretine hak kazanmada bu süre sonuna
kadar devam edecektir.
Ücret alaca ile ilgili zaman am konusunda Deniz  Hukukunda ayrntl bir düzenleme yoktur. Ancak baskn görü
gemi adamlarnn ücret alaca ile ilgili zaman am 4857 sayl yasaya tabi içilerde olduu gibi on yldr.Bir baka ifade
ile ücret alaca ödenmeyen gemi adam on yllk süre içinde
alacan ileri sürerek dava açma hakk vardr.
Hemen belirtelim ki yasada hizmet akdinin sona ermesi
veya bozulma durumunda ücretin derhal ve tam (eksiksiz)
ödeneceini belirtmitir. Gerçekten de ücret emei ile geçinen
gemi adam için zyolojik ihtiyaçlarn ailesi ile birlikte gidermesi bakmndan önemlidir. Bu nedenle derhal ve eksiksiz
ödenmesi gerektii yerindedir.
Ancak, gemi adamnn ücretini bu madde hükmü uyarnca
zamannda ve tam olarak ödemeyen iverene Deniz  Kanunu
m.51/c uyarnca 1000 liradan aa olmamak üzere ar para
cezas hükmolunaca, bunun yurtdnda gerçekletii taktirde verilen cezalarn 2 katndan aa olamayaca hükmü günümüzde caydrc olmaktan uzaktr. Yeniden düzenlenmesi
gerektii açktr.
D.  YAPILMADAN ÜCRETN DURUMU
Deniz  Kanununun 29. maddesinin son fkrasna göre
“Hakl bir sebep olmakszn iini yapmayan gemi adam, keyyet gemi jurnaline kaydedilmek ve jurnali yoksa bir tutanakla belgelemek artyla bu müddete ait ücretten mahrum edilir.
Bu yüzden urad zararn tela si için iverenin tazminat isteme hakk sakldr. (m.29/son) Buna göre gemi adam hakl
bir nedeni olmakszn iini yapmamas halinde ücret ödenmeyecektir. Dolays ile gemi adamnn görevini yapmamasnn
gemi jurnaline kaydedilmesi gerekecektir.
Bilindii gibi gemilerde gemi jurnali denilen bir defter tutulur. Bu deftere her yolculukta yük veya safrann yüklenme89

sine baland andan itibaren gerçek belli bal olaylar yazlr.
Liman içinde yolculuk yapan küçük gemilerin jurnal tutma
mecburiyeti yoktur. (T.T.K. m.980) Gemi jurnali kaptann nezaretinde ikinci kaptan tarafndan tutulur.kinci kaptann bir
engeli olduunda dorudan kaptan veya gözetimi altnda görevlendirecei ehil bir gemi adam tarafndan tutulur.100
Gemi jurnali tutma mecburiyeti olmayan özellikle liman içi
sefer yapan küçük gemilerde hakl bir nedeni olmakszn iini
yapmayan gemi adamnn durumu belgelenmek amacyla bir
tutanak tutulacaktr.
Yukarda zikredilen maddenin son fkras irdelenecek olursa gerçekten tartmaya açktr. Gerçekten gemi adamn iini
yapmaktan alkoyan nedenlerin hakl olup olmadna kim
karar verecektir. Yasada açkça belirtilmi olmasa bile gemi
jurnali tutma yetkisi elbette ki kaptanda olduuna göre zmnen bu yetki iveren veya vekili durumunda kaptan da olacaktr. Denizde iveren veya vekilinin husumetine maruz kalan
gemi adamnn her zaman iini yapmad gerekçesi ile ücret
kesintisi ile karlaabilecei mümkündür. Uygulamada pek
karlalmamakla birlikte karlalmayaca anlam da çkartlmamaldr.
E. ÜCRET DEFTER
Bilindii ücret gemi adamnn yapt ie karlk iverence kendisine nakden ödenen mebladr. Yasada her gemide,
noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defteri tutulur.u kadar ki
liman seferi yapan gemilerde bu defter iveren bürolarnda da
tutulabilir. (m.31/I) hükmü getirilmitir.Ancak gemi adamnn
ücreti her zaman kara iyerleri gibi elden bordro imzalatlarak
ödenmesi mümkün deildir.
Hizmet akitleri gereince gemi adamlarna yaplacak her
çeit ödemelerin bu deftere kaydedilmesi ve kaytlarn imza
veya makbuzla belgelenmesi zorunludur. (m.31/II) Uygulamada gemi adamlar ücretlerini irket merkezinin bulunduu yerde ailesine ödeme yaplmakta ve/veya bir ksm elden
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kendilerine urak limanlarnda ihtiyaçlar için yabanc para
cinsinden ödenmektedir.
Her gemide, noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defteri tutulur demesindeki amaç herhalde taraar arasnda ücretle ilgili
muvazaal durumun belirlenmesinin salanmas olmaldr.
Son zamanlarda yaygn olan ekli ile gemi adamnn bankadaki hesabna yatrlmaktadr. Yargtaya göre, bordrolarda içinin imzas bulunmasa da uygulamada ödemeler banka aracl ile yapldna göre, uyumazlk konusu olan ödemelerin
bankaya yatrlp yatrlmad aratrlmaldr.101 Sonucuna
vararak bu tür itilaarda banka hesap kaytlarn esas almaktadr. Gerçekten de günümüzde ücret ödemelerinde banka
hesap numaralarna yatrlmaktadr. Gemi adamlarna da ifre numaral ATM kartlar verilerek diledikleri miktar paralar
alabilecekleri gibi hesap hareketlerini izleme olanaklarna da
sahiptirler.
Her gemide noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defterinin
tutulmas uygulama olana bugün için pek bulunmamaktadr. Ancak yasa metninin kurulu yllar göz önüne alndnda
gemide gemi adamna ödenecek ücret ve benzeri istihkaklar
ile ilgili ödemeler kaptan veya gemi katibi tarafndan noterce
tasdikli bir ücret defterine kaydedilerek, dier faiz ödemelerle birlikte sonradan bu defterdeki kaytlar bordroda birletirilerek kesin tahakkuk yaplacaktr.102 Esasnda deniz iinin
özellii gerei, irket merkezinden uzakta olan gemi adam
ihtiyac olan alacan talep ettiinde, iveren vekili durumundaki kaptan tarafndan kendisine yaplan ödemenin bir kayda
balanmas öngörülmütür.
Liman hizmeti yaplan gemilerde bu defterin iveren bürosunda tutulabilir hükmü herhalde yasa koyucunun gemide de
ücret ödeme defteri tutulmasnn zorluklarn dikkate almasnn bir sonucu olsa gerek.
Anlan maddenin son iki fkrasna göre, istek halinde, bu
kaytlarn tastikli bir örnei gemi adamna verilir. Bu muameleler her türlü resimden muaftr. (m.31/III)
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Belgeye dayanmakszn yaplan ödeme iddialar muteber
deildir. (m.31/son)
Gemi adamnn kendisine yaplan ücret ödemelerini hesaplayabilmesi için istemesi (talep etmesi) durumunda kaytlarn
onayl bir örneinin verilecei belirtilmitir. Ancak istek halinde gemi adamna kaytlarn onanm bir örneinin verilecei
ibaresini Aybay isabetsiz103 bulurken, i kanunu ile paralel olmas gerektiini ileri sürmütür.
Gerçekten de 4857 sayl i kanunun 37. maddesine baktmzda iverenin iyerinde veya bankaya yapt ödemelerde
içiye ücret hesabn gösterir imzal bir pusula vermek zorunda iken Deniz  Kanununda bu durumun istee braklm
olmas hakkaniyet esasna uygun görmek mümkün deildir.
Teknolojinin yaygn ekilde kullanld günümüzde iverenin
iareti bulunan iletiim araçlar ile gemi adamlarna da i kanunundakine benzer bir düzenleme yaplmas gerekmektedir.
Hemen belirtelim ki taraar arasnda ücret ve benzeri ödemeler konusunda itilaf olmas durumunda ödemlerinin yapldnn ispat iverene aittir.
F. AVANS
Deniz i kanununda, i kanununda farkl olarak gemi
adamlarna avans isteme hakk tannmtr. Buna göre, “iveren veya iveren vekili, gemi adamlarnn istekleri halinde
kendilerine hizmet akdinde yazl esaslara göre avans ödemeye zorunludur. (m.30)
Yasada belirtilen avansn hizmet akdinde yazl esaslara
göre ödenecei esas hukukçular arasnda tartlmtr. Bir görüe göre “hizmet akdinde bir ey yazl deilse, iveren avans
ödemekte zorunda deildir.”104 düüncesi ileri sürülmek yasa
metninin anlam karmaasna neden olduunu dolays ile hizmet akitlerinde avansa ait bir ibarenin olmamas iverene yükümlülük getirmeyecei iddia edilmitir. Bir dier görü ise
“hizmet akdinde yazl esaslara göre avans verilir” ibaresini
sözlemede böyle bir kaydn varlnn gerekli olacan yo92

rumlamann yanl olaca ileri sürülerek, sözlemede avans
ödeneceine ilikin bir düzenleme olmasa bile, iverenin gemi
adamna avans vermek zorunda olduu, tabiî ki gemi adamnn istei halinde iddia edilmektedir.105
Yukardaki konu ile ilgili iki farkl görüten u sonuca varmak mümkündür. Yasa metninin kaleme aln ekli her ne
kadar anlam karmaas gibi görülüyorsa bile gemi adamnn
avans hakk isteine baldr. Hizmet akitlerinde yazl esaslara göre ibaresi avansn miktar veya gemi adamnn bulunduu (geminin bulunduu) limana göre Türk paras veya yabanc para cinsinden olsa gerek. Avans sözlemelerle belirlenen
zamanlarda verilebilecei gibi hizmet akitlerinde böyle bir
zaman belirlenmemise gemi adamnn istei üzerine iverence verilecektir. Hemen belirtelim ki verilecek olan avans, gemi
adamnn ücret alacana mahsuben olacaktr.
Uygulamada gemi adamlar ie ilk baladklar gün gemiye
katlmadan evvel peinen ailesine brakabilecekleri bir miktar avans talep ederler. Genellikle bu talepleri uygun görülür.
Avans toplu i sözlemeleri ile de teminat altna alndklar
iyerleri görülmektedir. Buna göre yaplan bir toplu i sözlemesi ile ücret avanslarnn her ayn on beinde ödenecei belirtilerek ayrca avans miktarlarnda net ücretin %50’si106 olaca hüküm altna alnmtr.
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VIII. DENZ  KANUNUNA GÖRE
HZMET AKTNN SONA ERMES
A. HZMET AKTNN FESH DII NEDENLERLE
SONA ERMES
a) Taraarn Anlamas:
Hizmet akitleri belirli veya belirsiz süreli yaplm olsun
veyahut sefer üzerine yaplm olsun iveren ve gemi adam kendi aralarnda anlaarak her zaman sözlemeyi sona
erdirebilirler. Taraar sözlemenin derhal m, veya belirli
bir süre sonra m sona erdirileceini aralarnda kararlatrabilirler. Sözlemenin sona erdirilmesi hakknda herhangi
bir hüküm yoksa anlamann yapld gün sözleme sona
ermi saylr.
b) Ölüm Hali:
Hizmet akitlerini sona erdiren bir dier hüküm de ölüm halidir. Ancak içi (gemi adam) veya iverenin ölümü durumuna göre farkllk gösterir.
Borçlar kanununa göre, hizmet akdi içinin ölümü ile sona
erer. (m.347/I) Gerçekten hizmet akdi yaplrken gemi adam
i görme yükümlülüü çerçevesinde emeini ortaya koyar,
hizmet akdinde gemi adamnn dorudan ahs ile ilgilidir.
Gemi adamnn ölümü halinde ortada i görme edimini yerine
getirecek kimse olamayaca gibi hizmet akitleri de kendiliinden sona erecektir. Bir baka deyile içinin ölümü kanundan doan kendiliinden bir sona erme nedenidir.107
Ancak hemen belirtelim ki bu durumda gemi adamlarnn yaknlarnn ayrca fesih bildirimlerinde bulunmalarna
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gerek yoktur. Ölüm halinde gemi adamnn çalmasndan
doan alacaklar ile kdem tazminatna hak kazanmas halinde kdem tazminat alaca yasal mirasçlarna geçmektedir.
(m.20/II)
verenin ölümü halinde ayet iveren bir gerçek kii ise, iverenin ölümü halinde sözleme sona ermeyip, hizmet akitlerinden doan hak ve borçlar iverenin yasal mirasçlarna geçer. Yasal mirasçlar gemi adamnn yeni durumunda hizmet
sözlemesini devam ettirmek istememesi durumunda sözleme normal bir ekilde devam edeceinden sözlemenin sona
erdirilmesi yasada gösterilen koullara uygun olarak sona erdirilebilecektir.
c) Belirli Sürenin Sona Ermesi le
Hizmet akdi, belirli bir süre için yaplm veyahut böyle bir süre için yaplm olduu anlalyorsa, sürenin sona
ermesi ile herhangi bir feshi ihbara gerek olmakszn sözleme sona erer. (Borçlar Kanunu m.338). Belirli süreli sözlemelerde, sürenin dolmasna ramen içi çalmaya devam
eder, iveren de içiyi çaltrmaya devam ederse sözleme
ayn süre kadar fakat en çok bir yl yenilenmi olur (BK.
m.339/I).
854 sayl Deniz  Kanununa göre belirli süreli hizmet
akitlerinin sona ermesi durumu 4857 sayl kanuna göre
farkllk gösterir. Keza deniz iinin özelliinden kaynaklanan farkllklar vardr. Kural olarak daha önceden de belirtildii gibi belirli süreli yaplm olan hizmet akitleri bu
sürenin sona ermesi ile son bulacaktr.Ancak hizmet akitleri
gemi denizde iken bir baka deyile gemi seferine devam
etmekte iken sona ererse durum ne olacaktr.Bu durumlarda
gemi ilk limana varmasna ve güvenlik altna alnmasna kadar hizmet akdi devam edeceinden, gemi ilk limana varp
güvenlik altna alndktan itibaren hizmet akdi sona erecektir.ayet, içi en az bir yllk kdeme sahipse kdem tazminat
da alacaktr.108
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d) Belirli Sefer çin Yaplan Sözlemenin Sona Ermesi
Hizmet akitlerinin belirli süre dnda belirli sefer içinde yaplm olduu durumlara Deniz  Kanunu kapsamnda skça
rastlanan bir dier hizmet ilikisi olarak görülmektedir. Sefer
esasna göre yaplan hizmet akitleri genellikle geminin bal
olduu liman dikkate alnarak yaplmaktadr. Çünkü balama
liman geminin ticari faaliyetinin çekip çevrildii yerdir. Gemi
seferini tamamlayp ayn limana (yani hizmet akdinin yapld liman) dönünceye kadar hizmet ilikisi devam etmektedir.
Gemi adamnn balama limanna gelmesiyle hizmet ilikisi
sona erecektir.
Son zamanlarda, hem deniz tamaclnn artmasyla
hem de tama ekonomisindeki anlay deiikliine bal
olarak büyük tonajl gemiler uzun süre balama limanlarna uramamaktadr. Gerçi tarifesiz (tramp) tamaclnn
temel özelliini oluturan “nerede yük varsa oraya sefer
yapma” felsefesi, hizmet sözlemesi sona eren gemi çalanlarnn balama limanna getirilmeleri konusunu gündeme
tamtr. Tramp gemileri (ya da gemicilik diliyle ister tanker, isterse kombine dökmeci olsun, hammadde tayan gemiler) ilevleri gerei düzenli hat tamacl da yapmazlar
Bu durumlarda hizmet sözlemelerinin sona ermesi ile ilgili
hükümlerin karkla yer vermeyecek ekilde açkça yazlm olmas gerekmektedir.
Sefer esasna göre düzenlenen hizmet akitlerinde bu sürenin tamamlanmasyla herhangi bir ihbara gerek olmakszn
sözleme kendiliinden sona erecektir.
B. HZMET AKTLERNN FESH BLDRM LE
SONA ERMES
Deniz  Kanunu, belirsiz süreli hizmet akitlerinin sona
erdirilmesi bakmndan, i Kanunu’ndakine benzer özel düzenlemeler getirmitir. Buna göre, hizmet akitlerini içi veya
iverenin tek tara bir irade beyan ile sona erdirebilir. Taraardan birinin sözlemeyi sona erdiren irade beyanna fe96

sih bildirimi denir.109 Deniz  Kanununda olduu gibi, Borçlar Kanununda da belirsiz süreli sözlemelerde taraardan
biri dier 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 sözlemenin taraarna
ya da onlarn kanuni temsilcilerine aittir. Buna göre fesihle ilgili hizmet akitlerinin sona erdirilmesi hususunu iki ana balkta 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 tarafn bu durumu kar tarafa makul bir süre önceden bildirmesi iyi niyet kuralnn bir
gereidir. Bazen hizmet ilikisinin iyi niyet kurallar çerçevesinde sürdürülmesinin taraar arasnda istenmeyecek durumlarn ortaya çkmasna sebep olabilecektir.Bu durumda esas
olan hizmet akitlerinin derhal feshedilmesidir.110
Nitekim Deniz  Kanununun 14. maddesi her iki taraf açsndan da önelsiz (süre vermeksizin, derhal) fesih ve in sah
düzenlemitir. Buna göre;
“Süresi belirli olan veya olmayan yahut da sefer üzerine yaplan hizmet akdi:
I-veren veya iveren vekili tarafndan:
• Gemi adamnn herhangi bir limanda geminin hareketinden önce gemiye dönerek hizmete girmemesi veya gemiye
hiç dönmemesi,
• Gemi adamnn gemide hizmet görmesinin tutukluluk, hapis veya gemide çalmasnn men olunmas gibi sebeplerle
imkansz bir hal almas.
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• Gemi adamnn iveren veya iveren vekiline kar, kanuna
hizmet akitlerine, sair i ve çalma artlarna aykr hareket
etmesi
• Gemi adamnn iveren veya iveren vekiline kar denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykr hareket etmesi
II-Gemi adam tarafndan
• Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akti gereince ödenmemesi
• veren veya iveren vekilinin gemi adamna kar, kanuna hizmet akitlerine veya sair i artlarna aykr hareket
etmesi
• veren veya iveren vekilinin gemi adamna kar denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykr hareket etmesi
III-veren, iveren vekili veya gemi adam tarafndan
• Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldrlmas
• Gemi adamnn herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide
çalmasna engel bir hastala veya sakatla uramas
gibi hallerde feshedilebilir.
IV-Geminin kayba uramas, terk edilmesi ve harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrandan ayrlmas hallerinde ise hizmet akdi kendiliinden bozulur. (m.14)
Görüldüü gibi Deniz  Kanunu gemi adam ile iveren
arasnda yaplm olan hizmet akitlerinin hakl nedenlerle
feshedilmesi (bir süre vermeksizin derhal feshedilmesi) hallerini deniz iinin de özelliklerini dikkate alarak 4857 sayl
kanundan biraz farkl bir biçimde 14. maddesinde ayrntl
bir ekilde düzenlenmitir. Daha çok genel ilkeler halinde belirtilen bu nedenler hakl nedenlerin kapsamnn geniletilmesine imkan verecek niteliktedir.111 Esasen sözlemenin ta98

raf olan gerek gemi adam gerekse iveren yasal sonuçlarna
katlanmay göze alabilirse sözlemeyi hakl bir nedene bal
olmadan feshedebilecektir.
Yasa metninin içeriinde de anlalabilecei gibi hizmet
akitleri süresi belirli olan veya olmayan veyahut sefer üzerine yaplm olsun yasada saylan hakl nedenlerle feshin yani
kar tarafa tazminat ödeme yükümlülüünde olmakszn yaplacak feshi belirtmektedir. Bu durumlarda taraardan biri
dier tarafa herhangi bir süre vermeksizin fesih bildiriminde
bulunabilecektir.112
Fesih, bildiriminin kar tarafa ulamas ile sona erecektir.
Bu durumda derhal fesih gerçeklemi olur. Hakl bir nedenle
hizmet ilikisini feshetmek isteyen taraf hakl nedenin olduunu ispatla yükümlüdür.
aa) Gemi Adamnn Gemiye Dönmemesi Halinde:
Gemi adamnn herhangi bir limanda geminin hareketinden
önce gemiye dönerek hizmete girmemesi veya gemiye hiç dönmemesi yasaya göre iverene hakl nedenle fesih hakk vermektedir. Ancak yasada gemi adamnn gemiye dönmesini engelleyen nedenlerin hakl bir nedeni olup olmadnn aratrlmas
hususunda yeterince açklayc deildir. Gerçekten gemi adamlarnn kusuru olmakszn yabanc ülke limanlarnda yolunu
kaybeden gemi adamnn hakl bir nedenle hizmet akdinin feshedilebileceini kabul etmek hakkaniyetle badamaz.113
Gerçekten ülkemizin denizcilik eitimi konusunda son
yllarda oldukça ilerleme kaydetmi olmasna ramen henüz
uluslar aras düzeyde hizmet gören gemilerde çalacak gemi
adamlar konusunda istenilen düzeyde olduu söylenemez.
Her eyden önce yabanc dili, ülke entegrasyon kültürü yetersizdir. Uygulamada skça görülen gemi adamlarnn yabanc
limanlarda dil yetersizliinden gemiye zamannda dönemedikleri durumlara rastlanmaktadr. Bu durumlarda gemi adamnn i aktinin iverence feshinin hakl görülmesini kabul
etmek mümkün deildir.
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bb) Gemi Adamnn Tutukluluk Hallerdeki Durumu
Yine yasa metninde gemi adamnn gemide hizmet görmesinin tutukluluk, hapis veya gemide çalmaktan men
olunmas gibi sebeplerle imkansz bir hal almasnda da iverene hakl bir neden dourduundan gemi adamnn hizmet aktini feshedebilecektir. Ancak gibi ibaresinin saylan bu
hallerin snrl olmad, benzer durumlarda da bu balamda
deerlendirilecei iaret edilmektedir. Esasen gemi adamnn
gemide hizmet görmesini engelleyen böyle bir durumda iverene hakl bir neden olumas için bir süre, en azndan 15
gün bekleme süresi koymas uygulama açsndan da isabetli olurdu. Hizmet akitleri veya toplu sözlemelerle böyle bir
süre konulabilecektir.
Nitekim yaplan bir toplu i sözlemesinde gemi adamnn
herhangi bir suçla tutukland ve tutukluluu 30 günü at
taktirde hizmet akti münfesih saylr.30 güne kadar saylan tutukluluk hallerinde tutuklu kalnan süreler kadar gemi adamnn ücretsiz izinli saylaca114 belirtilmitir.
cc) Gemi Adamlarnn Çalma artlarna Uymamas
Gemi adamnn, iveren veya iveren vekiline kar kanuna, hizmet akitlerine ve sair i ve çalma artlarna aykr
hareket etmesi ile denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak
ve adaba aykr hareket etmesi de iverene hakl bir neden
oluturmaktadr.
Gerçekten gemi adamnn hizmet sözlemesinin gerektirdii gibi görevlerini yapmamas durumlarnda iverene gemi
adamnn i akdi feshi açsndan hakl bir neden domaktadr.
Ancak hizmet akitleri gemi adamlarnn gemide yapacaklar
görevleri belirleme hususunda açklayc deildir. Gemi adamlarnn görevleri genelde irketlerin iç hizmetler yönetmelii
ad altnda belirledikleri görülmektedir. Bu yönetmeliklerin
birçou deniz hukuku, gemi adamlar yönetmelii ve gemici100

lik teamüllerine uymadklar görülmektedir. Örnein, dümen
tutmak, raspa, boya gibi çalmalar gemicinin görevleridir.
Kukusuz bu ileri yapan gemicilerin emniyet tedbirlerinin
de iverence balanm olmas gerekecektir. Bununla birlikte
yemek piirmek, servis yapmak gibi iler gemicinin görevleri
arasnda olamaz.115
Uygulamada gemi adamlarndan mevzuata aykr ekilde
gemiciye yacnn görevi (makine ksmnda), yacya da gemicinin görevinin yaptrld iyerlerine rastlamak mümkündür. veren yönetim yetkisini kullanarak mevzuata, teamüllere ve yarg kararlarna aykr bir düzenleme yaparak gemi
adamn çaltramaz.
dd) Gemi adamnn Denizcilik Teamüllerine
Aykr Davranmas
Gemi adamnn denizciliin kural ve teamüllerine aykr
davranlarnda iverene hakl bir sebep dourmaktadr. Gerçekten srf ülkemizde deil uluslar aras denizcilik sektöründe
olumu denizciliin kendine mahsus örf, adet ve gelenekleri
olumutur. Gemi adamnn bu gelenek ve teamüllere dikkat
etmesi gerektii açktr. Ancak, denizciliin yerleik, herkesçe bilinen ve kabul gören kural ve teamüllerinden söz etmek
zordur. Bu nedenle buna dayanlarak iverence yaplan i akitlerinin fesihlerinde haklln olutuunu söylemek tartmal
olacaktr.Nitekim bu durumla ilgili davalara skça rastlamak
mümkündür. 116
Son dönemlerde teknolojinin deiimi ile birlikte denizcilik örf ve adetlerinde de deimelerin olduu gözlenmektedir. Zira karmak bir durumu gösteren teamülleri ileri sürerek iverene hizmet akdinin feshi konusunda hakl bir neden
olumas hakkaniyet esaslarna uygun dümektedir. verenin
de gemi adamna kar denizcilik kural ve teamüllerine aykr
hareket etmesi gemi adam önelsiz(süre vermeksizin) hizmet
akdini sonuçlandrabilir.
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ee) Adaba ve Ahlaka Aykr Davranmas
Gemi adamnn adaba ve ahlaka aykr hareket etmesi durumunda iveren veya iveren vekili hizmet sözlemesini süre
vermeksizin derhal feshedebilecektir. veren de gemi adamna kar adaba ve ahlaka aykr hareket etmesi gemi adam tarafnn hakl bir nedenle hizmet akdini feshedebilecektir.
ff) Ücretin Ödenmemesi ve Dier Haller
Gemi adamnn ücretinin iverence sözlemede yazl esaslara göre ödenmemesi durumunda gemi adam hizmet akdini
hakl bir nedenle feshedebilecektir.
veren veya iveren vekili gemi adamna hizmet sözlemesi ve mevzuata aykr ekilde görev yapmasn isteyemez.
Gemi adam kendisi açsndan suç oluturacak bir eyleme katlmaya ya da böyle bir eylem yapmaya zorlanamaz. verenin
bu tür istek ve talepleri gemi adamna hizmet sözlemesini
feshetmesi bakmndan hakl bir sebep oluturacaktr. Yani
önelsiz (süresiz) bildirim süresi vermeksizin hizmet ilikisini
sonuçlandrabilecektir.
gg) Zorlayc Sebepler:
Geminin herhangi bir nedenle otuz günden fazla bir süre
seferden kaldrlmas, hükmü her iki taraf içinde sözlemenin
tek tara bir fesih açklamasyla sona erdirebilecektir. Esasnda geminin seferden kaldrlmas nedeni ile hizmet aktinin
iverence süre vermeksizin feshinde; gemiyi seferden alkoymasnn hakl bir nedene dayanmas iyi niyet çerçevesinde
olumas gerekmektedir.
Geminin otuz günden fazla bir süre seferden kaldrlmasnn iverene hakl nedenle fesih yetkisi verilmi olmas öretide
eletirilmitir. Devrim Ulucan’a göre “Geminin seferden kaldrlmas karar, kukusuz iveren tarafndan verilecek bir karardr ve onun kiisel deerlendirmesine baldr. Yasann böyle
bir kararn alnabilmesi için geçerli nesnel ölçülere dayanan
nedenleri belirlemedii ileri sürülerek iverenin diledii zaman
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hatta gerekçe göstermeksizin geminin otuz günden fazla bir
süre seferden kaldrlabilecei buna istinaden de gemi adamnn hizmet sözlemesinin feshedilebilecei doru olmad117
savunulmutur. Bir dier görü ise bu tür nedenle hizmet ilikisinin hakl bir nedenle feshedilmesini hem donatana hem de
gemi adamna verilmi olmasn eitlik gibi gösterilmesinin aldatc olduu savunulmu, böyle bir nedenle gemi adamnn i
akdini feshetmesi pek rastlanr bir durum olmad belirtilerek
yalnzca donatana tannan bir hak olduu118 ileri sürülmütür.
Yukardaki yasa ile ilgili tartmalardan da anlalabilecei
gibi iveren veya iveren vekiline geminin otuz günden fazla
süre ile seferden kaldrlmasnn hizmet akdi feshinde hakl
bir neden olumas iverene tek tara verilen bir irade beyan
gibidir. Zira gemiyi sefere çkarma veya balama yetkisi tamamyla iverenin iradesine göre olumaktadr. Kötü niyetli
iveren hiçbir gerekçe göstermeden gemisini balayarak i
akdi fesih yoluna gidebilecektir. Hemen belirtelim ki böyle bir
durumun olumasnda gemi adamnn kdem tazminat hakk
sakldr. Bu durum yine de eitliin iveren lehine bozulmasna engel tekil etmeyecektir.119
Gerçekten geminin bakm tutum gibi nedenlerle 30 günden
fazla bal olduu durumlarda da yasann bu hali ile iverene
hakl bir neden oluturacaktr.
Görüldüü gibi tamamen gemi adamnn aleyhine olan bu
hükmün yasa metninden kaldrlmasnn uygulamadaki oluacak sorunlarn çözümüne katk salayacaktr.
hh) Hizmet Akdinin n sah (Kendiliinden Bozulmas)
Baz nedenlerin olumas ile hizmet akdinin taraar olan
gemi adam ve iverenin irade beyanna gerek olmakszn sözleme kendiliinden sona erebilmektedir. Buna göre anlan
maddenin son bendi geminin kayba uramas, terk edilmesi
veya harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrandan
ayrlmas hallerinde hizmet akitleri kendiliinden bozulaca
yani in sahna yer verilmitir.
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Gerçekten geminin kayba uramas yani tamir kabul etmez bir gemi durumuna gelmesi120 terk edilip üçüncü kiilerin
eline geçmesi veya harp ganimeti ilan edilerek elden çkmas
durumlarnda, gemi adamlar için ortada çalacak bir iyeri
olmadndan bu durumlarn gerçeklemesi ile sözleme kendiliinden bozulacaktr. (in sah eder)
Dolays ile geminin Türk Bayrandan ayrlmas121 açkça
Türk gemisi vasfn yitirmesi durumunda da hizmet akdi kendiliinden sona erecektir.
) Fesih Hakkn Kullanma Süresi (Öneli)
14. madde iveren, iveren vekili veya gemi adamna tannan hizmet akdini feshetme yetkisi, iki taraftan birinin bu
çeit durumun bulunduunu öbür tarafn örendii günden
balayarak 6 i günü geçtikten ve herhalde ilin vukusundan
itibaren bir sene sonra kullanlamaz. (m.15)
Görüldüü gibi yasada sözlemenin hakl nedenle fesih durumu ile ilgili olarak iki koulun varln esas almtr. Bunlardan ilki 14. maddedeki belirtilen hakl nedenle fesih hallerinden birinin örenildii günden balayarak 6 i günü ile snrlandrmasdr. Hakl nedeni douran olay devam ediyorsa
bir yllk süre ilemeye balamaz. Olayn sona erdii tarihten
itibaren bir yllk süre balar.
Buna göre bu süreler geçtikten sonra yaplacak olan fesih
yasaya göre hakl olma özelliini kaybedecektir. Dolays ile
hakl nedenle fesih saylmayacaktr.
b) Süre Vererek (Önel Süresi) Fesih
Deniz i Kanununda 4857 sayl kanuna tabi içilerde olduu
gibi gemi adamnn da iyerinde kdemi arttkça fesih bildirim
sürelerinde uzun olmas esas kabul edilmitir. Buna göre 2-8
hafta arasnda deien bildirim süreleri belirlenmitir. Hizmet
akdinin taraar olan gemi adam veya iveren ancak yasann
belirledii bu önel sürelerine uymak kaydyla sözlemelerini
sona erdirebileceklerdir. Yine feshin kötüye kullanlmasnda
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da aynen 4857 sayl i kanununun 17. madde hükümlerine
benzer hükümler içermektedir.
aa) Hizmet Aktinin 6 Ay Geçmedikçe Bozulamayaca
Süresi belirsiz hizmet akti, 14. maddede yazl durumlar dnda gemi adamnn ie alnmasndan itibaren alt ay geçmedikçe bozulamaz. (m.16/1)
Görüldüü gibi Deniz  Kanununun bu düzenlemesi 4857
sayl kanunun 17. maddesince düzenlenmemi olan ancak
Deniz  Kanunu kapsamndaki gemi adamlar lehine olan bir
hüküm yer almtr. Bu düzenleme ile yasa koyucu denizcilik
iinin özelliini dikkate alarak kaleme ald açktr. Buna göre
gemi ile genellikle deniz ar sefere çkan gemi adamlarna en
azndan alt aylk bir i güvencesi salad ortadadr.
Gerçekten yasann bu açk hükmüne göre bir iveren veya
iveren vekili bir gemi adam ile belirli bir süreli veya sefer
esasna göre bir hizmet akdi yapmamsa o sözleme belirsiz
süreli bir baka deyile süresiz sözleme demektir. Bu sözlemede her iki taraf da 6 (alt) ay geçmedikçe sözlemeyi feshedemeyecektir.
bb) Bildirim Süreleri
Süresi belirsiz hizmet akitlerinin çözülmesinden önce durumun dier tarafa bildirilmesi gerekir. (m.16/B)
Hizmet akdi;
• i alt ay sürmü olan gemi adam için, bildirimin dier tarafa yaplmasndan balayarak iki hafta sonra
• i alt aydan bir buçuk yla kadar sürmü olan gemi adam
için, bildirimin dier tarafa yaplmasndan balayarak dört
hafta sonra
• i bir buçuk yldan üç yla kadar sürmü olan gemi adam
için bildirimin dier tarafa yaplmasndan balayarak alt
hafta sonra
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• i üç yldan fazla sürmü gemi adam için, bildirimin dier
tarafa yaplmasndan balayarak sekiz hafta sonra
bozulmu olur. (m.16)
Bildirimin nasl yaplaca hususu konusundaki karkl
gidermek amacyla Yargtay 9HD bildirimin yazl yaplmas122
koulu ile geçerlilik kazanaca sonucuna varmtr. Yazl bildiri ekle bal deildir. Noter aracl ile yaplabilecei gibi
posta yoluyla veya tebellü veya kayt esasna göre de yaplabilecektir. Esas olan bildirinin yazl ekilde feshin nedenini
de belirtir ekilde kar tarafa iletilmesidir. Yazl olmasndaki
koul herhalde ispat amaçl olmaldr.
Yargtay fesih bildirimi ile ilgili bir baka görüünde, iverenin içinin raporlu olduu süre içinde fesih bildiriminde
bulunmusa fesih bildirimi rapor süresi içinde hukuki sonuç
dourmayaca ancak rapor süresinin bitiminde feshin gerçeklemi olaca123 sonucuna varmtr. Ancak içinin raporlu
olduu dönemde feshi kabul etmesi kendisine alacaklarnn
tamamnn (ihbar ve kdem tazminat) ödenmesi durumunda
feshin gerçekleeceini kabul etmek gerekir. Esasen taraarn
anlamas ile bildirim sürelerini beklemeden hizmet akitleri
her zaman sona erdirilebilir.
Nitekim Yargtay bir baka kararnda içinin raporlu olduu dönemde fesih ilemini kabul etmesi, bildirim süresine ait
ücreti ve kdem tazminatn almas ve ivereni ibra etmesi halinde feshin gerçeklemi olacana124 karar vermitir.
Hemen belirtelim ki 4857 sayl yasann 17. maddesinde iverenin bildirim sürelerine ait ücreti pein vermek suretiyle
i sözlemesini feshetmesi mümkün iken Deniz  Kanunu iverenin bildirim önellerine ilikin ücretin pein ödenmesi ile
hizmet akdinin feshedilebileceine dair bir hüküm bulunmamaktadr.
Denizcilik iinin özelliine göre, fesih ister süre verilerek
yaplm olsun, isterse de derhal fesih yaplm olsun, feshin
gerçekleebilmesi için eer gemi seferde ise ilk urayaca limana kadar fesih uzayacaktr.
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cc) Önellerin Artrlabilmesi Durumu
Öneller (süreler) asgari olup toplu i sözlemesiyle veya
hizmet akitleri ile artrlabilir. (m.16/C)
Bu süreler asgaridir. Taraar aralarnda anlaarak yasadaki
belirtilen bu süreleri azaltmalar mümkün deildir. Yargtay
bir kararnda toplu i sözlemesinde bildirim süresinin artrlmasna karn daha ksa bir süre tespit edilerek içi aleyhine
bir düzenleme yaplmayaca125 sonucuna varmtr.
Esasen yasal düzenleme ile emei ile geçinen gemi adamnn bir süre daha iini kaybetmeden ücret almasn salamak
açsndan önemlidir. Her ne kadar iveren veya iveren vekili ile gemi adam arasndaki dengeyi korumaya yönelik gibi
görünse de uygulamada daha çok gemi adamlarnn talepleri
eklinde gündeme gelmektedir.
Bildirim artna uymayan taraf, bu maddedeki belirtilen
önellere uygun ücret tutarnda tazminat ödemek zorundadr.
(m.16/D)
dd) Fesih Hakknn Kötüye Kullanlmas
Gemi adamnn sendikaya üye olmas, ikâyete bavurmas
gibi sebeplerle iinden çkartlmas hallerinde ve genel olarak
hizmet akdini bozma hakknn kötüye kullanldn gösteren
dier durumlarda “B” bendinde yazl önellere ait ücretlerin
üç kat tutar, tazminat olarak ödenir.
Taraarn ayrca tazminat isteme hakk sakldr. (m.16/son)
(2821 Sayl Sendikalar Kanununun 31. maddesi sendika
özgürlüü açsndan sendika üyeliini teminat altna almtr.
verenin buna aykr davranmas halinde içinin ücretinin bir
yllk tutarndan az olmayan bir tazminata hükmedilecektir.
Bir sonraki konuda buna deinilecektir.)
Görüldüü gibi yasa hükmü iverene i akdinin feshi konusunda bir takm snrlamalar getirerek,bu ekilde yaplacak
fesihlerde kötüye kullanma olarak deerlendirmektedir.
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1) Gemi Adamnn Sendikaya Üye Olma Hakk
Gemi adamnn sendikaya üye olma hakkn Anayasann
51. maddesinden almtr. Bir baka ifade ile sendika üyelii
anayasal güvence altna alnmtr.”Sendikalara üye olmak ve
üyelikten ayrlmak serbesttir.”(AY.m.51/III)
854 sayl yasann anlan maddesinin son fkrasnda (m.16/
son) Anayasaya uygun olarak ksmen de olsa sendikal güvence
açsndan bir gemi adamnn sendikaya üye olmasndan dolay
hizmet ilikisine son verilirse bu hizmet akdini bozma hakknn kötüye kullanlmas olarak görülecek, dolays ile önellere
ait ücretin üç kat tutar, kötü niyet tazminat ödenecektir.Keza
uluslar aras sözlemelerde de “sendika üyelii veya çalma
saatleri dnda ya da iverenin rzas ile çalma saatleri içinde
sendikal faaliyetlerine katlmak”126 hizmet ilikisinin sona erdirilmesi için geçerli bir sebep oluturmayacaktr.
Zira sendikaya üye olmann i akdinin feshi için geçerli bir
sebep olamayaca yani fesih hakknn kötüye kullanlmas
olarak deerlendirildiinin yasal düzenleme ile belirtilmi olmas ILO’nun 158 sayl sözlemesine de uygun dümektedir.
Ayrca 2821 Sendikalar Kanununun 31. maddesine göre,
içilerin sendikaya üye olmalar veya olmamalar, i saatleri
dnda veya iverenin rzas ile i saatlerinin içinde sendikal
faaliyetlere katlmalarndan dolay iten çkartlamayacan
(2821,m.31/V) belirterek sendikaya üye olup olmama hürriyetini teminat altna almtr. Buna ek olarak ayn maddenin
devamnda ise 854 sayl yasaya tabi içilerin sendika üyelii
veya sendikal faaliyetlerinden dolay hizmet akitlerinin feshi iddias ile açaca davada ispat yükümlülüünü iverene
yüklemitir. Ayrca 5521 sayl  Mahkemeleri Kanununun
genel hükümleri uygulanacan belirterek içiye ödenecek
teminat miktarnn 6. fkradaki “içinin bir yllk tutarndan
az olmamak üzere tazminata hükmedileceini” hükmünü
esas almtr. çinin i kanunlar ve dier kanunlara göre
haiz olduu bütün haklar sakldr. (2821,m.31/VII) Hemen
belirtelim kötü niyet ve sendikal tazminat taleplerinden yal108

nzca sendikal tazminata hükmedilecektir.127 Zaman am
süresi on yldr. (B.K.m.125)
Yukardaki belirtilen yasal düzenlemelere ramen uygulamada sk rastlanan bir dier önemli husus da gemi adamlarnn sendikaya üye olmalarndan dolay hizmet ilikilerine
son verilmeleridir. Gemi adamlar son zamanlarda anayasal
teminat altna alnm olan sendikaya üye olma özgürlüklerini kullanmada skntlar yaamaktadrlar. Esasnda i mahkemelerinin i younluu dikkate alndnda bu tür davalarn
yllarca sürmesinden dolay sonuç alnamad tam bir kemekelie dönütüü görülmektedir. Bu karmakl gidermek
bakmndan yasann daha net anlalr biçimde yaptrmlarla
yeniden düzenlenmesi gerektii açktr.
4857 sayl  Kanununun bu husustaki düzenlemesinin
daha açk ve kapsaml olduu görülmekle birlikte yeterli olduu söylenemez.
2) Gemi Adamnn ikâyete Bavurma Hakk
Gemi adamnn bir hakkn talep etmek amacyla ikayet
yoluna bavurmas sonucu iverene hizmet ilikisini sona erdirme hakk vermez. Gemi adamnn her zaman mevzuattan
ve sözlemeden doan haklar için iveren aleyhine dava açmas mümkündür. Zira 854 sayl yasann 16. maddesinin son
fkrasnda gemi adamnn ikayete bavurmas gibi sebeplerle
hizmet akdine son verilirse bu durumun fesih hakknn kötüye kullanlmas olarak addedilecei belirtilerek önellere ait
ücretlerin üç kat tutarnda kötü niyet tazminat ödeneceini
hükme balayarak ksmen de olsa gemi adamn korumaya
yönelik bir düzenleme oluturulmutur.
Esasen onayladmz uluslar aras sözlemede de “ivereni ikayet etmek veya mevzuata aykrlktan veya sözlemeden doan haklarn takip için iveren aleyhine idari ve adli
makamlara bavurmak veya bu hususta balatlm sürece
katlmak128 hizmet ilikisinin sona erdirilmesi bakmndan
geçerli bir sebep oluturmayacan belirten bu düzenlemesine uygun dümektedir.
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Buna paralel olarak Yargtay verdii bir kararda içinin
ikâyeti ile akdin feshi arasnda bir balantnn varl halinde
kötü niyetin var olduunun kabulü gerektii 129 sonucuna varmtr. Yasa gemi adamnn ikâyete bavurmas eklinde düzenlenmi olup, yaplan ikâyetin hakl olup olmad ile ilgili
bir ayrm yapmadna göre gemi adam tarafndan yaplan
ikâyet haksz da olsa sözlemenin feshi kötüye kullanld
gerçeini deitirmez.
Yargtay ayrca kötü niyetle ilgili verdii bir kararda kötü
niyetin varlnda içinin ihbar ve kdem tazminatna hak kazanp kazanmadna bakmakszn, kötü niyet tazminatna
hükmedilmesi gerektiine karar vermitir.130
Son zamanlarda gemi adamlarnn fazla mesai ücretleri, yemek paralar gibi haklarn ileri sürerek ivereni dava ettikleri,
iverenin baz husumetleri ile karlatklar durumlara rastlamak mümkündür.
Gerçekten uygulamada baz iverenlerin kendilerine kar
bu tür tutum içinde olan içileri bask altnda tutmay amaçlayarak yönetim hakkn kötüye kullanmaktadrlar. Esasen bu
tür uygulamalardan içiyi koruyucu daha kapsaml düzenlemelere ihtiyaç olduu bir gerçektir.
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IX. HZMET AKT SONA EREN GEM
ADAMININ YURDA ADES
Deniz iinin özellii gerei hizmet akitleri sona eren gemi
adamlarnn 4857 sayl yasa kapsamndaki içilerden farkllk gösterecei açktr. Bu nedenle deniz ar giden gemilerde
çalan gemi adamlarnn hizmet akitleri herhangi bir nedenle
yurtdnda sona erdiinde iveren tarafndan yurda geri gönderilmelerine ilikin emredici nitelikte düzenlemeye yer vermitir.
Bilindii gibi Deniz  Kanununun 17. maddesine göre fesih, gemi seyirde ise kararlatrlm limanda ve kararlatrlm liman deitirildii taktirde ilk urayaca limanda geminin emniyet altna alnmasna kadar uzatlm saylacaktr.
Buna göre gerek kararlatrlan liman gerekse ilk urayaca
limann yurtdnda olmas durumunda feshin bu limanlardan birinde gerçekleeceine göre gemi adam yabanc bir
ülke limannda kaderine terk edilmi olacaktr.131 Gerçekten
iverenin(gemi sahibinin) ekonomik olarak gemi adamna (deniz içisine) göre daha güçlü olacan düünen yasa koyucu
yurtdnda bir limanda hizmet akti fesholan gemi adamnn
yurda iadesinin salanmasn iverene bir yükümlülük olarak
zorunlu klmtr.
Zira Deniz  Kanunu bu durumlar göz önünde bulundurarak gemi adamnn urayaca maduriyeti gidermek amacyla yasal baz önlemler almtr. Hemen belirtmekte yarar
var: 4857 Sayl  Kanunu kapsamndaki içilerin böyle bir
maduriyetleri olumayacandan buna benzer bir düzenlemeye de rastlanmamaktadr.
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Deniz  Kanununun 21. maddesine göre, hizmet akdinin,
14. maddesinin I, II, III ve IV üncü bentlerine göre, iveren /
iveren vekili veya gemi adam tarafndan yurtdnda feshi
halinde, iveren veya iveren vekili, hizmet akdinde baka
hüküm yoksa, gemi adamn geminin balama limanna iade
etmek ve gemi adamnn iadeye ilikin ve durumuna uygun
yol, iae ve sair zaruri masraarn karlamak veya ödemek
zorundadr.
Görüldüü gibi yasa koyucu bu düzenleme ile yabanc bir
ülke limannda gemiden ayrlmak durumunda kalan gemi
adamnn o ülke limannda birçok skntlarla karlaabileceini düünerek, yasa koyucu tarafndan duruma ilgisiz kalnmam sorunun yasal bir düzenleme ile giderilmesi salanmaya çallmtr.
Yasann bu düzenlemesinin açk anlatmndan da anlalabilecei gibi gemi adamnn hizmet akdi yurt dnda hakl
bir nedenle iveren / iveren vekili tarafndan feshedilmesi
ile hakl bir nedenle gemi adam tarafndan feshedilmesiyle
veya hem iveren hem de gemi adam tarafndan hakl bir
nedenle feshedilmesi ile veyahut geminin kayba uramas, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi, ve Türk
Bayrandan ayrlmas nedeni ile kendiliinden bozulmas
hallerinde iveren veya iveren vekili sözlemelerinde baka
hüküm yoksa gemi adamn geminin balama limanna iade
etmek zorundadr.
Deniz  Kanunun deniz içisinin çalma koullarn göz
önünde bulundurarak kara iinden farkl olarak böyle bir
düzenlemeye gidilmi olmas kukusuz gemi adamlar için
önemlidir. Ancak 2003 tarihinde onayladmz, Gemi Adamlarnn Ülkelerine Geri Gönderilmesine likin 166 sayl ILO
sözlemesinin içerii açsndan132 yetersiz olduunu söylemek
mümkündür.
Esasen gemi adamlarnn srf 14. maddede belirtilen önelsiz (süre vermeksizin, derhal) fesihlerde deil, her türlü hizmet akitlerinin sona ermesi hallerinde gemi adamnn daha
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önceden belirlemi olduu ülkesindeki limana gönderilmesi
zorunludur133 eklindeki düzenleme daha isabetli olurdu. Ayrca taraf olduumuz ILO 166 sayl sözlemesine de uygunluk
salanm olurdu.
Ancak, hizmet akdinin feshi 14. maddenin I. Bendinde ve
II. Bendin (a) ve (b) fkralarna göre yaplm ise iveren veya
iveren vekili yapt iade masraarn gemi adamndan yurtta isteyebilir. (m.21/II)
Görüldüü gibi anlan maddenin 2.fkrasna göre, iveren
veya iveren vekilince hakl nedenlere dayanlarak hizmet akitlerinin feshedilmesi durumunda, gemi adamlar tarafndan;
ücretin kanun hükümleri veya hizmet akdi gereince ödenmemesi, iveren veya iveren vekilinin gemi adamlarna kar
kanuna, hizmet akitlerine veya sair i artlarna aykr hareket
etmesi nedenleri ile hizmet akdini feshetmesi halinde, iveren
tarafndan yaplan masraarn yurda dönüte gemi adamndan geri isteyebileceini hükme balamtr. (854, m.21/II)
Aslnda 14/1nci bendinde zikredilen hükümler iveren
veya iveren vekili tarafndan hakl fesihlerde hakl nedenleri oluturmaktadr. Bir baka ifade ile gemi adamnn kusurlu olmas hallerinden söz edilmektedir. Hizmet akdinin feshi
kendi kusuru sonucu oluan gemi adamnn yurda iadesinden
yaplan masraarn geri istenmesinin hakkaniyet esasna da
uygun olabileceini düünmek isabetlidir.
Ancak 14. maddenin II. bendin a ve b fkralarna göre gemi
adamnn hakl nedenlerde hizmet aktini kendisinin sona erdirmesi durumlarnda, yurda iadesinde yaplan yol, iae ve
dier masraarnn kendisinden geri istenmesinin hakkaniyet
esaslarna uygun bir açklamas olamaz. Keza harcamaya neden olan olayda kusurlu olan iveren veya iveren vekili iken,
kusuru olmayan gemi adamlarndan harcamalarn ödenmesinin istenmesi hukukun, kusurlu olan, kendi kusuru ile neden
olduu zarardan sorumlu olur, ilkesine aykr dütüü gibi
hak ve nesafet kuralna uygun dümeyen bu düzenlemeye katlmak mümkün deildir.134
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Halbuki gemi adam hakl nedenle fesih gerektiren bir olayn ortaya çkmasndan itibaren en fazla alt i günü içinde
hizmet ilikisini feshetmek durumundadr. Bu nedenle fesih
açklamasn yurda dönene kadar geciktirmesini de beklememek gerekir. Zira hizmet ilikisinin feshini gerektiren durumu
gemi adam oluturmadna göre böyle bir olaya sebebiyet
veren iverenin zikredilen masraar kendisi tarafndan ödenmesi daha isabetli olacaktr.
Aslnda gemi adamna hakl nedenlerle derhal fesih hakk
tanyan yasann ilgili hükümleri, bu düzenleme ile gemi adam
tarafndan kullanlmasn ksmen de olsa engelleyici nitelik tamaktadr. Zira eer gemi adam hakl ise, iveren kusurlu ise o
halde yurda iade masraar da iverence ödenmesi gerekmektedir. Aksi bir hakkn özgürce kullanlmasn engellemektedir.
Yukardaki ifadelerden de anlalaca gibi ilgili fkrann
yeniden düzenlenmesi gerektii açktr.
A. YABANCI GEM ADAMININ ADES
Deniz i kanunun 22. maddesi yabanc gemi adamlarnn
iadesini de gemi adamlarnn yurda iadesine benzer bir düzenleme yaparak: “Yabanc gemi adamyla yaplan hizmet akdinde ayr bir hüküm yoksa iveren veya iveren vekili yabanc
gemi adamn ikametgâhnn bulunduu mahal limanna iade
etmek zorunda olduunu hükme balamtr. (854 m.22)
Bu düzenlemeye göre bir Türk Bayrakl gemide yabanc bir
gemi adam çaltrlmas durumunda, yabanc gemi adamnn
hizmet akdinin son bulmas hallerinde, iveren yabanc gemi
adamn ikametgâhna en yakn limana iade etmek zorundadr.
Hizmet ilikisi her nedenle feshedilmi olursa olsun yabanc gemi adamnn iadesinden bir deiiklik oluturmayacaktr.
Zira Deniz  Yasasnn Türk gemi adamlarnn yurda iadesi
hususunda öngördüü yükümlülükler aynen yabanc gemi
adamlar için de geçerlidir.21. maddenin I. Fkrasnn sonunda
belirtilen iadeye ilikin yol, iae ve sair zaruri masraarn yabanc gemi adamlarna da ödenmesi gerekecektir.135
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B. YURT ÇNDE ADE ZORUNLULUU
Hizmet akdinin herhangi bir Türk limannda feshi halinde
akitte baka hüküm yoksa, gemi adamnn iveren veya iveren vekili tarafndan 21nci maddedeki ölçüler içinde balama
limanna iadesi zorunludur.
Ancak hizmet akdinin 14üncü maddesinin I. Bendine göre,
feshi halinde bu madde hükmü uygulanmaz. (854. m.23)
Yasa koyucu gemi adamlarnn genellikle balama limannda veya balama limanna yakn yerlerde ikamet ettiini
varsayarak böyle bir düzenleme yapma ihtiyacn duymutur.
Dolays ile hizmet ilikisinin yurt içinde feshi halinde, yurt dndaki fesih durumundan farkl bir ekilde ancak yurda iade
ölçüleri içinde gemi adamnn balama limanna iade edilmesini zorunlu klmtr.
Görüldüü gibi yasa metninde hizmet aktinin 14üncü maddesinin I. Bendine göre fesihte uygulanmayaca belirtilerek
bir snrlama getirilmi olmaktadr. Ancak 12inci maddede belirtilen yurda iade de belirtilen artlardan biraz farkldr. Yurda iadede hakl nedenler (m.14/I) dndaki fesih hallerinde
de bir baka ifade ile süre vererek fesihlerde de (olaan fesih)
balama limanna iade zorunluluu domaktadr.Yurtdnda
yaplan fesihlerde yurda iade konusunda böyle bir zorunluluk
açkça düzenlenmi deildir.136
Gerçekten de 14/I bendine göre fesih halinde bu hüküm
uygulanmaz hükmü 14/I dndaki bütün fesih hallerini kapsayaca eklinde anlamak gerekecektir.
Her ne kadar 14/I dndaki bütün fesih hallerinde anlalm olsa da hizmet akti herhangi bir Türk limannda fesih
halinde yurda iade de olduu gibi gemi adam haksz da olsa
balama limanna iade edilmeli idi. Keza hizmet sözlemesinin gereklerine uyan bir davran olmasndan dolay daha isabetli olurdu.
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C. ADEYE UYULMAMANIN CEZASI
Yurda iade ve yurt içinde iade yükümlülüünü yerine getirmeyen iveren veya iveren hakknda 1000 liradan az olmayan
ar para cezasna hükmolunacaktr. (854.m.51/II) Görüldüü
gibi günümüzde hiçbir ederi olmayan bu parann caydrc
olma özelliini kaybettii ortadadr.
Ancak deniz i kanununa göre, gemi adamn yurda ya da
balama limanna iade yükümlülüünü yerine getirmeyen iveren veya iveren vekiline gemi adamnn 15 günlük ücreti
tutarna bir tazminata hükmetmitir. Esasnda özellikle yurt
dnda yabanc limanda kaderine terk edilen gemi adamna ödenmesi gereken 15 günlük tazminat caydrc olmaktan
uzaktr. verenin yükümlülüünü yerine getirmesi açsndan
daha etkin bir düzenlemeye ihtiyaç olduu açktr.
Ancak yine de yasal düzenleme ile gemi adamlarnn maduriyetlerini önlemeye yönelik olarak gemi adamlar lehine az
da olsa katk salayan bir düzenlemeye yer verilmitir. Buna
göre, iveren veya iveren vekilinin 21. ve 23. maddelerde
belirtilen zorunlulua uymamas halinde, gemi adam yurda
dönmek için yapt duruma uygun yol, iae ve sair masraar
ve ayrca 15 günlük ücretleri tutarnda bir tazminat iveren
veya iveren vekilinden isteyebilir. (854.m.24)
D. GEM ADAMLARININ ADE HAKKINDAN
YOKSUN OLMASI DURUMU
Gemi adamlarnn hizmet akdinin sona ermesinden itibaren yurda veya ikametgahna veyahut da balama limanna
iade hakkn kullanmas için yasa belirli bir süre vermitir. Bu
süre hizmet ilikisinin sona ermesinden itibaren bir haftadr.
Zira iade hakkn kullanmak isteyen gemi adam bir hafta içinde yurda iadesini isteyecektir.
Buna göre yabanc gemi adam, “yurt içinde iade zorunluluunu öngören” yasann 21,22 ve 23üncü maddelerinde yazl hallerde iine son verilmesi durumunda yahut da hizmet ak116

dinin sona ermesi gününden balayarak bir hafta içinde yurda
iade edilmesini istemezse iveren veya iveren vekili iade ile
zorunlu tutulamaz (854.m.25/II).
Esasnda gemi adamnn iadesini isteme ile ilgili her ne
kadar ekil artna yer verilmemi olsa da uygulamada olas
itilaarn ispat açsndan gemi adam tarafndan bavurunun
yazl olarak yaplmasnn yararl olaca düünülebilir.
Yabanc bir memlekette hizmet ilikisi sona eren gemi adam o memleketle herhangi bir iverenle hizmet akdi yaparsa
yine iade hakkn kaybedecektir. Doaldr ki iade hakknn
gemi adamna tannm olmas, gemi adamnn baka limanlarda madur olmasn önlemeye yöneliktir.
Keza gemi adamnn hizmet ilikisinin ikametgâh dndaki bir yerde sona ermesi halinde, evinden uzak kaderine terk
edilmesine engel olmak maksadyla yasa koyucu iade zorunluluu getirmitir.
Ancak bir baka iverenle hizmet ilikisine giren gemi adamnn maduriyetinden söz edilemeyecektir.
Buna göre, yabanc bir memlekette iine son verilen veya
hizmet akdi sona eren gemi adam - yabanc bir memleketle
denizcilik ileri ile ilgili olsun veya olmasn - baka bir iverenle hizmet akdi yaparsa eski iveren veya iveren vekilinin gemi
adamn yurda iade zorunluluu ortadan kalkar. (854.m.25/I)
Gemi adamnn gemide hizmet görmesi tutukluluk, hapis veya gemide çalmaktan men olunmas gibi sebeplerle
imkânsz bir hal almas gemi adamna yüklenemeyecek sebepler altnda domusa veya gemi adam için hastalk ve sair
zorunlu sebepler meydana gelmise, bu maddenin ikinci fkrasndaki bir haftalk süre engellerin kalkt günden itibaren
balar (854.m.25/III). Örnein, gemi adamnn kusuru olmakszn gemide olan bir hadiseden ötürü tüm gemi adamlarnn
gözaltna alnmas sonucu iade talebi için tannm olan bir
haftalk süre gözalt süresinin bitimi ile balayacaktr.
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X. KIDEM TAZMNATI
A. TANIMI:
Kdem tazminat kavram deiik ekillerde tanmlanmtr:
”Kdem tazminat içinin iyerinde belirli bir süre çalm olmas koulu ile, i sözlemesinin kanunda belirtilen
sona erme ekillerinden biriyle sonlanmas durumunda içiye iverence ödenen tazminattr.137 Bir baka tanmlamada ise “içinin ypranmas karl olarak, iverence yasa
gerei ödenmesi gereken para138 olarak ifade edilmitir. Bir
dier görüe göre kdem tazminat “Kanunda belirtilen asgari bir çalma süresini dolduran içinin i sözlemesinin
kanunda saylan nedenlerden biriyle son bulmas halinde,
iverence içiye ya da mirasçlarna yaplan bir ödemedir139
denilmektedir.
Yukardaki yaplan tanmlamalardan çkan sonuca göre
kdem tazminat esas itibari ile yasada belirtilen asgari çalma sürelerini tamamlam gemi adamnn hizmet akdinin,
kanunda belirtilen nedenlerden biriyle sona ermesi durumunda, iveren veya iveren vekilince gemi adamna veya
mirasçlarna yaplan ödemelerdir, diye tanmlamak mümkündür. Ancak yaplan bu ödemenin hukuksal maliyeti
açk deildir. Bir ksm hukukçu bunu ikramiye olarak da
isimlendirmektedir. Hatta aznlkta olmasna ramen ücret
olarak adlandranlara da rastlamak mümkündür. Bizim de
katldmz baskn görüe göre, bu ödemeyi gemi adamnn
gençliinden beri emeini ortaya koyarak kren veya bedenen ypranmasnn karl olarak ödenen bir “tazminat”
olarak nitelendirmek, yasa metninin balnda da vurguland üzere isabetli olacaktr.
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B. KIDEM TAZMNATINA HAK KAZANMA
KOULLARI
Kdem tazminatna ilikin düzenlemelerde Deniz  Kanunu ile  Kanunu arasnda genel olarak birbirlerine paralel
iken (D..K m.20, .K. 1475.m.14) Basn  Kanununda farkl
düzenlemelere yer verilmitir.
854 sayl Deniz  Kanununun 20. maddesi gemi adamlarnn hangi durumlarda kdem tazminatna hak kazanaca belirtilmitir. Yasadaki belirtilen hükümler emredici
niteliktedir. Yani taraar aralarnda anlaarak bu nedenleri
deiik ekilde düzenleyecek farkllklar ortaya koyamazlar. Buna göre kdem tazminatna hak kazanma koullar
öyledir;
a) En Az Bir Yllk Çalma Süresinin Olmas
Gemi adamnn kdem tazminatna hak kazanabilmesi
için öncelikli olarak hizmet sözlemesinin yasada belirtilen
durumlarda sona erdii en az bir yllk içilik kdeminin olmas gerekmektedir. Bu bir yllk süre gemi adamnn hizmet
akdinin yapld tarih deil, ilen ie balad tarih esas
alnacaktr (m.20/II). Ancak 2822 sayl yasann 42.maddesine göre, grev veya lokavt süresince hizmet akitleri askda kalan içilere bu dönem için iverence ücret ve sosyal
yardm ödenmeyeceinden, kdem tazminat hesabnda da
dikkate alnmayacaktr. Toplu sözleme ve hizmet akitlerine aksine hüküm konulamayaca hükmedilerek emredici
nitelik kazanmtr.
Hizmet süreleri bir yl tamamlamam gemi adamlar
kdem tazminatna hak kazanamayacaktr. Bir yldan artan
süreler için de ayn oranda kdem tazminatna hak kazanacaktr. Hizmet akitlerinde deneme süreleri varsa deneme
süresinde geçen zamann da kdem tazminat süresi olarak
kabul edilecei açktr.
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b) Hizmet Akdinin Feshedilmesi Durumunda
Bu kanuna tabi gemi adamlarnn hizmet akitlerinin:
veren tarafndan bu kanunun 14. maddesinin I. Bendinde
gösterilen sebepler dnda gösterilen bir nedenle feshedilmesi
durumunda kdem tazminatna hak kazanacaktr. (m.20/I)
Bir baka anlatmla yasa hükmünü tersinden okumak gerekirse, gemi adamnn hizmet sözlemesi iveren veya iveren
vekili tarafndan hakl bir nedenle feshedilmesi durumunda
kdem tazminat ödenmeyecektir. Ancak iveren veya iveren
vekilinin hizmet aktini feshetmesi durumunda gemi adamnn
kdem tazminatna hak kazanabilmesi için hakl nedenler dnda bir nedenle fesihte bulunmu olmas gerekmektedir.
Esasen yasann 14/I’deki hükümler de hakl bir neden
olarak iverene tannan nedenlerden bazlar özellikle (c)
fkras kdem tazminat açsndan ar olduunu söylemek
mümkündür. Zira ne tür davran ve hareketlerin adaba ve
ahlaka aykr olduu yeterince açk deildir. Dolays ile yllarn iine vererek ypranan gemi adamnn adab ve ahlaka
aykr davran gerekçe gösterilerek kdem tazminatndan
mahrum braklmas hakkaniyet esasna uygun dümez. Gerçi gemi adamnn yarg yoluna bavurma hakk sakl olsa bile
aylarca hatta yllarca sürecek yarglama sonucunda çkacak
olan karar gemi adamnn lehine de olsa maduriyetini gidermeye yetmeyecektir. Bu hükmün yeniden düzenlenmesi
isabetli olacaktr.
Gemi adam tarafndan bu kanunun 14.maddesinin II. Ve
III. bentleri uyarnca feshedilmesi durumunda kdem tazminatna hak kazanacaktr. (m.20.I/2)
Görüldüü gibi deniz i kanunu kapsamna giren gemi
adamlar 14. maddenin II. Bendinde belirtilen hakl nedenlerle
hizmet akitlerinin feshi durumunda kdem tazminat isteme
hakk kazanm olacaktr.
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Ayrca ayn fkra hükmünce yasann 14. maddesinin III.
bendinde belirtilen geminin herhangi bir nedenle otuz günden
fazla süre seferden kaldrlmas ile gemi adamnn herhangi
bir sebeple sürekli olarak gemide çalmasna engel bir hastaln varl veya sakatla uramas durumunda hizmet ilikisi
taraardan birinin feshetmesi durumunda kdem tazminatna
hak kazanacaktr.
Muvazzaf askerlik hizmeti dolays ile (m.20 I/3)
Gemi adamlarnn askerlik hizmetleri nedeni ile iten ayrlmalar durumunda kdem tazminatlarn isteyebileceklerdir.
Nitekim Yargtay da verdii bir kararda, i sözlemesinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile feshi halinde kdem tazminat hakk doacan, ancak askerlikten sonraki çalmaya ait
i sözlemesinin kdem tazminatn gerektirmeyecek ekilde
sona ermesi bu hakkn istenmesini engellemeyecei140 sonucuna varmtr.
Bal bulunduklar kanunla kurulu kurum veya sandklardan yallk, emeklilik veya malullük ayl yahut toptan
ödeme olmak amacyla iten ayrlan gemi adamlarna kdem
tazminat ödenecektir. (m.20.1/IV)
Gemi adamnn ölümü halinde yukardaki hükümlere
göre kdem tazminat tutar, kanuni mirasçlarna ödenir.
(m.20/16)
Yukardaki kanunun mutlak anlatmna ramen Yargtay
bir ilamnda kusurlu davran sonucu kendi ölümüne neden
olan içinin bu davran ayn zamanda iveren yönünden,
i sözlemesini hakl nedenle bozma sonucu dourmusa bu
taktirde mirasçlarn kdem tazminatn alamayacaklar141 sonucuna varmtr.
Oysa yasada gemi adamnn ölümü halinde kdem tazminat ödenecei bu ödemenin kanuni mirasçlarna yaplaca
açkça belirtilmi olmakla birlikte ölümün nitelii ve nedeni
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ile ilgili bir koula yer verilmemitir. Dolays ile gemi adamnn kendi kusuru sonucu ölüp ölmemesinin kdem tazminatnn yasal mirasçlarna ödenmesine engel herhangi bir etkisi
yoktur. Buna göre her ne sebeple olursa olsun gemi adamnn
ölümü halinde kdem tazminatnn ödenmesi gerektii eklinde yaplacak düzenleme isabetli olacaktr.
Son dönemlerde gemilerimizde çalan kadn içilere rastlanmaktadr. Özellikle denizcilik okullarnn kz örenciler
tarafndan tercihinde gün geçtikçe art olmaktadr. Dolays
ile buna paralel olarak da kadn içilerde (zabitlerde) gün geçtikçe art olmaktadr.Bu nedenle 4857 sayl yasada olduu
gibi Deniz  Kanununda da kadn içilerin evlendii tarihten
itibaren sözlemelerini bir yl içinde feshetmesi durumunda
kdem tazminat hakk olmaldr.
Hizmet sözlemesinin yasann 14. maddesinin IV. bendinde belirtilen, geminin kayba uramas, terk edilmesi ve harp
ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrandan ayrlmas
hallerinde de kendiliinden bozulmas durumunda da kdem
tazminatna hak kazanacaktr. (m.20.II)
Sözlemenin kendiliinden sona ermesi (in sah) durumunda taraarn herhangi bir kusuru söz konusu deildir.
Dolays ile bu tür hallerde taraar ayrca karlkl irade açklamalarna da gerek yoktur.
Gemi adamlarnn kdem tazminatna hak kazanma koullar yasann 20. maddesinde yukardaki ifadelerde de belirtildii gibi, açkça sralanmtr. Bunun dnda gemi adam kendi istei ile hizmet ilikisine son vermesi durumunda kdem
tazminat hakkn da kaybedecektir. Mesela herhangi bir sebep
yokken daha iyi bir i bulduunu gerekçe göstererek hizmet
ilikisine son veren gemi adam kural olarak kdem tazminat
hakkndan mahrum kalacaktr.
Uygulamadan kaynaklanan sorun ayn merkezden yönetilen ancak farkl iverenlere sahip gemiler bulunmaktadr.
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Oysa gemi adamlar ayn irkete ait gemilerde çaltklarn
düünmektedirler. Bu tür uygulamalarda kdem tazminat
hesabnda farkl iverene ait gemiler olduundan kdem tazminat açsndan sorun yaanmaktadr. Dolays ile bu tür çalmalarda tek bir iverene ait gemilerde çallm gibi hesaba
katmak adil olandr. Mevcut düzenleme bu hususa açklk getirmede eksiktir.
C. KIDEM TAZMNATINI ENGELLEMEYEN
DURUMLAR
Gemi adamlarnn kdemleri hizmet akdinin devam etmi
veya fasllarla yeniden aktedilmi olmasna baklmakszn
ayn iverenin bir veya deiik gemilerinde ve hizmetinde çaltklar süreler göz önüne alnarak hesaplanr. Geminin devir
veya intikali yahut herhangi bir suretle bir iverenden baka
bir iverene geçmesi veya baka bir yere nakli halinde gemi
adamnn kdemi, iyeri veya iyerlerindeki hizmet akitleri sürelerin toplam üzerinden hesaplanr.
12.7.1975 tarihinden itibaren geminin devri veya herhangi
bir suretle el deitirmesi halinde ilemi kdem tazminatlarndan her iki iveren sorumludur. Ancak iyerini devreden
iverenin bu sorumluluklar gemi adamn çaltrdklar sürelerle ve devir esnasndaki gemi adamnn ald ücret seviyesi
ile snrldr. (m.20.II)
12.7.1975 tarihinden evvel iyeri devrolmu veya herhangi bir suretle el deitirmise devir mukavelesinde aksine bir
hüküm yoksa ilemi kdem tazminatlarndan yeni iveren sorumludur. (m.20.IV)
Gerçekten Deniz  Kanununun 20. maddesine göre yukardaki yasa hükmünün açkça ifadesine göre geminin devri
veya herhangi bir suretle el deitirmesi durumunda ilemi
olan kdem tazminatlarndan (1975 tarihinden sonraki ilemle ilgili) her iki iverenin de sorumlu olaca yönündedir. Ancak, gemiyi devreden iverenlerin bu sorumluluklar gemi
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adamn çaltrdklar sürelerle ve devir esnasnda gemi adamnn ald ücret düzeyi ile snrldr. ayet iyeri 12.7.1975
tarihinden önce devrolmu veya el deitirmise mukavelede aksine bir hüküm yoksa kdem tazminatlarndan yeni iveren sorumlu olacaktr.
Bu hususta Yargtayca yaplan açklamada “iyerinin devri
halinde ilemi kdem tazminatndan her iki iverenin sorumluluuna ilikin hüküm verirken öte yandan iyerinin devri
veya el deitirmesi durumunda içinin geçmi hizmetleri
için güvence getirirken, eski iverenin de sorumluluunu snrlamak istemitir. Sonuçta içinin kdem tazminat son ücret
düzeyinden hesaplanarak son iveren sorumlu olacak ancak
eski iverenin sorumluluu içinin çalt süre ve devir esnasnda içinin ald ücret düzeyi ile snrl olacaktr. Dolays
ile kdem tazminatn ödeyen yeni iveren eski iverene rücu
edebilecektir.142
Yargtay verdii bir baka kararnda ise, iyeri devri ile ilgili durumlarda müteselsil sorumluluk esasnn söz konusu
olmayacan, iyerini devreden iverenin devir alanla birlikte
kdem tazminatnn tamamndan müteselsilen sorumlu tutulamayacana143 karar vermitir.
yerinin ihale edilerek birden çok devri durumunda kdem
tazminat konusuna da açklk getirilmitir. Yargtay verdii
bir kararla, içinin çeitli irketler nezdinde geçen tüm çalmalarn kdem tazminat hesabna dikkate alnmas, daha önce
kdem tazminat ad altnda yaplan ödemenin, ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte mahsup edilmesi gerektii144
sonucunu benimsemitir. Bu kararda içinin korunmas ilkesi
baskn olmutur.
Yasal düzenlemenin bir baka fkrasna göre, ayn kdem
süresi için bir defadan fazla kdem tazminat ve/veya ikramiye ödenemeyecektir. (m.20.X) Nitekim Yargtayn bu hususta
verdii bir karara göre, içinin ayn iverene ait bir iyerinde
bir yldan fazla çalmas durumunda kdem tazminat alarak
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iten ayrlmsa, ayn iverenin iyerine iba yaparak dönmesi durumunda kdem süresi yeniden balayacaktr. Ancak Yargtay eski süreler için kdem tazminat ödenmi olduundan,
eski kdem süreleri yeni tazminatn hesabnda göz önünde tutulamayacana145 hükmetmitir.
D. KIDEM TAZMNATININ MKTARI:
Gemi adamnn ie balad tarihten itibaren hizmet akdinin devam süresince her geçen tam yl için iverence gemi
adamna otuz günlük ücreti tutarnda kdem tazminat ödenir.
Bir yldan artan süreler içinde ayn oran üzerinden ödeme yaplr. (m.20.II)
Kdem tazminatnda dikkate alnacak olan ücret, gemi adamnn son ücretidir (m.20.XI). Sefer, parça ba, akord, götürü
veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmad hallerde son bir
yllk süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çallan günlere
bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatn
hesabna esas tutulur (m.20.XI/son).
Ancak, son bir yl içinde içi ücretine zam yapld taktirde tazminata esas ücret, gemi adamnn iten ayrlma tarihi ile zammn yapld tarih arasnda alnan ücretin ayn
süre içinde çallan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanr.
(m.20/XII) Yasann bu hükmüne göre sosyal haklarnda kdem tazminat hesabnda esas alnmas gerekmektedir. Nitekim Yargtay bir kararnda, içinin iten ayrld tarih ile
zammn yapld tarih arasnda ödenen ikramiye ve yakacak
bedelinin ayn süre içinde çallan günlere bölünmesi suretiyle bir güne isabet eden miktarlar bulunmal, dier ücret
ekleri de dikkate alnarak kdem tazminatnn hesaplanaca
sonucuna146 varmtr.
16’nc Maddenin (D) bendinde sözü geçen tazminat ile bu
maddede yer alan kdem tazminatna esas olacak ücretin hesabnda 29’uncu maddenin birinci fkrasnda yazl ücrete ilaveten gemi adamna salanm olan para ve para ile ölçülmesi
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mümkün akdi ve kanundan doan menfaatlerde göz önünde
tutulur (m.20/XIII). Buna göre, gemi adamnn Yasann 29 (1)
hükmünde yazl olan çplak ücretine (kök ücretine) ilaveten
hizmet sözlemeleri veya toplu sözlemelerle gemi adamna
salanm olan ikramiye, kdem zamm, çocuk zamm gibi
ödemelerle gda, giyim (melbusat), yakacak, yemek (iae), gibi
para ve parayla ölçülebilen bu gibi yardmlarn bir günlük tutar, bir günlük çplak ücrete ilave edilecektir.
Ancak hemen belirtelim ki, fazla çalma ücreti(fazla mesai)çallan hafta tatili(hafta tatil ücretine ilave yaplan çalma ücreti), ulusal bayram ve genel tatil ve yllk izin ücretleri gibi süreklilik arz etmeyen, arzi nitelikli çalmalarn
karl yaplan ödemeler kdem tazminat hesabnda dikkate alnmayacaktr. Bundan baka yargtaya göre iverence sosyal güvenlik kurumuna ödenen sigorta pirimi iveren
pay da kdem tazminat hesabnda dikkate alnmayaca147
kararna varmtr.
Kdem tazminat ile ilgili otuz günlük süre hizmet akitleri veya toplu sözlemelerle gemi adam lehine deitirilebilir.
(m.20/XIV) Kukusuz yasada belirtilen 30 günlük süre tavan
almamak kaydyla gemi adamlar lehine deitirilebilir. Ancak azaltlamaz.
Nitekim yürürlükte bulunan bir toplu i sözlemesinde, içilerin i sözlemelerinin, i sözlemesindeki kdem tazminatnn ödenmesini gerektiren hallerden biri ile feshi halinde, içiye her tam hizmet yl için; 60 günlük ücreti tutarnda kdem
tazminat ödeneceini148 taraar aralarnda anlaarak gemi
adamlar lehine kararlatrmlardr. Bir baka sözlemede ise,
13.06.1985 tarihinden önce Türkiye Denizcilik letmeleri A..
Genel Müdürlüü’nde ie balayanlarn, kdem tazminat gün
says 50 gün olarak uygulanaca149 kararlatrlmtr. Yine
ayn ekilde 1985 tarihi öncesinde ie balayan içilerin kdem
tazminat tutarlar her tam yl için 50 günlük ücretinden150 söz
edilmektedir.
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E. KIDEM TAZMNATININ TAVANI
Toplu sözlemelerle ve hizmet akitleri ile belirlenen kdem
tazminatlarnn yllk miktar, Devlet Memurlar Kanununa
tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayl T.C. Emekli Sand Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yl için ödenecek
azami emeklilik ikramiyesini geçemez. (M.20/XV)
Bu düzenlemeye göre, kdem tazminatna bir üst snr getirmitir. Kdem tazminatnn üst snr (tavan) en yüksek devlet
memurlar için öngörülen en fazla (azami) emeklilik ikramiyesine balanm olmaktadr. Toplu sözlemelerle veya hizmet
sözlemeleri ile yaplacak olan her türlü artlarda üst snr
geçemeyecektir.
Gelir Vergisi Kanununun 25. maddesinin 7. fkrasnda
yaplan deiiklikte Deniz  Kanunu ile 4857 sayl kanuna
göre ödenecek kdem tazminatnn tamam vergi d braklmtr.5953 sayl Basn  Kanununa göre ödenen kdem
tazminatlarnn 24 ayl amayan ksm vergi d braklmtr.151 Kdem tazminatndan sadece %4 orannda damga
vergisi kesilir.
Kdem tazminatndan doan sorumluluu iveren, özel
ahslara veya sigorta irketlerine sigorta ettiremeyecektir.
(M.20/XVI)
F. KIDEM TAZMNATININ ZAMAN AIMI
Kdem tazminatnn zaman am süresi on yldr.
(B.K.M.125) Yargtay kdem tazminat alacan ücret içinde
düünmemitir. Bu nedenle kdem tazminatna Borçlar Kanunundaki on yllk zaman amnn uygulanmas gerektii152
sonucuna varmtr. Zaman am süresinin balangc hizmet
akdinin feshi tarihidir.
çiye zamannda ödenmeyen kdem tazminat alaca tutarna açlacak dava sonucunda hakim gecikme süresi için mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine
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karar verecektir. Faiz sadece kdem tazminat için öngörülmü olup, ihbar tazminatna uygulanmas mümkün deildir. Zira içinin ölümü halinde faizin hesabnda ölüm tarihi
esas alnacaktr.
Esasen kendisine taksitler halinde ödenen kdem tazminat
için de içi geçmi günler için de faiz isteme hakk doacaktr. Mevduata uygulanacak en yüksek faizin hesaplanmasnda
faiz miktarlarnn yllk dönemler itibar ile göz önünde tutulmas gerekecektir. Yargtaya göre, hakim yllk faiz Merkez
Bankasndan sorarak hesap ettirecektir.153
veren sorumluluu altnda ve sadece yallk, emeklilik,
malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak
kayd ile devlet ve kanunla kurulu kurumlarda veya sermayesinin %50’den fazlas devlete ait bir bankada veya bir kurumda iveren tarafndan kdem tazminat ile ilgili bir fon
tesis edilir.
Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir. (m.20/son)
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XI. GEM ADAMINA AE VE
KAMET YERLERNN SALANMASI
A. GEM ADAMLARININ AE DURUMU
Deniz  Kanunu kapsamna giren gemilerdeki gemi adamlar için, deniz iinin özellii gerei olarak iae servisi kurma
zorunluluu bulunmaktadr. Yasann 33. maddesi bu konudaki düzenlemesini açkça belirtmitir. Buna göre; bu kanuna
tabi gemilerde iae servisi kurulmas zorunludur. Gemi adamlar hizmete balad günden balayarak hizmetten çk anna kadar gemide iveren tarafndan bedelsiz iae olunurlar.
aenin zorunlu sebeplerle uygulanmamas halinde iveren
veya iveren vekilince bakaca münasip bir iae imkan salanr veya nakden ödeme usulü uygulanr. (M.33/I)
Görüldüü gibi deniz iinin özellii gerei günlerce hatta
haftalarca denizde ve/veya yabanc limanlarda gemide bulunan gemi adamlarnn yeme, içme, barnma gibi bir takm
zaruri ihtiyaçlarnn karlanmas sorunu ile kar karya kalaca açktr. Kukusuz gemi adamlarnn bu ihtiyaçlar ancak
iveren eliyle sorunsuz karlanabilecektir. Dolays ile yasa
koyucu da gemi adamnn kendi imkan ile iae gereksinimini
karlamas imkansz denecek ölçüde zor olduunu düünerek kanun kapsamndaki her gemide iae servisinin kurulmasn zorunlu klmtr.
Ayrca gemi adamnn ie balad günden itibaren hizmetten çk anna kadar iaenin bedelsiz olarak iveren tarafndan karlanmasn gerekli klarken, zorunlu sebeplerle uygulanmamas durumunda yine baka bir münasip iae imkan
salanmasn, o da uygulanamazsa nakden ödeme yapmasn
emredici ekilde hükmetmitir.
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Ayrca gemi adamnn gemideki iaesinin bir yasa hükmü
ekline getirilerek baz standartlar oluturulmas taraf olduumuz ILO’nun Gemilerde Mürettebat çin ae ve Yemek
Hizmetlerine likin 68 Sayl Sözlemenin içeriine de uygun154 dümektedir.
Limanlar içinde, ehir hatlarnda, körfezlerde, göllerde ve
akarsularda yolcu ve yük nakleden gemilerde, mavna, at ve
benzerlerinde iae servisi kurulmas zorunlu deildir. Bu durumda iveren veya iveren vekili iae zorunluluunu nakden
ödemek suretiyle yerine getirir. (M.33/son)
Gerçekten yasa bu düzenlemesi ile deniz iinin özelliine
uygun çözüm aramaya çalmtr. Gemide çalan gemi adamlarnn kendi iaelerini salamalarn beklemek düünülmemitir. Bu nedenle liman içinde hizmet veren gemilerde iae
servisinin kurulmasnn zorluunu dikkate alan yasa koyucu
gemi adamnn günlük gdasn alabilecek nitelikte karl
olarak nakden ödeme eklinde yaplmasn gerekli klmtr.
Her yl genellikle ubat aynda Çalma Bakanl’nda iae
tespit kurulu toplanr. Bir gemi adam için günlük 4800 kaloriye tekamül eden ücreti belirler. Burada esas olan gemi adamna günlük 4800 kalorilik gdann verilmesidir. Bunun için
de iae servisi kurulmaldr.ayet iae servisi kurulamyorsa
kurulun belirledii ücretin günlük olarak gemi adamlarna
ödenmesi zorunlu klnmtr.
Tespit edilen iae bedeli hizmet akitleri ve toplu i sözlemeleri ile belirlenen ücretlerden farkldr. Dolays ile bu ücretin ayrca ödenmesi gerekmektedir.
Ksacas yukardaki yasa hükümlerinin açklamalarndan
da açkça anlalabileceine göre anlan maddenin ikinci fkrasnda belirtilen gemiler dndaki dier gemilerin tamamnda
iae servisi kurulmas zorunludur.
ae servisi kurulmas zorunluluu bulunmayan veya iae
servisinin zorunlu nedenlerle kurulamad gemilerde çalan
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gemi adamlarna ödenecek günlük iae bedeli “iae bedeli tespit kurulunca” tespit edilir.
Bu kurul, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl’nn çars üzerine senede bir kez toplanr. Kurul üyeleri bir bakan
(Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan’nn görevlendirecei bir
yetkilinin bakalnda) olmak üzere 10 üyeden oluur; bir i
müfettii bir Ulatrma Bakanl’ndan, bir Sanayi ve Ticaret
Bakanl’ndan, bir de Salk Bakanl’ndan temsilciler katlrlar.Ayrca 2 kii Türk-’i (en fazla üyeye sahip konfederasyon sfatyla temsilen Türkiye Denizciler Sendikas’ndan)
bir kii Deniz Ticaret Odas’ndan, 2 kii de en fazla gemi ivereni bulunduran iveren kuruluundan olmak üzere toplam 10 üyeden olumaktadr.Kararlar oy çokluu ile alnr.
Resmi gazetede yaymlanarak yürürlüe girer.Kurulun sekreterlik ilerini Çalma Bakanl içi sal Daire Bakanl yürütür.
B. GEM ADAMLARINA KAMET YERLERNN
SALANMASI
Deniz  Kanununa göre, gemi adamlarna ie giri gününden balayarak iten çk gününe kadar rütbeleri, saylar ve
geminin büyüklüüne göre uygun olarak ve yalnz kendileriyle eyalarna ait olmak üzere ikamet yerleri bedelsiz olarak
salanr (854, m.34/I). Görüldüü gibi, gemi adamlarna gemideki iaenin salanmasnda baka deniz iinin özellii gerei
gemide bulunmak zorunda kalan gemi adamlarnn gemideki
ikamet yerlerinin de herhangi bir ücrete tabi olmakszn iverence salanaca hüküm altna alnmtr.
Bir dier fkrasnda ise, herhangi bir zorunlu sebep yüzünden gemi adamlarna gemide ikametine imkân olmazsa iveren veya iveren vekili tarafndan baka bir ikamet imkan
salanacan (m.34/II) öngörmütür.
Gemi adamlarnn ikamet yerleri ve iae hakknda yaplan
düzenlemelerle bu düzenlemeye bal olarak ilgili bakanlk131

lara hazrlanacak yönetmelik gösterilmitir. (M.35/I) verence salanacak iaenin, yönetmelikte gösterilen ölçülerden
eksik olmas halinde iverenden istenebilecei belirtilmitir.
(M.35/II)
Ayrca, gemi adamlarnn ikamet yerleri, salk ve iaelerine
dair yönetmelikte de bu kanun kapsamndaki gemi adamlarna tahsis edilen yatma yerlerinin, nitelik ve özellikleri yemek
yerlerinin artlar, gemi bünyesinde bulundurulacak dinlenme
yerleri ile içerisinde yeterli edevat ve malzemelerle donatlm
temizlik yerleri, tuvaletler, gemilerde bulundurulmas gerekli
ilaç, tbbi levazm ve revirlerin artlar, ölçü ve nitelikleri gibi
hususlar155 belirtilmitir.
Ancak bu yönetmelik hükümleri, 500 grostondan daha küçük gemilerle, balk av ve benzeri ilerde çalan gemilerde,
römorkörlerde ve yüzer vinçlerde uygulanmaz. (M.36)
Gemi adamlarna ikamet yerlerinin salanmasna dair bu
hüküm 25.06.2003 tarihinde taraf olduumuz Uluslar aras
Çalma Örgütü’nün 92 sayl sözlemesinin içeriine156 de uygun dümektedir.
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XII. ÇALIMA BELGES VE KMLK
KARNES VERLMES
A. ÇALIMA VE KMLK KARNES
Deniz  Kanununa göre, iveren veya iveren vekili ie
ald her gemi adamna en geç on be gün içinde gemi
adam çalma belgesi ve kimlik karnesi vermek zorundadr. Deneme süresine tabi tutulan gemi adamlar için bu on
be günlük süre deneme süresinin bitiminden sonra balar.
(M.11/I)
Görüldüü gibi yasa koyucu bu kanun kapsamndaki
gemi adamlarna on be gün içinde kimlik karnesi verilmesini iverene zorunlu ekle getirerek gemi adamlarnn talebi olmasa bile bu kimlik karnelerinin verilmesi, gerekliliini ortaya koymutur. Gerçekten de yurt dnda liman çk
yapan gemi adamlarnn çaltklar iyerlerini belirtmesi
açsndan da önemlidir. Zira ksmen de olsa bu anlamdaki
gemi adamlarnn sorunu çözülmü bulunacaktr. Esasnda
bu hükümle onayladmz ILO’nun 108 sayl Sözlemesinin içeriine uygun ekilde “her üye devlet uyruu olan her
gemi adamnn talebi üzerine….. gemi adamna kimlik belgesi düzenleyip verir”157 eklindeki düzenleme yaplarak
bu yükümlülüün etkin bir ekilde devletin üstlenilmesi
gerekmektedir.
Uygulamada özellikle son zamanlarda bu hükme pek uyulmad görülmektedir.
Denem süresine tabi tutulan gemi adamlar için bu on be
günlük süre deneme süresinin bitiminden sonra balayacaktr.
(M.11/I son)
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B. ÇALIMA BELGES VERLMES
Deniz  Kanunu gemi adamlarna çalma belgesi verilmesi konusundaki düzenlemesi 4857 sayl yasaya paralel bir ekilde düzenlemi olmakla beraber deniz iinin özellii gerei
olarak daha ayrntl bir ekilde kaleme alnmtr.
Hizmet akdi sona eren gemi adamna iveren veya iveren
vekili tarafndan iinin çeidinin ne olduunu ve süresini gösteren bir belge verilir. (m.12/I) Bu belge gemi adamnn belli
bir iyerinde ve belli bir ii yaptn gösterir niteliktedir. Uygulamada bonservis denilen bu belgenin bir dier ismi de hizmet belgesidir.
Bu belgeye gemi adam isterse kendisinin durumu ve davranlaryla, çalmasnn ne ekilde olduu da ayrca yazlr.
veren veya iveren vekilinin belgedeki imzas, gemi adam
isterse balama limanndaki liman reislii tarafndan onaylanr. (M.12/I)
Kamu hizmeti gösteren idarelere yahut kamu yararna yardmc derneklere bal gemilerden çkan gemi adamnn ald belgeler hakknda yukardaki onay hükmü uygulanmaz.
(M.12/II)
Kanunda belirtilmemekle birlikte belgede içinin kimlii
gösteren ad, doum yeri ve tarihi ile iverenin ad ve adresinin de belirtilecei158 anlalmaldr.
Gemi adamlar açsndan bonservis uygulama alan bakmndan 4857 sayl kanun kapsamna göre biraz farkllklar
göstermektedir. Özellikle gemi adamlarnn yeniden i bavurusu yapmasnn ötesinde, yeterlilik derecelerinin yükseltilmesi için snav girilerinde sk-sk bavurduklar zaruri bir
gereksinme ekline dönümütür.
veren veya iveren vekili gemi adamnn istedii belgeyi
vermemekte direnirse veyahut belgeye gemi ad için doru olmayan yazlar yazarsa gemi adamnn yahut yeni iine girdii
iverenin istei üzerine, balama limanndaki liman reisliin134

ce yaplacak inceleme sonucunu gösteren bir belge gemi adamna veya yeni iverene verilir. Liman bakanl tarafndan
yaplacak inceleme bir haftadan ibarettir. (M12/III)
Kamu hizmeti gören idarelere bal gemilerden çkan gemi
adamna belge verilmek istenmez veyahut belgeye doru olmayan yazlar yazlrsa, gerekli incelemenin yaplmas için bu
gemilerin bal olduklar makamlara bavurulur. (M.12/IV)
Belgenin zamannda verilmemesi veyahut belgede doru
olmayan yazlar bulunmasndan zarar gören gemi adam veyahut gemi adamn ie alan yeni iveren eski iverenden tazminat alabilir. (M.12/V)
Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftr. (M.12/VI)
Aslnda birinci fkrann son bölümündeki hizmet belgesinin liman bakanlklarnca da onaylanmas hususu ile III. fkradaki belirtilen liman bakanlklarna verilen yetki bugüne
dek uygulamada pek bavurulmayan, sadece yasaya ilave bir
hüküm olarak konulan cümlelerden ibaret kalmtr.
Gerçekten gemi adamlar bakmndan çok önemli bulunan
bu belgeler hazrlanrken, hazrlayclar ve sorumlular gerekli özen ve itimam göstermesi gereklidir. Ayrca bütün bilgilerin objektif ve iyi niyet kurallar çerçevesinde kaydedilmesi
gereklilii açktr. Aksi durumda bu belgeyi düzenleyen eski
iverenin de sorumlu olacandan doacak zarardan dolay
tazminat istenebilecektir.
Anlan bu maddedeki çalma belgesini vermeyen iveren
veya iveren vekili hakknda yasann 50. maddesi gereince
500 liradan aa olmayan ar para cezas verilecei hükmedilmitir.
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SONUÇ
Çalma yaamnda önemli bir yer tutan gemiadamlarnn
deniz iinde çalmalar onlar özel bir çalma iine sokmaktadr. Bu nedenle gemiadamlar için karada uygulanan  mevzuatndan ayr yasal mevzuat hazrlanm; ayr bir Deniz 
Yasas oluturulmutur.
Denizciliin ar çalma koullar, kendine has çalma
özellikleri dikkate alnarak deniz iinde çalan gemiadamlarn korumaya yönelik tedbirler alnmak istenmesi eski tarihlere
dayanmaktadr.
lk kez 1967 ylnda yürürlüe giren 854 sayl Deniz 
Kanunu her ne kadar gemiadamlarn korumaya yönelik hükümleri amaçlam olsa da bu kitapta sizlere takdim edilen
aratrma ve inceleme çalmalarndan da anlalaca gibi bu
nitelie sahip olduunu söylemek son derece güçtür.
O tarihte çkarlan Deniz  Kanunu’nun birçok hükmü günümüz çalma koullarna uygun deildir. Ayrca 4857 sayl
 Kanunu’nun pek çok hükmünden geri hükümler içermektedir. Üstelik denizcilik alannda mevcut ayrntl ve günün özelliklerine uygun kapsaml bir uluslararas mevzuat hükümleri
bulunmaktayken mevcut Deniz  Kanunu bu hükümleri de
ne yazk ki ihtiva etmemektedir.
Pek çok uluslar aras sözleme hükmü söz konusu yasaya
tam olarak uyarlanamamtr. Denizcilik gibi uluslar aras sularda yaplan küresel temelli bir çalmann ortak standartlara
ulatrlmas konusunda neden bu denli rahat davranldn
anlamak güçtür.
Deniz  Kanunu’nun en önemli bir dier sorunu kapsad çalma ilikileridir. Yasa’da denizde çalan birçok deniz
emekçisi kapsam dna alnarak (balkçlar….) güvenceli çalma ilikilerinden mahrum braklmtr.
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Dier yandan 854 sayl Deniz  Kanunu deniz ilerinin
kendine münhasr özelliklerinden dolay bu alanda yaplan
çalmalarn sorunlarna yeterince çözümler getirememitir.
Sözü edilen tüm yetersizlikler ortaya derin sorunlar çkarmaktadr. Bu sorunlarn çözümlenmesinin yegâne yolu günümüz
koullarna uygun yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesidir.
Söz konusu düzenleme yaplrken mevcut durumda yaanan
sorunlar kapsaml bir biçimde incelenmeli, uygulamada ortaya çkan problemler irdelenmeli, konuyla ilgili kii ve kurumlarn görülerine deer verilmelidir.
Sizlere sunduumuz bu çalma tamamen bu amaçla hazrlanmtr. Çalmamzda Deniz  Kanunu uluslararas boyutuyla ele alnmaya çallmtr. Alandaki kt kaynaklar tek
tek incelenmi, akademik görü ve yorumlar ile Yargtay kararlarndan da yararlanlmak suretiyle ayrntl uygulama örnekleri incelenmi ve deerlendirmeye alnmtr. Sadece akademisyenlerin ve uzmanlarn görüleriyle yetinilmemi; kimli
zaman görev alnan kurumun sendika olmas münasebetiyle
sendika üyelerinden gelen ikâyetler ile görü ve önerilerinden de faydalanlmtr.
Halihazrda Deniz  Kanunu’nun boluklar uygulamada
toplu i sözlemeleri ile doldurulmaya çallmaktadr. Toplu i sözlemesi metinleri yasalarn eksik brakt durumlar
tamamlamak açsndan son derece önemli metinlerdir. Toplu
sözleme maddeleri içinin yasal kaynaklardan yola çkarak
günlük çalma ilikilerini yarntl biçimde düzenlemeye yarayan metinlerdir. Sendika çats altnda toplanm içiler için
bu ekilde bir mevzuat uygulamasna gidilmektedir.
Ancak günümüz koularnda sendikal örgütlenme dnda
kalan çok sayda deniz emekçisi bulunmaktadr. Uzak yol seferi yapan gemilerde görevli deniz emekçileri için yaplan bur
toplu i sözlemesi hükmü genellikle bulunmamaktadr. Bu
durumda kimi zaman el konulan bir gemide, haciz gelen bir
ilepte çalan deniz emekçileri denizin ortasnda kalakalmaktadr. Brakn çalma koullarnn düzenlenmesini, kumanya
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alamamak nedeniyle açlk ve susuzlukla yani ölüm tehlikesiyle yüz yüze gelmekte; yaamsal anlamda riskli bir çalma ilikisi içinde bulunmaktadr.
Öte yandan sendikal güvenceden yoksun olun dolaysyla
toplu i sözlemesine sahip olmayan çok sayda taeron içisi
bulunmaktadr. Her türlü güvenceden yoksun deniz emekçilerini güvenceli bir çalma ilikisine kavuturacak yegâne uygulama kapsaml bir Deniz  Kanunu’nun hazrlanmasdr.
Söz konusu hazrlklara k tutmas bakmndan elinizdeki
bu çalmada Deniz  Kanunu ile 4857 sayl  Kanunu arasnda kapsaml bir karlatrma yaplmtr. Söz konusu karlatrmalarn büyük bölümünde deniz emekçileri daha ar
çalma koullarna sahip olmalarna ramen karada çalanlarn özlük haklarn düzenleyen yasal mevzuatta çok daha ileri
hükümler bulunduu ortaya konulmutur.
Deniz  Kanunu’nun sahibi deniz emekçileridir. Deniz
iinde çalan gemiadamlarnn says da azmsanmayacak
kadar çoktur. Gerçi bu alanda çalan says çalma koullarnn arl dikkate alndnda ikincil faktördür. Önemli
olan ar ve risk tayan i alanlarnda bu riskleri giderecek,
çalanlar motive edecek bir takm düzenlemelerin ivedilikle
getirilmesidir.
Konuyla ilgili birimlerin bir an önce uluslararas sözlemelere uygun; uygulamadaki sorunlar ve boluklar giderecek
nitelikte kapsaml bir deniz i kanunu hazrlna girimesi kaçnlmazdr. Deniz  Kanunu çada, günümüz gereksinimlerine cevap veren bir yapya büründürülmelidir.
Bu konuda bizden görev talep edilmesi durumunda her
türlü fedakarlk içeren çalmalara hazr olduumuzu ifade
ederek çalmamz tamamlamaktayz.
Elinizdeki kapsaml incelemenin konuyla ilgili ufuk açmas
dileimizle…
Dr. Hasan Pekdemir
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118 Gündüz AYBAY, a.g.e. s.1034
119 Güven ESEN, Bireysel  Hukuku, Kazanc Hukuk Yaynlar, No.34,
cilt.2, stanbul-1985, s.125
120 Bkz. Türk Ticaret Kanunu, m.818
121 Bkz.TTK, m.825
122 Y9.HD 05.06.1964 T, 3330 E, 3682K
123 Y9.HD 23.12.1997, E.1997/18547, K.1997/22278
124 Y9.HD 25.01.1999, E.1999/18854, K.1999/247
125 Y9.HD 3.5.2000, E.1989/2417, K.2000/6515
126 ILO’nun 158 sayl Hizmet likisinin veren Tarafndan Son Verilmesi
Hakkndaki Sözleme
127 Adem KORKMAZ, a.g.e. s.59
128 ILO’nun 158 Sayl Sözlemesi
129 Y9.HD, 17.02.1965 T, E410/D-4, K.66
130 Y9.HD, 19.11.1969, E.0969/9-832, K.832
131 Devrim ULUCAN, a.g.e. s.50
132 Bkz. ILO’nun Gemiadamlarnn Ülkelerine Geri Gönderilmelerine likin 166 sayl sözlemesi m.2-3
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133 Bkz.ILO’nun 166. sayl sözlemesi m.3
134 Tufan MENTE, a.g.e. s.94
135 Gündüz AYBAY, a.g.e. s.1057
136 Devrim ULUCAN, a.g.e. s.52
137 Adem KORKMAZ, a.g.e. s.76
138 Gündüz AYBAY, a.g.e. s.1049
139 Nuri ÇELK, a.g.e. s.267
140 Y9.HD.26.4.1983, E.1983/718, K.1983/4099
141 Y9.HD.21.3.1978, E.77/1676, K.78/4008
142 Y9.HD. 4.5.1981, E.1981/5398, K.1981/6475
143 Y9.HD. 4.4.1990, E.1990/1102, K.1990/4424
144 Y9.HD. 15.4.1999, E.1999/2768, K.1999/7356
145 Y9.HD. 22.09.1967, E.1967/7576, K.1967/18056
146 Y9.HD. 24.6.1996, E.1996/2525, K.1996/14233
147 Y9.HD, 27.01.200, E.1999/18403, K.2000/590
148 TDS-DO, 10. Dönem TS, m.49/1
149 TDS-TD, 21. Dönem TS, m.42
150 TDS-GESTA, 2. Dönem TS, m.47
151 Bkz. Gelir Vergisi Kanunu, m.25/7 (2320 sayl yasa ile deiik, 6.1.1961
Tarih, 10700 RG.)
152 Y9.HD, 28.10.1965 T, 1965/6768 E, 1965/8774 K.
153 Y9.HD, 13.06.2000, E.2000/5938, K.2000/8555
154 ILO’nun 68 Sayl Gemilerde Mürettebat çin ae ve Yemek Hizmetlerine likin Sözlemesi
155 Bkz.Gemi Adamlarnn kamet Yerleri Salk ve aelerine Dair Yönetmelik
156 ILO’nun Mürettebatn Gemide Barnmasna likin 92 Sayl Sözleme
157 ILO’nun Gemi Adamlarnn Ulusal Kimlik Kartlarna likin 108 Sayl
Sözlemesi, m.2-4
158 Nuri ÇELK, a.g.e. s.260
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