
Denizciler
Bülteni

Türkçe | no.29/2015 Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu

Bu sayıda:

Kadınlar dümende:
ITF'in yeni denizcilik önderleri sizin için çalışıyor

Ebolanın denizciler üzerindeki etkisi
Yardım almak için çek-al rehberiniz

Cephe 
hattından 

öyküler

(5055-TUR-4) ITF15 SEAFARERS'_BULLETIN v14_Layout 1  30/04/2015  09:34  Page 1
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Yaşam

Cephe
hattından
öyküler

7-11

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) 150 ülkede, yaklaşık 4,5 milyon ulaştırma işçisini temsil
eden, 700 taşımacılık sendikasının üye olduğu, uluslararası bir sendikal federasyondur. ITF sekiz farklı işkolu
temelinde örgütlenmiştir: denizciler, balıkçılık, iç sularda seyrüsefer, limanlar, demiryolları, karayolu
taşımacılığı, sivil havacılık ve turistik hizmetler. ITF ulaştırma işçilerini dünya çapında temsil eder ve onların
çıkarlarını küresel kampanyalar ve dayanışma aracılığıyla savunur.
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Hoş geldiniz

2015 yılının Denizciler Bülteni’ne hoş geldiniz.

2013 yılının Ağustos ayında yürürlüğe giren Denizcilik Çalışma Sözleşmesi,
şimdiden ILO’nun en yaygın olarak onaylanmış olan sözleşmesi haline geldi – bu
olağanüstü bir başarı. Sözleşme denizcilere daha şimdiden büyük faydalar sağladı
ve size sözleşmede yapılan, terk edilmeniz veya uzun süreli iş göremezlik
iddiasında bulunmanız durumunda daha büyük destek sunulmasını sağlayacak
olan önemli değişiklikler hakkında bilgi vermekten mutluluk duyuyoruz.

Ayrıca size iki güçlü kadını – sektördeki tüm işçilerin çıkarlarını koruma konusunda
en ön saflarda yer alan yeni denizcilik koordinatörümüz ve Denizciler Vakfı’nın

denizcilere verdiği desteği güçlendirmek konusunda kararlı olan Vakfı’mızın yeni başkanını - tanıtmaktan da
mutluluk duyuyorum.

Ebola Batı Afrika’da trajik bir biçimde, çok büyük acıların yaşanmasına ve binlerce insanın ölümüne yol açtı.
Hastalıktan etkilenmiş olan ülkelere seyahat eden denizciler sağlıklarına yönelik riskler konusunda haklı olarak
endişe duyuyorlar. Denizcilerin bu virüsten etkilenmemeleri için sektörel kılavuz ilkeler uygulamaya konuldu.
Ancak hiç kimse rehavete kapılmamalı – işte bu nedenle, bu sayıda, liman ve gemilerde Eboladan korunma
yöntemlerini de içeren, özel bir sağlık dosyası hazırladık. Evlerinden uzun sürelerle ayrı kalan seyyar işçiler
olarak denizciler HİV/AİDS karşısında daha savunmasız bir konumdalar; bu nedenle HİV/AİDS alanında
yürüttüğümüz çalışmalardaki gelişmelere ve bunun sizin için ne anlam ifade ettiğine de baktık.

Üyemiz olan sendikalarla birlikte, gemi sahiplerini gözetim altında tutarak, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar
üzerinde baskı kurarak ve gündelik işimiz olan liman ve denizlerdeki yanlış uygulamaları – bu ister zorbalık veya
ayrımcılık isterse de ödenmemiş ücretlerin tahsil edilmesi veya terk edilmiş denizcilerle ilgilenmek olsun -
düzelterek, sizin adınıza mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bunun kanıtlarını Cephe hattından öyküler bölümünde
ve bu sayının tamamında bulabilirsiniz.

Balıkçılar, Britanyalı bir gazetenin Tayland’ın balıkçılık sektöründeki kölelik uygulamasını teşhir edişini
anlattığımız haberimizde ortaya konulduğu gibi, dünya üzerindeki en az korunan ve en fazla suiistimal edilen
işçiler arasında yer alıyorlar. Sizlere ITF’in bu türden zorla çalıştırma uygulamalarına ve insan kaçakçılığına
karşı neler yapmakta olduğunu anlatıyoruz.

Bu sayıda, yardıma ihtiyaç duymanız durumunda bunu nereden ve nasıl sağlayabileceğinizi gösteren sekiz
sayfalık çek-al kılavuzumuzu da bulacaksınız. Bu kılavuz ITF müfettişleriyle nasıl temasa geçebileceğinizi
gösteriyor ve işe girişle ilgili tavsiyelerde bulunuyor. İşe alım sırasında karşılaşabileceğiniz sahtecilik
uygulamalarından uzak durabilmeniz için uyarı işaretlerini anlatan bir köşemiz de var.

Sizin haklarınız için mücadele edebilmemizi mümkün kılan tek şey, denizcilerin ve sendikalarınızın sahip olduğu
kolektif güçtür. Adil muamele görmenizin ve çalışma koşullarınızı iyileştirmenin tek yolunun bir sendikaya üye
olmanızdan geçtiğine tüm kalbimizle inanıyoruz – o nedenle, haydi gelin, bugün bir sendikaya üye olun ve
işçilerin oluşturduğu büyük, uluslararası bir ailenin bir ferdi olmanın avantajlarından faydalanın.

Steve Cotton
ITF genel sekreteri
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ITF Denizciler Bülteni 2015

4 FOC

Sayılarla
ITF’in FOC
kampanyası

ITF teftişleri 
(2014)

Teftiş edilmiş olan toplam gemi sayısı, sorun bulunmayanlar ve sorun bulananlar
olarak ikiye ayrılmıştır.

Toplam teftiş sayısı 10.111
Sorun BULUNANLAR 6.508

Sorun BULUNMAYANLAR 3.603

Toplam
ödenmemiş

ücret tahsilatı
(2014)

59.372.806
ABD doları*

*Bir şirkete ait 28 gemi üzerinden tahsil
edilen 19 milyon ABD dolarını içermektedir
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5FOC

Haritada yer alan bayraklar ve mavi ile gösterilen ülkeler Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’ni
onaylamış olanlardır

ITF sözleşmeleri kapsamında
yer alan gemiler ve denizciler
(baskıya girdiğimiz sırada)

269.641 
Sözleşme kapsamında

yer alan pozisyon sayısı

ITF teftişleri sırasında en
sık tespit edilen beş sorun

(2014)
 

Ödenmemiş ücretler 1.589
Sözleşme ihlalleri 1.189
Uluslararası standartlara uyulmaması 589
Kargo elleçleme ihlalleri 258
Sağlıkla ilgili sorunlar 223

12.467 
Toplam ITF

sözleşmesi sayısı
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6 Profil

Komuta Smith’te
Eski denizci Jacqueline Smith, kısa bir süre
önce ITF’in denizcilik koordinatörlüğü görevini
üstlendi. Daha önce genel sekreterimiz Steve
Cotton’ın yürüttüğü bu görev, ITF’in siz
denizcilerin ihtiyaçlarına, kaygılarına ve güçlü
yanlarınıza olan topyekûn adanmışlığının tam
kalbinde yer alan bir iş. Smith burada bize,
Norveç Denizciler Sendikası genel sekreterliği
dâhil, denizdeki yaşam tecrübesini yeni
görevine nasıl yansıtmayı umduğunu anlatıyor

sularında faaliyet göstermeye devam
edebilmelerini sağlamalıyız.

Liman işçilerinin işlerini güvence altına
almak temel önceliklerimiz arasında
yer alıyor. Liman işçileri her yerde
saldırı altında. Liman işçileri olmadan
elverişli bayraklar kampanyası var
olamazdı – onlar kampanyanın
zorlayıcı ‘gücünü’ sağlıyor ve limanlar
diğer ulaştırma türlerinin bağlantı
noktasını oluşturuyor. Otomasyonu
durduramayız ama liman işçilerinin
yeniden eğitilerek yeni görevler
üstlenmelerini sağlamaya çalışabiliriz.
Ayrıca şirketlerin otomasyonu
sendikalardan kurtulmak için
kullanmalarını – bu sendikasızlaştırma
anlamına gelir - önlemek ve eğitim
eksikliği, uzun çalışma süreleri ve iş
sağlığı ve güvenliği riskleri ile
sonuçlanan taşeronlaştırmaya karşı
mücadele etmek zorundayız.

Küresel ağ terminallerinde asgari
standartlara ihtiyacımız var.
Dolayısıyla liman işçileri ve
denizciler arasında daha güçlü
dayanışma bağları oluşturmak
zorundayız. Bu ağlarda avantajlı ve
güçlü noktalarımızın nerelerde
olduğunu tespit etmeli ve
kaynaklarımızı buralara
yönlendirmeliyiz.

Balıkçılıkta muazzam bir potansiyel
var. Bu sektörde durum, özellikle
Asya’da, Vahşi Batı’yı andırıyor.
Derin deniz balıkçılığı yapanlar için
başka örneği olmayan bir toplu iş

sözleşmesine sahip olduğumuz
Norveç’te elde ettiğimiz
kazanımların bazılarının
yaygınlaştığını görmek istiyorum.
Balıkçılık teknelerinde daha iyi
standartlar elde etmek çok büyük bir
sorun. ITF ve Uluslararası Gıda,
Tarım ve Turizm İşçileri
Sendikası’nın yasadışı balıkçılık ve
sektörde düzenlemenin
bulunmamasına karşı yürüttükleri
program, üzerine yeni tuğlalar
koymamız, dersler çıkarmamız ve
daha başka bir yere taşımamız
gereken bazı önemli kazanımlar
sağladı. Tüm balıkçıların, insan
onuruna yakışan çalışma
koşullarına sahip olmaları için,
uygulanabilir toplu iş sözleşmeleri
kapsamına alınmalarını istiyoruz.

Önümüzde duran en büyük
güçlük nedir? Gemi sahipleri ve
onların maliyetleri azaltmaya ve
yatırımcıların elde ettikleri kârı
artırmaya yönelik ısrarcı
girişimleriyle başa çıkmak. Politika
yapıcılar, politikacılar ve küresel
kurumlarla birlikte, gerçek bir etkiye
sahip olabilmek için inançlarımızın
ve deneyimlerimizin verdiği güçle
mücadele etmeliyiz.

ITF güçlü bir örgüt. Umarım örgüt
içinde, üyemiz sendikaların ve
denizcilerin saflarında yeni kapasite
yaratarak, ITF’in daha güçlü hale
gelmesine katkıda bulunabilirim.
Önümüzdeki yıllarda amacım bu
olacak.

Bize biraz geçmişinden bahset.
ABD’nin Wyoming eyaletinde
doğdum ve çocukluk ve gençliğimin
büyük bölümü Norveç’te geçti. Bir
yıl hukuk eğitimi aldım ama daha
sonra üniversiteyi bırakmaya karar
verdim ve Norveç, Danimarka ve
Almanya arasında seferler
düzenleyen yolcu gemilerinde
krupiye olarak işe başladım.
Amacım sadece bir yıl süreyle farklı
bir şey yapmaktı ancak gemideki
ortam hoşuma gittiği ve iki hafta
çalışmak ve iki hafta izin yapmak
bana uygun geldiği için sekiz yıl
süreyle bu işte kaldım.

İşçi haklarına yönelik tutkun
nereden kaynaklanıyor? Bizlere
yaptığımız eşit iş karşılığında eşit
ücret ödenmediğini ve tüm
krupiyelerin farklı koşullar içeren
bireysel iş sözleşmeleri olduğunu
fark ettim. Bir toplu iş sözleşmesine
ihtiyacımız vardı, 
bu nedenle iş arkadaşlarımı
örgütledim ve Norveç Denizciler
Sendikası’na (NSU) başvuruda
bulundum. Sendika daha önce
kumarhane çalışanlarını hiç
örgütlememişti, ancak Norveç
Sendikalar Konfederasyonu’nun
yaptığı müdahale sonucunda bizleri
temsil etmeyi kabul etti.

Buradan NSU başkanlığına gelişin
nasıl oldu? 1998 yılında kongre
delegesi olarak seçildim, ardından
da ulusal yönetim kurulu üyeliğine
getirildim. Hemen sonrasında bana
ABD’de, Miami’deki turistik yolcu
gemilerinden sorumlu yardımcı
direktörlük görevi önerildi – küçük bir
kız çocuğu annesi olarak bu benim
için atılması güç olan adımdı, ama
aynı zamanda çok eğlenceliydi de.
2002 yılında sekreterlik görevine
aday olmam istendi, böylece
Norveç’in Oslo şehrine geri döndüm.
Ardından 2006 yılında yapılan
kongrede NSU başkanlığına
seçildim ve 2010 yılında bu göreve
yeniden seçildim.

En çok gurur duyduğun başarın
nedir? Bu kadar erkek egemen bir

örgütte, kısmen sendika üyelerinin
ilerici tutumu sayesinde, en genç ve
ilk kadın başkan seçilmiş olmak.

NSU’da elde ettiğimiz iki başarıdan
gurur duyuyorum: gemi ziyaretleri
yoluyla üyelerle geliştirdiğim kişisel
temaslar, onların sorunlarını
öğrenmek, onları hakları
konusunda eğitmek ve sendikanın
sahipliğini üyelerimize iade etmek
için yaptığımız yapısal değişiklikler.
İnsanların tutumlarını değiştirmek
zorlayıcı bir deneyimdi ama
sendikadaki dönüşümü görmek
buna fazlasıyla değdi.

Ayrıca, NSU Filipinlerdeki bir
yetimhaneye, tacize uğramış
çocuklara psikolojik destek ve
eğitim yardımı sağlamak üzere
oluşturulan bir projeye benim
adıma parasal bağışta bulunduğu
için de gerçekten gurur ve şükran
duyuyorum.

Denizcilere ne tür bir mesaj
vermek istersin? Denizcilerin,
sendikaları – sendikalarının
kendilerine neler sunabileceği ve
sendikalarında nasıl aktif hale
gelebilecekleri – ve haklarının ihlal
edilmesine engel olmak için bir
toplu iş sözleşmesini nasıl
kullanabilecekleri konusunda bilgi
sahibi olmaları gerekiyor. Bilgi
güçtür ve denizcileri
güçlendirmemiz lazım. 

Geleceği nasıl görüyorsun?
Denizcilerin uluslararası düzeyde
toplu iş sözleşmesi kapsamına
alınmalarını, bu sözleşmelerin
korunmasını ve uygulanmasını
sağlamak zorundayız. Sürekli
olarak koşulları iyileştirmeye
çalışmamız ve yürüttüğümüz
müzakerelerle istihdam süresini
aşağıya çekmemiz gerekiyor.

Ulusal kabotajı korumak – Brezilya,
Norveç, ABD ve Avusturalya gibi
ülkeler başka yerlerdeki düşük
ücretlerle rekabet edemedikleri için
kabotajı kaybettiğimizi görmemek -
konusunda son derece kararlıyım.
Denizcilerin kendi ülkelerinin
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7Denizde 
yaşam

Cephe 
hattından 
öyküler

Liman işçileri Filipinli mürettebatın
haklarını almasına yardımcı oldu
ITF üyesi, Syndicat des Marins Ivoiriens au Commerce (SYMICOM) sendikasından Joachim Mel
Djedje-Li ve Almanya’nın Rostock limanında görev yapan ITF müfettişi Hamani Amadou, yerel
liman işçilerinin gösterdikleri olağanüstü dayanışmanın Fildişi Sahili’nin Abidjan limanında modern
köleliğe yer olmadığını kanıtlamaya yardımcı olduğunu söylüyorlar

ITF, 2010 yılından bu yana Batı
Afrika limanlarını ziyaret eden
denizcilere yardım sağlıyor.
2014 yılının Kasım ayında, bir
ITF heyeti yerel ITF iletişim
sorumlularının çalışmalarını
yerinde görmek ve yeni
oluşturulmuş olan ITF
müfettişliği görevi için gerekli
hazırlıkları yapmak üzere
Abidjan’a gitti. Heyetin tam
Abidjan’a ulaştığı sırada, bir
gemi mürettebatının zor
durumda olduğu haberi geldi.  

Liberya bandıralı Confidence 1
adlı gemide çalışan 22 kişilik –
Romanya’dan üç zabit ve
Filipinlerden 19 zabit ve tayfadan
oluşan - mürettebatın içinde
bulunduğu kötü durumu ITF’e ilk
iletenler yerel liman işçileri oldu.

Bu gemi limana 12 Kasım günü
ulaşmıştı. Manila’daki istihdam
bürolarından Temmuz ayından bu
yana hiç ücret alamamış olan on
iki Filipinli denizci grevdeydi. Alman
gemi sahibi istihdam bürosunu çok
kısa bir süre önce değiştirmişti ve
denizcilerin birçoğunun iş
sözleşmelerinin süresi dolmuştu.

Bu nedenle, mürettebat giderek
daha fazla endişeye kapılıyordu.
19 Filipinli mürettebattın tamamı
ITF’ten ücretlerini tahsil etmesini 
ve ülkelerine geri gönderilmeyi
talep etti.

CNDD liman işçileri sendikası
bizimle birlikte gemiyi ziyaret ettikten
ve mürettebatla görüştükten sonra,
liman işçileri dayanışma içinde
hareket etme kararı aldı. İstihdam
bürosunun ve yerel düzeyde
tanınmış bir kişi olan kargo sahibinin
baskılarına direnerek, kargo
elleçleme işlemlerini durdular ve bu
eylemi Confidence 1 mürettebatının
haklarını almasını sağlayana kadar,
beş gün boyunca sürdürdüler.

Aralık ayında, 19 denizcinin tümü,
son beşinin toplam tutarı 49.000
ABD dolarını aşan ücretlerinin
tamamını almasıyla birlikte,
ülkelerine geri gönderildi. Bu
başarılı sonucun ardından, Alman
sendikası ver.di bu bölgede bir ilki
gerçekleştirerek, Alman gemi
sahibiyle bir toplu iş sözleşmesi
imzaladı ve yeni istihdam bürosu
bir ITF sözleşmesi için başvuruda
bulundu. 

“Aralık ayında, 19 denizcinin tümü,
son beşinin toplam tutarı 49.000 ABD

dolarını aşan ücretlerinin tamamını
almasıyla birlikte, evlerine geri

gönderildi”
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dâhil, denizdeki yaşam tecrübesini yeni
görevine nasıl yansıtmayı umduğunu anlatıyor

sularında faaliyet göstermeye devam
edebilmelerini sağlamalıyız.

Liman işçilerinin işlerini güvence altına
almak temel önceliklerimiz arasında
yer alıyor. Liman işçileri her yerde
saldırı altında. Liman işçileri olmadan
elverişli bayraklar kampanyası var
olamazdı – onlar kampanyanın
zorlayıcı ‘gücünü’ sağlıyor ve limanlar
diğer ulaştırma türlerinin bağlantı
noktasını oluşturuyor. Otomasyonu
durduramayız ama liman işçilerinin
yeniden eğitilerek yeni görevler
üstlenmelerini sağlamaya çalışabiliriz.
Ayrıca şirketlerin otomasyonu
sendikalardan kurtulmak için
kullanmalarını – bu sendikasızlaştırma
anlamına gelir - önlemek ve eğitim
eksikliği, uzun çalışma süreleri ve iş
sağlığı ve güvenliği riskleri ile
sonuçlanan taşeronlaştırmaya karşı
mücadele etmek zorundayız.

Küresel ağ terminallerinde asgari
standartlara ihtiyacımız var.
Dolayısıyla liman işçileri ve
denizciler arasında daha güçlü
dayanışma bağları oluşturmak
zorundayız. Bu ağlarda avantajlı ve
güçlü noktalarımızın nerelerde
olduğunu tespit etmeli ve
kaynaklarımızı buralara
yönlendirmeliyiz.

Balıkçılıkta muazzam bir potansiyel
var. Bu sektörde durum, özellikle
Asya’da, Vahşi Batı’yı andırıyor.
Derin deniz balıkçılığı yapanlar için
başka örneği olmayan bir toplu iş

sözleşmesine sahip olduğumuz
Norveç’te elde ettiğimiz
kazanımların bazılarının
yaygınlaştığını görmek istiyorum.
Balıkçılık teknelerinde daha iyi
standartlar elde etmek çok büyük bir
sorun. ITF ve Uluslararası Gıda,
Tarım ve Turizm İşçileri
Sendikası’nın yasadışı balıkçılık ve
sektörde düzenlemenin
bulunmamasına karşı yürüttükleri
program, üzerine yeni tuğlalar
koymamız, dersler çıkarmamız ve
daha başka bir yere taşımamız
gereken bazı önemli kazanımlar
sağladı. Tüm balıkçıların, insan
onuruna yakışan çalışma
koşullarına sahip olmaları için,
uygulanabilir toplu iş sözleşmeleri
kapsamına alınmalarını istiyoruz.

Önümüzde duran en büyük
güçlük nedir? Gemi sahipleri ve
onların maliyetleri azaltmaya ve
yatırımcıların elde ettikleri kârı
artırmaya yönelik ısrarcı
girişimleriyle başa çıkmak. Politika
yapıcılar, politikacılar ve küresel
kurumlarla birlikte, gerçek bir etkiye
sahip olabilmek için inançlarımızın
ve deneyimlerimizin verdiği güçle
mücadele etmeliyiz.

ITF güçlü bir örgüt. Umarım örgüt
içinde, üyemiz sendikaların ve
denizcilerin saflarında yeni kapasite
yaratarak, ITF’in daha güçlü hale
gelmesine katkıda bulunabilirim.
Önümüzdeki yıllarda amacım bu
olacak.

Bize biraz geçmişinden bahset.
ABD’nin Wyoming eyaletinde
doğdum ve çocukluk ve gençliğimin
büyük bölümü Norveç’te geçti. Bir
yıl hukuk eğitimi aldım ama daha
sonra üniversiteyi bırakmaya karar
verdim ve Norveç, Danimarka ve
Almanya arasında seferler
düzenleyen yolcu gemilerinde
krupiye olarak işe başladım.
Amacım sadece bir yıl süreyle farklı
bir şey yapmaktı ancak gemideki
ortam hoşuma gittiği ve iki hafta
çalışmak ve iki hafta izin yapmak
bana uygun geldiği için sekiz yıl
süreyle bu işte kaldım.

İşçi haklarına yönelik tutkun
nereden kaynaklanıyor? Bizlere
yaptığımız eşit iş karşılığında eşit
ücret ödenmediğini ve tüm
krupiyelerin farklı koşullar içeren
bireysel iş sözleşmeleri olduğunu
fark ettim. Bir toplu iş sözleşmesine
ihtiyacımız vardı, 
bu nedenle iş arkadaşlarımı
örgütledim ve Norveç Denizciler
Sendikası’na (NSU) başvuruda
bulundum. Sendika daha önce
kumarhane çalışanlarını hiç
örgütlememişti, ancak Norveç
Sendikalar Konfederasyonu’nun
yaptığı müdahale sonucunda bizleri
temsil etmeyi kabul etti.

Buradan NSU başkanlığına gelişin
nasıl oldu? 1998 yılında kongre
delegesi olarak seçildim, ardından
da ulusal yönetim kurulu üyeliğine
getirildim. Hemen sonrasında bana
ABD’de, Miami’deki turistik yolcu
gemilerinden sorumlu yardımcı
direktörlük görevi önerildi – küçük bir
kız çocuğu annesi olarak bu benim
için atılması güç olan adımdı, ama
aynı zamanda çok eğlenceliydi de.
2002 yılında sekreterlik görevine
aday olmam istendi, böylece
Norveç’in Oslo şehrine geri döndüm.
Ardından 2006 yılında yapılan
kongrede NSU başkanlığına
seçildim ve 2010 yılında bu göreve
yeniden seçildim.

En çok gurur duyduğun başarın
nedir? Bu kadar erkek egemen bir

örgütte, kısmen sendika üyelerinin
ilerici tutumu sayesinde, en genç ve
ilk kadın başkan seçilmiş olmak.

NSU’da elde ettiğimiz iki başarıdan
gurur duyuyorum: gemi ziyaretleri
yoluyla üyelerle geliştirdiğim kişisel
temaslar, onların sorunlarını
öğrenmek, onları hakları
konusunda eğitmek ve sendikanın
sahipliğini üyelerimize iade etmek
için yaptığımız yapısal değişiklikler.
İnsanların tutumlarını değiştirmek
zorlayıcı bir deneyimdi ama
sendikadaki dönüşümü görmek
buna fazlasıyla değdi.

Ayrıca, NSU Filipinlerdeki bir
yetimhaneye, tacize uğramış
çocuklara psikolojik destek ve
eğitim yardımı sağlamak üzere
oluşturulan bir projeye benim
adıma parasal bağışta bulunduğu
için de gerçekten gurur ve şükran
duyuyorum.

Denizcilere ne tür bir mesaj
vermek istersin? Denizcilerin,
sendikaları – sendikalarının
kendilerine neler sunabileceği ve
sendikalarında nasıl aktif hale
gelebilecekleri – ve haklarının ihlal
edilmesine engel olmak için bir
toplu iş sözleşmesini nasıl
kullanabilecekleri konusunda bilgi
sahibi olmaları gerekiyor. Bilgi
güçtür ve denizcileri
güçlendirmemiz lazım. 

Geleceği nasıl görüyorsun?
Denizcilerin uluslararası düzeyde
toplu iş sözleşmesi kapsamına
alınmalarını, bu sözleşmelerin
korunmasını ve uygulanmasını
sağlamak zorundayız. Sürekli
olarak koşulları iyileştirmeye
çalışmamız ve yürüttüğümüz
müzakerelerle istihdam süresini
aşağıya çekmemiz gerekiyor.

Ulusal kabotajı korumak – Brezilya,
Norveç, ABD ve Avusturalya gibi
ülkeler başka yerlerdeki düşük
ücretlerle rekabet edemedikleri için
kabotajı kaybettiğimizi görmemek -
konusunda son derece kararlıyım.
Denizcilerin kendi ülkelerinin
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Delphin 1’in mürettebatı
için çok büyük geriye
dönük ödeme
ITF’in Almanya ve Hollanda koordinatörü
Ruud Touwen, yaklaşık 200 denizci için elde
edilen büyük bir zaferi anlatıyor 

Mahsur kalan
Panamalı
mürettebat
ülkesine döndü
Hollanda’daki müfettişimiz
Aswin Noordermeer, ITF’in
Hollanda’nın Rotterdam
limanında mahsur kalan bir
kargo gemisinin mürettebatına
ülkelerine dönme konusunda
nasıl yardımcı olduğunu
anlatıyor

ITF müfettişlerinin gemi ziyaretleri
sırasında karşılaştıkları şeylere
alışmış olduklarını
düşünebilirsiniz. Ancak 23 Ekim
2014 tarihinde, Rotterdam
yakınlarındaki Bolnes limanında
demirlemiş olduğu sırada
çıktığımız Panama bandıralı Red
Duchess’da durum gerçekten
şoke ediciydi.

Mürettebatın ITF’e ilettiği
şikâyetlerin hiç de yersiz olmadığı
açıkça görülebiliyordu. Erzak
deposu boştu, bir günlük yiyecek
ve sadece iki günlük su stoku
kalmıştı. Yakıt en fazla iki günlük
ihtiyacı karşılayabilecek kadardı
ve kış gelmek üzereydi.

Bu da yetmezmiş gibi, gemideki
altı denizciden biri makine
dairesinde yaşanan bir kaza
sırasında kolunu ve sırtını
yakmıştı. Bu denizci hastaneye
gitmişti, ancak yarası tamamen
kapanmamıştı. Daha fazla tıbbi
tedaviye ihtiyacı olduğu açıktı.

Gemide yalnızca bir mürettebatın
yazılı iş sözleşmesi olduğunu
keşfettik; diğerleri sadece sözlü
anlaşmalar yapmışlardı. Bu,
mürettebatın bir gemide çalışmaya
başlamadan önce bir iş sözleşmesi
imzalaması gerektiğini öngören
MLC 2006’ya aykırı bir durumdu.
Bu sırada, mürettebata ücretlerinin
bir bölümünün ödenmediğini ve
geride bıraktıkları ailelerinin yiyecek
alamaz halde olduğunu öğrenmek
bizi şaşırtmadı.

Dahası da vardı. Tersane
ödenmemiş tamirat ve rıhtım
bedelleri nedeniyle gemiyi
tutuklamıştı ve gemi aynı
zamanda Liman Devlet Kontrolü
tarafından da tutuklanmıştı. Büyük
bir olasılıkla Ocak ayını takiben
açık artırma ile satılacaktı.

Hollanda’daki insani yardım
örgütü CASCO gemiye yiyecek
maddeleri getirerek acil durum
çağrımıza derhal karşılık verdi ve
biz de tersaneyi gemiye içme

suyu ve elektrik sağlaması
konusunda ikna ettik.

Gemi sahibinin bizim kendisiyle
temasa geçme çabalarımıza
karşılık vermesi günler aldı ve
daha sonra da ücretleri ödeme,
gıda, su ve yakıt sağlama
konusunda verdiği sözleri tutmadı.
Şirketin kıyıdaki yetkilisinden
bizimle bir araya gelmesini ve
mevcut sorunların tamamını
çözüme ulaştırmasını talep ettik,
ancak bu kişi de ailevi sorunları
nedeniyle randevuyu iptal etti.
Daha sonra gemi kaptanının da
ailevi meselelerle ilgilenmek üzere
uçakla ülkesine gittiğini öğrendik.

Mürettebat kendisini daha da fazla
terk edilmiş hissediyordu ve biz de
gemideki durumun çok ciddi
olduğuna ve bu şekilde
süremeyeceğine hükmettik. Bayrak
devleti ve Panama konsolosluğuyla
temasa geçtik. Gemi sahibiyle
görüşecekleri ve mürettebatın
ülkelerine uçakla gönderilmelerini
sağlamaya çalışacakları cevabını
verdiler. Bu onlardan son kez haber
alışımız oldu.

Bu sırada, mürettebat Western
Union aracılığıyla ücretlerinin bir
bölümünü almıştı ancak ellerine
geçen tutar hepsine birer uçak
bilet almaya yetmiyordu.
Çaresizlik içinde, Londra’daki ITF
genel merkezinden yardım istedik.

İki saat içinde uçak biletleri satın
alındı ve denizciler 21 Kasım
günü, şükran duygularını dile
getirerek ülkelerine döndüler.

ITF ayrıca IMO/ILO terk edilen
gemiler veri tabanına bir rapor
gönderdi. En sonunda denizcilere
karşı olan sorumluluklarını MLC’de
açıkça düzenlenmiş olan şekliyle
kabul etmesinden, bu raporun
bayrak devleti üzerinde harekete
geçirici bir etki yaptığı anlaşılıyor.
22 Kasım günü, Panama
Denizcilik İdaresi devreye girdi ve
ITF’in mürettebatın evlerine
gönderilmesi için yaptığı masrafları
geri ödemeyi kabul etti.

Hintli bir gemi sahibine ait olan
turistik yolcu gemisi Delphin
1’in mürettebatı ITF’le ilk olarak
Almanya’da, gemi sahibi büyük
çoğunluğu Ukraynalı olan 199
denizcinin ücretlerini ödemediği
için temas kurdu. Gemi sahibi
azalan yolcu rezervasyonlarının
ödemeleri ‘ertelemesine’ neden
olduğunu iddia ediyordu.

Ardından ortaya bir başka sorun
daha çıktı. Gemi sahibi 2014
yılının Ekim ayında yapılması
planlanan bir seyahatin düşük
yolcu sayısı nedeniyle iptal
edildiğini duyurdu. Delphin bu
sefere çıkmak yerine kuru havuza
gidecekti ve daha sonra burada
bağlı kalacaktı.

Böylece karşımızda iki cephede
birden yürütülmesi gereken bir
savaş vardı: hem denizcilerin
ödenmemiş ücretlerini hem de ITF
sözleşmesi gereği hakları olan
kıdem tazminatını tahsil etmek.

Geminin yöneticileriyle ITF’in
Bremen’deki ofisinde bir araya
geldik ve kendilerine sorunu
çözmek için harekete

geçmemeleri durumunda geminin
tutuklanabileceğine dair sert bir
uyarıda bulunduk. Bunun hemen
sonrasında gemi sahibi, tüm
ödenmemiş ücretleri gemi
Almanya’nın Bremerhaven
limanına ulaştığı zaman ödemeyi
kabul etti. Bu, otel mürettebatı için
müzakere ettiğimiz ilave bahşiş
parasını da içeren, 850.392,42
ABD doları gibi şaşırtıcı bir toplam
tutara karşılık geliyordu.

Para – bir çanta içinde -
Hamburg’daki bir bankadan
getirilinceye kadar, tüm gün
boyunca gemide kalma
konusunda ısrarcı olduk.
Mürettebat parasını aldığı için çok
sevinçliydi ve ITF’e olan derin
şükranlarını dile getirdiler.

Atılması gereken son adım
denizcilere ülkeleri Ukrayna’ya
gitmeleri konusunda yardımcı
olmaktı. Fazla bagajı olanlar için 36
saat süren bir yolculuğun ardından
Odesa’ya ulaşacak olan üç otobüs
ayarladık ve diğer denizciler
ülkelerine uçakla gittiler. Mürettebat
için ne harika bir sonuç.

“ITF’in bu vakayı
IMO/ILO terk edilen

gemiler veri
tabanına rapor

etmiş olmasının,
bayrak devleti

üzerinde harekete
geçirici bir etki

yaptığı anlaşılıyor”
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Kural tanımaz gemiden ITF ve liman
otoritesinin işbirliğiyle hesap soruldu

ITF’in Avustralya’daki koordinatör yardımcısı Matt Purcell, ITF
müfettişleriyle işbirliği içine girdikten sonra kural tanımaz bir
gemiye yasak getiren Avusturalya liman otoritesini kutluyor 

Liberya bandıralı konteyner
gemisi Vega Mars’ın
mürettebatının yaşadığı bir
sorunun çözüme
kavuşturulmasının hemen
ardından, kardeş gemisi Vega
Auriga’nın içinde bulunduğu
ciddi durumla ilgili yapılan
ifşaatlar ortaya çıktı. Her iki
vaka da Avusturalya ve Yeni
Zelanda’daki ITF müfettişleri
arasında yakın işbirliğini ve
liman otoritelerinin
müdahalesini gerektiriyordu.

2014 yılının Şubat ayında, Mars’ın
mürettebatı, geminin Alman sahibi
Vega Reederei GMBH & Co KG
tarafından üç aydır ödenmemiş
olan ücretleriyle ilgili bizimle
temasa geçti. Denizciler
ülkelerindeki tahsisat ödemelerinin
de Filipinler’deki Vega Manila
Crew Management Inc tarafından
eş zamanlı olarak geciktirilmesi
karşısında daha da büyük bir
endişeye kapılıyorlardı.

Geminin bir sonraki uğrak yeri Yeni
Zelanda’daki Bluff limanı

olduğundan, Wellington’daki ITF
müfettişi Graham McLaren gemiyi
ziyaret etti. Graham gemi sahiplerini
mürettebata ödenmesi geciktirilmiş
olan 121.887 ABD dolarını
ödemeye zorlamayı başardı.

Kısa bir süre sonra, Avusturalya
sularında bulunan ve Yeni
Zelanda’nın Tauranga limanına
doğru seyretmekte olan Vega
Auriga’da yaşanan sıkıntılardan
haberdar olduk. Graham’ın gemiye
yaptığı bir ziyaret mürettebatın
geriye dönük ödenmemiş yaklaşık
40.000 ABD doları tutarında
alacağı olduğunu ortaya çıkardı ve
Avusturalya’daki ulusal ITF

koordinatörü Dean Summers,
gemi bir sonraki limanına
ulaştığında bu parayı tahsil etti.

Bununla birlikte, hikâye burada
sonlanmadı. Dean ile yaptığı
görüşmelerin ardından, Avusturalya
Deniz Güvenliği İdaresi (AMSA)
Vega Auriga’yı, beslenme ve aşırı
yorgunluk dâhil bir dizi yetersiz
sağlık uygulaması nedeniyle – bir yıl
içinde üçüncü kez - tutukladı.

AMSA eşi görülmemiş ve övgüye
değer bir harekette bulunarak,
denizcilerin sağlığı ve geminin
bakımıyla ilgili yinelenen ihlaller
nedeniyle, geminin herhangi bir
Avusturalya limanına girmesini üç ay
süreyle yasakladı. AMSA’nın gemi
emniyeti bölümü genel müdürü Allan
Schwartz konuyla ilgili olarak şunları
söyledi: “Avusturalya limanlarına
giren gemiler asgari uluslararası
standartları karşıladıklarından emin
olmak zorundadır. Denizciler en iyi
koşullar altında bile zor bir yaşam
sürüyorlar; aylarca denizde
ailelerinden ve dostlarından uzak
kalıyorlar.”

Yeni Zelanda’ya doğru gitmekte
olan Vega Auriga, 31 Ağustos
günü Tauranga limanına ulaştı ve
Yeni Zelanda Denizcilik İdaresi’nin
tespit ettiği 14 ihlal nedeniyle
tutuklandı. On sekiz Filipinli
mürettebat gemide mahsur
kalmıştı ve Haziran ayından bu
yana hiç ücret almamıştı. ITF
denizcilere geriye dönük alacakları
ve Eylül, Ekim aylarına ve Kasım
ayının bir bölümüne karşılık gelen
100.000 Yeni Zelanda doları
tutarındaki son maaşlarının
(yaklaşık olarak 79.000 ABD
doları) tamamını tahsil etmekte
yardımcı oldu ve Kasım ayında
mürettebatın Manila’ya geri
gönderilmesine destek verdi.

Alman şirketi Johs Thode geminin
yönetimini üstlendi ve yeni bir ITF
toplu iş sözleşmesinin
imzalanması sürecini başlattı.
Gemi Yeni Zelanda’yı terk
etmeden önce tüm eksiklikler
tamamlandı, yeni bir mürettebat
işe alındı ve geminin adı Hansa
Reliance olarak değiştirildi. 

Utancın
ötesi?
ITF’in basın ve yazı işleri
müdürü Sam Dawson, dünya
çapında tanıtımı yapılmakta
olan Karadeniz [Black Sea]
filmini değerlendiriyor

Ölen oğlunun geri dönmesi için
denize doğru bağıran ve oğlunun
çocuklarına babalarının mezarını
bile gösteremeyen bir büyükanne.
Her biri çok değerli olan sigaraları
kendi aralarında nasıl
paylaştıklarını anlatan beş denizci.
Standart-altı bir gemide yaşanan
bir kaza sonucunda çok kötü bir
biçimde yanmış olan bir kurban.
Terk edilme, yolsuzluk ve çekilen
acılarla ilgili öyküler – bunlar
Karadeniz’in Öteki Yüzü adlı güçlü
ve yeni bir filmde yansıtılan
çaresizlik dolu tanıklıklar. Film
www.youtube.com/watch?v=Tk44
0t7IIh8 adresinden seyredilebilir.

ITF üyesi bir sendika olan Deniz
Çalışanları Dayanışma Derneği
(DAD-DER) tarafından üretilmiş
olan film, birçok denizcinin içinde
yaşadığı – ve öldüğü - korkunç ve
utanç verici koşulları gözler önüne
seriyor.

Film ITF’in utanç denizi adını
verdiği gemicilik skandalını
inceliyor. Filmde genellikle akıl
almaz derecede tehlikeli olan
gemilerin öyküleri anlatılıyor.

Film şu soruları gündeme
getiriyor: bunların yaşamasına
nasıl izin verilebilir? Bütün bunlar
yapanların yanına nasıl kâr
kalabilir? Karadeniz’in Öteki Yüzü
bu sorulara bazı cevaplar da
veriyor: yolsuzluk, atalet ve suç.
Bir müdür eskiden çalıştığı şirketin
patronunun meşhur sözünün “bu
hayvanlara söyle de çalışsınlar,”
olduğunu anlatıyor.

Film kameraya doğrudan
denizciler tarafından anlatılan,
dokunaklı bir ıstırap kataloğu. Bu
denizcilerin yaşadıkları tehlike,
sömürü ve istismar öykülerinin
kayda geçirilmesi gerekiyordu ve
bu en nihayet yapılmış oldu.

Kederli annenin sözleri filmi
izledikten sonra uzun süre
kulaklarınızda yankılanmaya
devam ediyor.

Ancak hüzün ve utancın içinde
biraz olsun umut da var. ITF’in
Karadeniz projesinde yer alan
işçiler Denizcilik Çalışma
Sözleşmesi’nin değişim için nasıl
bir araç sağladığını da - ama
sadece sözleşmenin
uygulanmasını güvence altına alan
sendikal gücün bulunduğu
durumlarda - anlatıyorlar. Bunun
olabilmesi için bölgedeki
denizcilerin bir arada bir fark
yaratabileceklerine ve yalnız
olmadıklarına inanmaları gerekiyor.

Karadeniz’in Öteki Yüzü sorular
soruyor ve hepimizin harekete
geçmesini talep ediyor. 

“Avusturalya
limanlarına giren

gemiler asgari
uluslararası
standartları

karşıladıklarından emin
olmak zorundadır”
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Delphin 1’in mürettebatı
için çok büyük geriye
dönük ödeme
ITF’in Almanya ve Hollanda koordinatörü
Ruud Touwen, yaklaşık 200 denizci için elde
edilen büyük bir zaferi anlatıyor 

Mahsur kalan
Panamalı
mürettebat
ülkesine döndü
Hollanda’daki müfettişimiz
Aswin Noordermeer, ITF’in
Hollanda’nın Rotterdam
limanında mahsur kalan bir
kargo gemisinin mürettebatına
ülkelerine dönme konusunda
nasıl yardımcı olduğunu
anlatıyor

ITF müfettişlerinin gemi ziyaretleri
sırasında karşılaştıkları şeylere
alışmış olduklarını
düşünebilirsiniz. Ancak 23 Ekim
2014 tarihinde, Rotterdam
yakınlarındaki Bolnes limanında
demirlemiş olduğu sırada
çıktığımız Panama bandıralı Red
Duchess’da durum gerçekten
şoke ediciydi.

Mürettebatın ITF’e ilettiği
şikâyetlerin hiç de yersiz olmadığı
açıkça görülebiliyordu. Erzak
deposu boştu, bir günlük yiyecek
ve sadece iki günlük su stoku
kalmıştı. Yakıt en fazla iki günlük
ihtiyacı karşılayabilecek kadardı
ve kış gelmek üzereydi.

Bu da yetmezmiş gibi, gemideki
altı denizciden biri makine
dairesinde yaşanan bir kaza
sırasında kolunu ve sırtını
yakmıştı. Bu denizci hastaneye
gitmişti, ancak yarası tamamen
kapanmamıştı. Daha fazla tıbbi
tedaviye ihtiyacı olduğu açıktı.

Gemide yalnızca bir mürettebatın
yazılı iş sözleşmesi olduğunu
keşfettik; diğerleri sadece sözlü
anlaşmalar yapmışlardı. Bu,
mürettebatın bir gemide çalışmaya
başlamadan önce bir iş sözleşmesi
imzalaması gerektiğini öngören
MLC 2006’ya aykırı bir durumdu.
Bu sırada, mürettebata ücretlerinin
bir bölümünün ödenmediğini ve
geride bıraktıkları ailelerinin yiyecek
alamaz halde olduğunu öğrenmek
bizi şaşırtmadı.

Dahası da vardı. Tersane
ödenmemiş tamirat ve rıhtım
bedelleri nedeniyle gemiyi
tutuklamıştı ve gemi aynı
zamanda Liman Devlet Kontrolü
tarafından da tutuklanmıştı. Büyük
bir olasılıkla Ocak ayını takiben
açık artırma ile satılacaktı.

Hollanda’daki insani yardım
örgütü CASCO gemiye yiyecek
maddeleri getirerek acil durum
çağrımıza derhal karşılık verdi ve
biz de tersaneyi gemiye içme

suyu ve elektrik sağlaması
konusunda ikna ettik.

Gemi sahibinin bizim kendisiyle
temasa geçme çabalarımıza
karşılık vermesi günler aldı ve
daha sonra da ücretleri ödeme,
gıda, su ve yakıt sağlama
konusunda verdiği sözleri tutmadı.
Şirketin kıyıdaki yetkilisinden
bizimle bir araya gelmesini ve
mevcut sorunların tamamını
çözüme ulaştırmasını talep ettik,
ancak bu kişi de ailevi sorunları
nedeniyle randevuyu iptal etti.
Daha sonra gemi kaptanının da
ailevi meselelerle ilgilenmek üzere
uçakla ülkesine gittiğini öğrendik.

Mürettebat kendisini daha da fazla
terk edilmiş hissediyordu ve biz de
gemideki durumun çok ciddi
olduğuna ve bu şekilde
süremeyeceğine hükmettik. Bayrak
devleti ve Panama konsolosluğuyla
temasa geçtik. Gemi sahibiyle
görüşecekleri ve mürettebatın
ülkelerine uçakla gönderilmelerini
sağlamaya çalışacakları cevabını
verdiler. Bu onlardan son kez haber
alışımız oldu.

Bu sırada, mürettebat Western
Union aracılığıyla ücretlerinin bir
bölümünü almıştı ancak ellerine
geçen tutar hepsine birer uçak
bilet almaya yetmiyordu.
Çaresizlik içinde, Londra’daki ITF
genel merkezinden yardım istedik.

İki saat içinde uçak biletleri satın
alındı ve denizciler 21 Kasım
günü, şükran duygularını dile
getirerek ülkelerine döndüler.

ITF ayrıca IMO/ILO terk edilen
gemiler veri tabanına bir rapor
gönderdi. En sonunda denizcilere
karşı olan sorumluluklarını MLC’de
açıkça düzenlenmiş olan şekliyle
kabul etmesinden, bu raporun
bayrak devleti üzerinde harekete
geçirici bir etki yaptığı anlaşılıyor.
22 Kasım günü, Panama
Denizcilik İdaresi devreye girdi ve
ITF’in mürettebatın evlerine
gönderilmesi için yaptığı masrafları
geri ödemeyi kabul etti.

Hintli bir gemi sahibine ait olan
turistik yolcu gemisi Delphin
1’in mürettebatı ITF’le ilk olarak
Almanya’da, gemi sahibi büyük
çoğunluğu Ukraynalı olan 199
denizcinin ücretlerini ödemediği
için temas kurdu. Gemi sahibi
azalan yolcu rezervasyonlarının
ödemeleri ‘ertelemesine’ neden
olduğunu iddia ediyordu.

Ardından ortaya bir başka sorun
daha çıktı. Gemi sahibi 2014
yılının Ekim ayında yapılması
planlanan bir seyahatin düşük
yolcu sayısı nedeniyle iptal
edildiğini duyurdu. Delphin bu
sefere çıkmak yerine kuru havuza
gidecekti ve daha sonra burada
bağlı kalacaktı.

Böylece karşımızda iki cephede
birden yürütülmesi gereken bir
savaş vardı: hem denizcilerin
ödenmemiş ücretlerini hem de ITF
sözleşmesi gereği hakları olan
kıdem tazminatını tahsil etmek.

Geminin yöneticileriyle ITF’in
Bremen’deki ofisinde bir araya
geldik ve kendilerine sorunu
çözmek için harekete

geçmemeleri durumunda geminin
tutuklanabileceğine dair sert bir
uyarıda bulunduk. Bunun hemen
sonrasında gemi sahibi, tüm
ödenmemiş ücretleri gemi
Almanya’nın Bremerhaven
limanına ulaştığı zaman ödemeyi
kabul etti. Bu, otel mürettebatı için
müzakere ettiğimiz ilave bahşiş
parasını da içeren, 850.392,42
ABD doları gibi şaşırtıcı bir toplam
tutara karşılık geliyordu.

Para – bir çanta içinde -
Hamburg’daki bir bankadan
getirilinceye kadar, tüm gün
boyunca gemide kalma
konusunda ısrarcı olduk.
Mürettebat parasını aldığı için çok
sevinçliydi ve ITF’e olan derin
şükranlarını dile getirdiler.

Atılması gereken son adım
denizcilere ülkeleri Ukrayna’ya
gitmeleri konusunda yardımcı
olmaktı. Fazla bagajı olanlar için 36
saat süren bir yolculuğun ardından
Odesa’ya ulaşacak olan üç otobüs
ayarladık ve diğer denizciler
ülkelerine uçakla gittiler. Mürettebat
için ne harika bir sonuç.

“ITF’in bu vakayı
IMO/ILO terk edilen

gemiler veri
tabanına rapor

etmiş olmasının,
bayrak devleti

üzerinde harekete
geçirici bir etki

yaptığı anlaşılıyor”
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Albedo aileleri
tazminata hak
kazandılar
ITF müfettişi Ranjan Perera kayıp
denizcilerin ailelerinin, dört yıl süren
sıkıntılarla dolu bir dönemin ardından
tazminata hak kazandıklarını bildiriyor

2010 yılının Kasım ayında,
Somali’nin 900 deniz mili
açığında Somalili korsanlar
tarafından kaçırıldığı sırada,
Malezya bandralı Albedo’da
yirmi üç denizci bulunuyordu.  

Bir Hintli denizci esareti sırasında
hayatını kaybetti, ancak 2012
yılının Temmuz ayında, yürütülen
yerel bir kampanyanın ardından,
ITF, yedi Pakistanlı mürettebatın
serbest kalmasını sağlayan bir
anlaşma müzakere etmeyi
başardı ve bu denizciler güvenli
bir biçimde ülkelerine döndüler.

Bir yıl sonra denize açılmaya
giderek daha elverişsiz hale gelen
gemi güçlü fırtınalara
dayanamayarak battı. Dört Sri
Lankalı denizci – Nakinda
Wakwella, D L Sarath Silva, Anton
Boniface ve G C Perera – kayıp
ilan edildi ve öldüklerinden endişe
ediliyordu.

Geri kalan 11 denizci – yedi
Bangladeşli, iki Sri Lankalı, bir
Hintli ve bir İranlı - kıyada rehine
olarak tutuldular. Serbest
bırakılmaları ve ülkelerine geri

gönderilmelerine yönelik
müzakereler devam etti ve
nihayet, en son serbest
bırakılanlar iki Sri Lankalı denizci
oldu. Bu iki denizci 1.288 gün
tutsak kaldıktan sonra, 2014
yılının Haziran ayında,
Kolombo’daki evlerine ulaştılar.

Kayıp Sri Lankalı mürettebatın
aileleri için yaşadıkları derin acının
yanısıra, gelirlerini kaybetmiş
olmanın neden olduğu finansal
sıkıntı devam etti. Bu aileler en
sonunda, onlar adına birlikte
çalışan ITF ve Denizde
Korsanlığa İnsancıl Müdahale
Programı sayesinde, yetkili
makamlardan tazminat almaya
hak kazandılar. 2014 yılının Ekim
ayında, her aile Ceylon Shipping
Corporation’ın başkanı Tüm
Amiral Jayanath Colombage’den
50.000 Rs (yaklaşık 813 ABD
doları) aldı.

Bu tazminat ailelere sevdiklerini
geri getirmeyecek olsa da, en
azından onlara yaşamlarını
sürdürürken bir miktar destek
sağlayacaktır. 

Mükerrer suçlu,
bayrak devleti ve ITF

tarafından durduruldu
ITF’in Hamburg’daki müfettişi Ulf

Christiansen, bir Alman gemi sahibine ait olan
ve sürekli olarak kuralları ihlal eden Richelieu

adlı gemiyle uğraşırken bayrak devleti
Cebelitarık’la sağlanan işbirliğini anlatıyor 

Richelieu adlı gemide çalışan iki
Filipinli mürettebat 2014 yılının
Mart ayında, İsveç’te, yardım
istemek için ITF’le temasa
geçtiler. Dokuz aylık iş
sözleşmelerinin süresi sona
ermek üzereydi ve bir sonraki
limanda planlandığı gibi gemiden
ayrılmalarına ve yerlerini alacak
yeni denizcilerin göreve
başlamasına çok az zaman
kalmıştı. Ama bu iki denizci
gemiyi ancak, izin paraları dâhil,

ödenmemiş ücretlerinin
tamamının ödenmesinin
ardından terk edeceklerdi.  

Adamlar gemide kalmamaları
durumunda, daha önce
Richelieu’de eski bir Filipinli
mürettebat olan Joseph’le (gerçek
adı değil) aynı kaderi paylaşacak
olmaktan korkuyorlardı. Joseph,
Şubat ayında, sözleşmesinde yer
alan süreyi tamamladıktan sonra
ülkesine geri dönmüştü. Manila’daki
istihdam bürosu Joseph’e

Sanjeev’in ceza
davası çilesi

Sürmekte olan bir ceza davası ITF müfettişi
Thomas Sebastian’ı denizcilik yasasında,

denizde yaşanan kazaların ardından
denizcileri korumaya yönelik bir değişikliğe

gidilmesinin gerekli olup olmadığı sorusunu
sormaya sevk ediyor

Bu trajik öykü, Hindistan’ın
Kerala sahili açıklarında, 1 Mart
2012 gününün erken
saatlerinde, denizde yaşanan
bir kaza ile başladı. Aradan
geçen on sekiz ay boyunca, o
sırada görev başında olan bir
Sri Lankalı denizci, hâlâ normal
hayatını sürdüremez bir halde,
gemi sahibi tarafından günah
keçisi ilan edilmiş olarak cezai
kovuşturmaya uğruyor ve
geleceğinden emin olamıyor. 

Sanjeev (gerçek adı değil) Tolani
Shipping Mumbai şirketine ait olan
Hindistan bandıralı Prabhu
Daya’da, gemi bir balıkçı

teknesine çarpmamak için aniden
rota değiştirmek zorunda kaldığı
sırada nöbet görevi yapıyordu.
Sanjeev ve serdümen yapılan
hareketin başarılı olduğundan
emindiler ama yine de kaptanı
köprüye çağırdılar. Kaptan onların
bu olayı ele alış biçimini tatmin
edici buldu ve 30 dakika sonra
kamarasına geri döndü.

Öğleden sonra Hindistan Sahil
Güvenliği gemiye, bir balıkçı
teknesinin bir gemiyle çarpıştığı
mesajını gönderdi. Balıkçı teknesi
alabora olmuş ve batmış, beş
balıkçı ölmüş ve iki balıkçı
yaralanmıştı. Kazanın ardından
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karşılığında çalışılmamış ücretler ve
izin parası borcu olduğu için eline
yaklaşık olarak 4.000 ABD doları
değil, sadece 1.200 ABD doları
geçeceğini söylemişti. Joseph
parasının tamamını almak
konusundaki kararlılığını ifade
etmek ve yardımımızı istemek için
bizimle temasa geçti.

ITF, bir Alman gemi sahibine ait
olan Richelieu ile daha önce de
uğraşmak durumunda kalmıştı.
Müfettiş Goran Nilsson 2013 yılının
Kasım ayında, İsveç’in Uddevalla
limanında, mürettebatın ITF’in toplu
iş sözleşmesinde belirlenmiş
olandan çok daha düşük ücretler
aldıklarını fark ettikten sonra,
Joseph ve diğer iki denizcinin de
aralarında yer aldıkları mürettebatın
bir bölümü için ödenmemiş
ücretlerini tahsil etmişti.

2014 yılının Mart ayında yine
benzer bir durumla karşı
karşıyaydık. Joseph’e tam ödeme
yapılmasını ve hâlihazırda gemide
bulunan iki denizcinin serbest
bırakılmalarını ve yaklaşık olarak
toplam 10.500 ABD dolarının
kendilerine tam olarak ödenmesini
talep etmek için gemi sahibi, Briese
ve istihdam bürosu Leda

Shipping’le temasa geçtik.

Briese iki denizciye hizmet
sürelerini tamamlamadan bu tür bir
ödeme yapılmasının olağandışı bir
uygulama olacağını öne sürdü,
ancak ITF talebinde ısrarcı oldu.
Gemi Hamburg limanına girmeden
önce, Leda Shipping ‘vize sorunları’
nedeniyle iki denizciyi serbest
bırakmasının mümkün
olamayacağını iddia etti. ITF, liman
polisinden aldığı bilgiye dayanarak
bu iddianın gerçeği yansıtmadığını
biliyordu. İlave baskı uygulamamız
gerekiyordu.

Hem gemiyi kiralamış olan
Norveç’teki Peak Shipping’i hem de
bayrak devleti Cebelitarık’ı durumla
ilgili olarak bilgilendirdik. 22 Mart
günü, Hamburglu bir acente
tarafından kaptana 10.000 ABD
dolarının teslim edildiğine ve
kaptanın bu iki denizciye 10.749,89
ABD doları ödeme yaptığına tanık
olduk. Denizciler akşamüzeri
gemiden ayrılıp denizci konuk evine
gittikleri için çok mutluydular. Ertesi
gün Manila’ya doğru yola çıktılar.

Joseph’in davası ise hâlâ
çözülmeyi bekliyordu.
Richelieu’nun bir başka Hamburg

terminalinde gübre yüklemeye
başlamak üzere olduğunu duyduk
ve ITF’in orada bağlantılı olduğu bir
kişi terminal yönetimine bu vakayı
anlattı. Gemi 24 Mart günü limana
yanaşmak üzereyken, terminal
Briese ve Peak Shipping’i ‘ITF’le
ilgili sorun’ çözülene kadar
yüklemenin başlamayacağı
konusunda bilgilendirdi.

Bu, Leda Shipping’i bizimle temasa
geçmeye ve Joseph’in ödenmemiş
ücretlerini tam olarak ödemeyi kabul
etmeye yöneltti. Bir gün içinde para
ITF’in Almanya’daki hesabına geçti
ve Joseph kısa bir süre sonra
Manila’dan, büyük bir mutluluk
içinde 3.834,53 ABD dolarını
eksiksiz olarak aldığını teyit etti.

Cebelitarık, Briese’den Joseph’in
içeride tutulan ücretlerini ödemesini
talep etti. Mayıs ayının ortalarında,
bayrak devletinin ITF’in yönelttiği
suçlamalarla ilgili sorduğu sorulara
cevap alabilmek için hâlâ öfkeli bir
biçimde Briese ve Leda’nın peşinde
olduğunu ve Briese’ye, bu sorulara
tatmin edici bir cevap alıncaya
kadar Richelieu’ya MLC sertifikası
verilmesini onaylamayacağını
bildirdiğini öğrendik. 

Kerala balıkçılık camiasından
yükselen protestolar eyalet
hükümeti üzerinde, polisi bu
gemiyi bulmaya ve tutuklamaya
yönelten yoğun bir baskı yarattı.

Prabhu Daya şüpheli konumunda
olan yedi gemiden biriydi ve kaza
anındaki konumuyla ilgili bilgi
vermek zorundaydı. Gemiye
Hindistan’a dönmesi emredildi ve
Prabhu Daya 5 Mart günü,
Cennai’de tutuklandı.

Bu sırada, endişe içindeki Sanjeev
geminin aşağı alt gövdesinin kıç
bölümünde boya izlerinin bulunup
bulunmadığına bakmaya karar
verdi ve kazayla denize düştü.
Neyse ki, denizde yarı ölü bir
halde dokuz saat yüzdükten
sonra, Sri Lankalı balıkçı gemisi
FV Ranjan Putha’nın mürettebatı
tarafından kurtarıldı. Şiddetli
zatürre teşhisiyle Trincomalee
hastanesine yatırıldı.

Sanjeev’in ülkesine geri gönderilme
işlemleri ile ilgilenmek üzere gemi
sahibi tarafından görevlendirilen
acente yetkilisi onu hastanede
ziyaret etti ve seyahat belgelerini
aldı. Bu kişi daha sonra Sanjeev’in
belgeleriyle birlikte ortadan
kayboldu. Sanjeev hastaneden
taburcu edildiğinde, Sri Lanka’daki

Hindistan Yüksek Komisyonu onu
koruma amaçlı olarak gözetim
altına aldı, kendisine bir acil durum
pasaportu verdi ve 15 Mart’ta
Kerala’ya geri gönderdi.

Sanjeev, Trivandrum Havaalanı’na
gelindiğinde resmi olarak
tutuklandı ve hapishaneye

konuldu. Sanjeev, serdümen ve
kaptan aleyhinde iddianameler
düzenlendi ve üçünün de kefaletle
serbest bırakılma talebi reddedildi.
Sorgulama sırasında polis,
denizcilik yasası kapsamında
mürettebata sağlanan tüm
koruyucu hükümleri göz ardı
ederek, olayı bir karayolu kazası
gibi ele aldı.

Sanjeev’e yeni bir pasaport
çıkartmak için başvuruda bulunma
izninin verilmesi, birçok yasal
başvuru yapılmasını ve 13 aylık bir
süreyi gerektirdi. Kendisine ait
belgelerin acente yetkilisinden
alınması ve Sanjeev’e iade edilmesi
ise daha da uzun bir zaman aldı.
Hindistan Denizcilik Sendikası (MUI)
sekreteri Sudhakar Duri’nin ikna
çabaları sayesinde, gemi sahibi 24
Haziran 2014’te Sanjeev’in hizmet
süresini teyit etmek üzere, onun
işten çıkış belgesini resmi olarak
onaylamayı kabul etti.

Şirket kamuoyu önünde
Sanjeev’in gemiden düşüşünün
bir intihar girişimi olduğunu öne
sürerek ve ona hiçbir finansal ve
hukuki yardım vermeyerek, kaza
ile ilgili tüm suçu Sanjeev’in
üzerine atmayı sürdürdü. Buna
karşılık, serdümen ve kaptana
destek oldu ve onların şirketin
diğer gemilerinde işe dönmelerine

izin verdi.

Gemi sahibi ölen balıkçıların yakın
akrabaları ve yaralanan iki kişiyle
mahkeme dışında anlaşmaya
varınca ve geminin P&I kulübü
batan balıkçı teknesinin bedelini
ödeyince, hükümet davaya olan
ilgisini çabucak yitirdi.

Ne var ki, Sanjeev için trajedi sona
ermiş değildi. Mahkemeye
herhangi bir suçlama iletilmemiş
olmasına rağmen, polis
kovuşturması sürüyor. Şu ana
kadar Sanjeev’in seyahat ve
geçim masrafları için 5 yüz bin
INR’den (10.100 ABD doları) fazla
harcama yapmış olan MUI’nin
verdiği moral ve parasal destek
olmasa, Sanjeev adalet için
verdiği savaşımda yalnız başına
olacaktı.

Bu korkunç dava bir dizi sorunu
gündeme getiriyor. ITF olarak
kendi içimizde, denizdeki
kazaların ele alınmasında daha iyi
bir sistem getirilmesi için sektör
genelinde nasıl kampanya
yürütebileceğimizi ve yasal
kovuşturma ile yüz yüze gelen
denizciler için temel koruma ve
desteğin nasıl sağlanabileceğini
araştıracağız. 

“ITF bir Alman gemi
sahibine ait olan

Richelieu ile daha
önce de uğraşmak

durumunda kalmıştı...
2014 yılının Mart

ayında yine benzer bir
durumla karşı

karşıyaydık. Joseph’e
tam ödeme

yapılmasını ve
hâlihazırda gemide
bulunan iki denizci
için yaklaşık olarak
toplam 10.500 ABD
dolarının serbest

bırakılmasını ve tam
olarak ödenmesini

talep etmek için, gemi
sahibi Briese ve

istihdam bürosu Leda
Shipping’le temasa

geçtik”

“Şu ana kadar
Sanjeev’in

seyahat ve geçim
masrafları için 5
yüz bin INR’den

(10.100 ABD
doları) fazla

harcama yapmış
olan MUI’nin

verdiği moral ve
parasal destek

olmasa, Sanjeev
adalet için verdiği
savaşımda yalnız
başına olacaktı.”

(5055-TUR-4) ITF15 SEAFARERS'_BULLETIN v14_Layout 1  30/04/2015  09:35  Page 11

ITF Denizciler Bülteni 2015

10 Denizde 
yaşam

Albedo aileleri
tazminata hak
kazandılar
ITF müfettişi Ranjan Perera kayıp
denizcilerin ailelerinin, dört yıl süren
sıkıntılarla dolu bir dönemin ardından
tazminata hak kazandıklarını bildiriyor

2010 yılının Kasım ayında,
Somali’nin 900 deniz mili
açığında Somalili korsanlar
tarafından kaçırıldığı sırada,
Malezya bandralı Albedo’da
yirmi üç denizci bulunuyordu.  

Bir Hintli denizci esareti sırasında
hayatını kaybetti, ancak 2012
yılının Temmuz ayında, yürütülen
yerel bir kampanyanın ardından,
ITF, yedi Pakistanlı mürettebatın
serbest kalmasını sağlayan bir
anlaşma müzakere etmeyi
başardı ve bu denizciler güvenli
bir biçimde ülkelerine döndüler.

Bir yıl sonra denize açılmaya
giderek daha elverişsiz hale gelen
gemi güçlü fırtınalara
dayanamayarak battı. Dört Sri
Lankalı denizci – Nakinda
Wakwella, D L Sarath Silva, Anton
Boniface ve G C Perera – kayıp
ilan edildi ve öldüklerinden endişe
ediliyordu.

Geri kalan 11 denizci – yedi
Bangladeşli, iki Sri Lankalı, bir
Hintli ve bir İranlı - kıyada rehine
olarak tutuldular. Serbest
bırakılmaları ve ülkelerine geri

gönderilmelerine yönelik
müzakereler devam etti ve
nihayet, en son serbest
bırakılanlar iki Sri Lankalı denizci
oldu. Bu iki denizci 1.288 gün
tutsak kaldıktan sonra, 2014
yılının Haziran ayında,
Kolombo’daki evlerine ulaştılar.

Kayıp Sri Lankalı mürettebatın
aileleri için yaşadıkları derin acının
yanısıra, gelirlerini kaybetmiş
olmanın neden olduğu finansal
sıkıntı devam etti. Bu aileler en
sonunda, onlar adına birlikte
çalışan ITF ve Denizde
Korsanlığa İnsancıl Müdahale
Programı sayesinde, yetkili
makamlardan tazminat almaya
hak kazandılar. 2014 yılının Ekim
ayında, her aile Ceylon Shipping
Corporation’ın başkanı Tüm
Amiral Jayanath Colombage’den
50.000 Rs (yaklaşık 813 ABD
doları) aldı.

Bu tazminat ailelere sevdiklerini
geri getirmeyecek olsa da, en
azından onlara yaşamlarını
sürdürürken bir miktar destek
sağlayacaktır. 

Mükerrer suçlu,
bayrak devleti ve ITF

tarafından durduruldu
ITF’in Hamburg’daki müfettişi Ulf

Christiansen, bir Alman gemi sahibine ait olan
ve sürekli olarak kuralları ihlal eden Richelieu

adlı gemiyle uğraşırken bayrak devleti
Cebelitarık’la sağlanan işbirliğini anlatıyor 

Richelieu adlı gemide çalışan iki
Filipinli mürettebat 2014 yılının
Mart ayında, İsveç’te, yardım
istemek için ITF’le temasa
geçtiler. Dokuz aylık iş
sözleşmelerinin süresi sona
ermek üzereydi ve bir sonraki
limanda planlandığı gibi gemiden
ayrılmalarına ve yerlerini alacak
yeni denizcilerin göreve
başlamasına çok az zaman
kalmıştı. Ama bu iki denizci
gemiyi ancak, izin paraları dâhil,

ödenmemiş ücretlerinin
tamamının ödenmesinin
ardından terk edeceklerdi.  

Adamlar gemide kalmamaları
durumunda, daha önce
Richelieu’de eski bir Filipinli
mürettebat olan Joseph’le (gerçek
adı değil) aynı kaderi paylaşacak
olmaktan korkuyorlardı. Joseph,
Şubat ayında, sözleşmesinde yer
alan süreyi tamamladıktan sonra
ülkesine geri dönmüştü. Manila’daki
istihdam bürosu Joseph’e

Sanjeev’in ceza
davası çilesi

Sürmekte olan bir ceza davası ITF müfettişi
Thomas Sebastian’ı denizcilik yasasında,

denizde yaşanan kazaların ardından
denizcileri korumaya yönelik bir değişikliğe

gidilmesinin gerekli olup olmadığı sorusunu
sormaya sevk ediyor

Bu trajik öykü, Hindistan’ın
Kerala sahili açıklarında, 1 Mart
2012 gününün erken
saatlerinde, denizde yaşanan
bir kaza ile başladı. Aradan
geçen on sekiz ay boyunca, o
sırada görev başında olan bir
Sri Lankalı denizci, hâlâ normal
hayatını sürdüremez bir halde,
gemi sahibi tarafından günah
keçisi ilan edilmiş olarak cezai
kovuşturmaya uğruyor ve
geleceğinden emin olamıyor. 

Sanjeev (gerçek adı değil) Tolani
Shipping Mumbai şirketine ait olan
Hindistan bandıralı Prabhu
Daya’da, gemi bir balıkçı

teknesine çarpmamak için aniden
rota değiştirmek zorunda kaldığı
sırada nöbet görevi yapıyordu.
Sanjeev ve serdümen yapılan
hareketin başarılı olduğundan
emindiler ama yine de kaptanı
köprüye çağırdılar. Kaptan onların
bu olayı ele alış biçimini tatmin
edici buldu ve 30 dakika sonra
kamarasına geri döndü.

Öğleden sonra Hindistan Sahil
Güvenliği gemiye, bir balıkçı
teknesinin bir gemiyle çarpıştığı
mesajını gönderdi. Balıkçı teknesi
alabora olmuş ve batmış, beş
balıkçı ölmüş ve iki balıkçı
yaralanmıştı. Kazanın ardından
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MLC’de son
durum
MLC etkisini
göstermeye
başladı
20 Ağustos 2014 itibariyle, Denizcilik
Çalışma Sözleşmesi’nin yürürlüğe girişinin
birinci yılı dolmuş oldu. ITF’in denizcilik
işlemleri proje ve kampanyalar lideri Katie
Higginbottom sözleşmenin pratikte ne kadar
etkili olduğunu ele alıyor

ITF müfettişleri 20 Ağustos
2013 ile 19 Ağustos 2014
tarihleri arasında, 7.486 gemide
toplam 9.646 teftiş
gerçekleştirdiler. 

Bu teftişlerin yüzde otuz ikisinde,
MLC kapsamında yer alan yaşam
ve çalışma koşullarıyla ilgili
sorunlar tespit edildi. Sözleşme
ücretlerin ‘en azından aylık ve tam
olarak’ ödenmesi gerektiğini
öngörüyor olmakla birlikte,
yaşanan sorunların büyük
çoğunluğu hâlâ ödenmeyen
ücretlerle ilgili. Bu çok şaşırtıcı bir
durum değil; hiç kimse MLC’nin
dünya denizciliğinin tüm
sorunlarını bir gecede çözüme
kavuşturmasını beklemiyordu.
Sorulması gereken soru şudur:
sözleşme bu sorunların
çözülmesinde ne türden bir
farklılık sağlıyor? Burada bayrak
ve liman devletinin
sorumluluklarına bakmamız
gerekiyor.

En çok sorun yaratan 10
bayraktan yedisi sözleşmeyi
onaylamış durumda. Bu durum,
bayrak devletinin sorumluluğu
bakımından gelişme
sağlanabilecek ciddi bir alan
bulunduğunu gösteriyor. Sicilinin
büyüklüğü nedeniyle Panama en
çok sorun yaşanan bayrak
olmakla birlikte, teftiş edilen
gemilerinin yüzde 60’ından
fazlasında sorun tespit edilen en
kötü bayraklar Belize, Kamboçya,
Cook Adaları, Moldova, Rusya ve
St. Kitts & Nevis’ti.

Yine de, 7 ila 11’inci sayfalar
arasında yer alan Cephe
hattından öyküler bölümümüzde
görülebileceği gibi, bazı düzelme
işaretleri de var: Panama’nın
Rotterdam’da terk edilen bir
geminin mürettebatının ülkelerine
geri gönderilme masraflarını
karşılaması ve Cebelitarık’ın
ücretlerin ödenmesini geciktiren
bir şirketin MLC sertifikasyonunu

onaylamaması gibi. Rusya ve
Ukrayna’daki ITF müfettişleri,
belirli gemi sahipleriyle olan
sorunların çözüme
kavuşturulmasında Belize’den de
bir müttefik olarak söz ediyorlar.

Bütün bunlar olumlu işaretler,
ancak rehavete kapılmamamız
gerekir. Bayrak devletleri
gemilerde insan onuruna yakışan
standartların sağlanması
konusunda baş sorumlu
konumundadır ve biz onları bu
konuda sorumlu tutmaya devam
edeceğiz.

Yine de sözleşmenin uygulanması
konusunda gerçek güç limanlarda
bulunuyor. Paris Mutabakat Zaptı
bu ilk yıl içinde, 113 geminin MLC
bağlantılı eksiklikler nedeniyle
tutuklandığını bildiriyor.
Avusturalya Deniz Güvenliği
İdaresi AMSA sadece gemileri
tutuklamakla kalmadı, üç mükerrer
suçlunun Avusturya limanlarına
girmesini üçer aylık sürelerle

yasakladı. ITF müfettişleri ciddi
eksiklikleri bulunan gemilerin
gözden kaçmamalarını sağlamak
için liman devlet denetimi
yetkilileriyle giderek daha yakın bir
mesai içinde çalışıyorlar.

Sözleşmenin hâlâ şekillenmeye
devam eden bir süreç olduğu açık,
ancak uluslararası düzeyde
faaliyet gösteren gemiler üzerinde
bir farklılık yaratmakta olduğuna
da şüphe yok. Mürettebatına
saygılı davranmayan gemi
sahipleri için herhangi bir mazeret
söz konusu olamaz. Düzgün iş
sözleşmelerinin bulunmadığı,
ücretlerin ödenmesinin
geciktirildiği, dinlenme süreleri
üzerinde tahrifat yapılan gemilere
insan onuruna yakışır bir gemicilik
sektöründe yer yok. MLC’nin bu
tür uygulamaların ortadan
kaldırılması yolunda olumlu bir
biçimde kullanılmasını sağlamak
hepimize bağlı olan bir şey. 
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Terk edilme ve mürettebatın hak talepleriyle
ilgili yeni değişiklikler
ITF’in denizciler kolu sekreter yardımcısı Fabrizio Barcellona, MLC’de – denizcilerin haklar
bildirgesi - denizcilere daha iyi hizmet verebilmek için ne tür değişiklikler yapıldığını
anlatıyor

Bugüne kadar çokça sözü
edilen MLC dünya genelinde
denizcilere daha şimdiden –
gemide hangi işi yapıyor
olurlarsa olsunlar - fayda
sağlamaya ve denizcilik
sektörüne daha fazla denge
getirmeye başlamış durumda.  

En önemlisi, sözleşmeyi
hazırlamış olan ILO ile denizcilerin
ve gemi sahiplerinin temsilcileri,
MLC’nin aynı zamanda ‘yaşayan
bir araç’ olmasını, sektörde ve
denizcilerin çalışma koşullarında
ortaya çıkan değişiklikleri
yansıtacak biçimde
yenilenebilmesini sağladılar.

MLC’nin yürürlüğe girmesinin
üzerinden bir yıldan az bir süre
geçmişken, denizcilerin ve gemi
sahiplerinin temsilcileri tarafından
çeşitli argümanların öne
sürülmesinin ardından, ILO bir
haftalık özel bir üçlü kurul toplantısı
yapılması çağrısında bulundu. Bu
toplantıda, sözleşmede yapılacak
ilk iki değişiklik üzerinde fikir
birliğine varıldı.

İlk değişiklik, yabancı bir ülkede
herhangi bir geliri olmadan
mahsur kalmış, sıkıntı çekmekte
olan denizcilerin ülkelerine geri
gönderilmelerini ve paralarını
tahsil edebilmelerini sağlıyor.
Bayrak devletlerinin, sicillerine
kayıtlı tüm gemiler için doğrudan
erişim, yeterli teminat kapsamı ve
hızlı finansal yardım sağlayabilen
bir finansal güvence sistemi
oluşturmaları zorunlu hale
gelecek. Finansal güvence
sağlayan kurumla ilgili bilgilerin
ilan edilmesi ve gemide bulunan
tüm denizciler için erişilir kılınması
zorunlu olacak. Denizciler veya
temsilcileri için terk edilme
vakalarını bildirmek ve gerekli
finansal yardımı derhal harekete
geçirmek için daha basit bir
sistem devreye sokulacak.

Çok önemli bir husus, finansal
güvence sisteminin, bir denizcinin
talep edebileceği diğer türden
tazminatlar üzerinde herhangi bir
etki yaratmayacak biçimde, gemi
sahiplerinin denizcilere iş

sözleşmeleri çerçevesinde borçlu
olduğu dört aylık ücretlerini
kapsayacak olmasıdır. Sistem
ayrıca bir denizcinin makul sınırlar
içinde – hem gemide olduğu
sırada hem de evine ulaşıncaya
dek - yaptığı, ülkeye geri dönüş ve
gıda, giyim, içme suyu ve tıbbi
tedavi dâhil temel ihtiyaçlarının
bedelini içeren tüm harcamalarını
da kapsayacak.

İkinci değişiklik, gemi sahiplerinin
ölüm ve uzun süreli iş göremezlik
durumunda hak taleplerini nasıl
ele alacaklarına ilişkin
iyileştirmeler getiriyor. Bu
değişikliğin gerekçesinde, denizde
yaşanan kazaların ardından,
denizcilerin veya ailelerinin
tazminat almadan önce, esas
olarak bürokratik ve yasal süreç
nedeniyle, çoğu kez gereksiz yere
sıkıntı yaşadıkları belirtiliyor.

Üzerinde anlaşmaya varılan yeni
MLC metni bayrak devletlerini
denizcilere veya ailelerine, ölüm
veya uzun süreli iş göremezlik
nedeniyle sözleşmeden kaynaklı
tazminata kolay ve çabuk erişim
sağlayan bir yasal düzenleme
yapmaya zorlayacak. Yine, bir
denizcinin çözüm aramak için
başvurabileceği diğer herhangi bir
yasal hakkı etkilemeksizin,
sözleşmeden kaynaklı tazminat
talebi doğrudan denizci, en yakın
akrabası veya denizcinin bir
temsilcisi tarafından yapılabilecek.
Finansal güvencenin kanıtı ve
finansman sağlayan kurumlarla
ilgili gerekli bilgiler gemide ilan
edilmek ve denizciler için erişilir
kılınmak zorunda. Uzun süreli iş
göremezliğin niteliğinin tazminat
tutarının tamamının ödenmesini
gerektirip gerektirmediğinin
belirlenmesini güçleştirdiği
durumlarda, denizcinin gereksiz
yere sıkıntı çekmemesi için, geçici
bir ödeme yapılması gerekecek.

Sözleşmede yapılan bu iki
değişikliğin, sözleşmeyi onaylamış
olan tüm ülkelerin bunları ulusal
mevzuatlarına yansıtabilmeleri
için gerekli zamanı sağlamak
üzere, 2017 yılında yürürlüğe
gireceği umuluyor.

Bir bakışta MLC’de yapılan
değişiklikler
Terk edildiyseniz: 
• Bayrak devletleri, sicillerine kayıtlı tüm gemilere yardım

sağlamak üzere bir finansal güvence sistemine sahip
olmak zorunda.

• Terk edilme vakalarını bildirebilmeniz ve hızlı bir biçimde
finansal yardım alabilmeniz için daha basit bir sistem
uygulanacak. 

• Dört aya kadar ödenmemiş ücretinizi ve gemideyken ve
evinize varıncaya kadar yaptığınız tüm makul harcamaları
tahsil etme hakkına sahip olacaksınız. 

Ölüm veya uzun süreli iş göremezlikle ilgili hak talebinde
bulunurken:
• Bayrak devletleri sizin veya ailenizin sözleşme

kapsamında hak ettiğiniz tazminata kolayca erişmenizi
sağlayan yasaları çıkarmakla yükümlü olacak.

• Siz, en yakın akrabanız veya temsilciniz sözleşmeden
doğan tazminatı doğrudan talep edebilecek.

• Uzun süreli iş göremezliğin doğası tam tazminat tutarının
ödenmesinin gerekip gerekmediğini belirlemeyi
güçleştiriyorsa, bu durumda size, gereksiz yere sıkıntı
yaşamanızı önlemek için geçici bir ödeme yapılması
zorunlu olacak. 

Her iki değişiklikle ilgili olarak, finansal güvencenin kanıtı
ve finansman sağlayan kurumların gerekli bilgileri gemide
ilan edilmek ve tüm denizciler için erişilir kılınmak zorunda.
Size yapılacak herhangi bir parasal ödemenin, almak
isteyebileceğiniz diğer herhangi bir tazminat türü üzerinde
hiçbir etkisi olmayacak.
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bir farklılık yaratmakta olduğuna
da şüphe yok. Mürettebatına
saygılı davranmayan gemi
sahipleri için herhangi bir mazeret
söz konusu olamaz. Düzgün iş
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karşılayan, Kanada Uluslararası
Denizciler Sendikası başkan
yardımcısı Patrice Caron şunları
söyledi: “Denizcilik sektöründe iş
güvenliği ve iş sağlığını
uygulamak konusunda birçok
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Bir müfettişin yaşamı 
Peter Lahay, Kanada’da bir ITF müfettişi ve koordinatörü olarak 22’nci yılını doldururken,
yapmakta olduğu işin iç yüzünü anlatıyor

Şu anda bulunduğun yere nasıl geldin? Denizcilik yaptığım sırada, bir
aktivisttim. İş arkadaşlarımın fazla mesai, çalışma saatleri veya izinle
ilgili bir sorunları olduğunda, bu şikâyeti yönetime iletme ve çözüme
kavuşturma sorumluluğunu üstlenen kişi ben olurdum.

Böylece bir keresinde, Vancouver’daki ITF müfettişinin bir toplantıya
katıldığı bir sırada, benden çeşitli sorunlar yaşamakta olan Bulgar bir
mürettebatla görüşmem istendi. Hâlâ hatırlarım: Zodiac Maritime
şirketine ait bir gemiydi. Geminin adı Hemlock’du. Depolarındaki içme
suyu Venezuela’daki Orinoko nehrinden pompalanmıştı. Kaptanın şişe
suyla dolu olan bir buzdolabı vardı ama mürettebat için hiç içme suyu
yoktu. Mürettebat ayrıca maaşları konusunda dolandırılmıştı, açlık
sınırındaydılar ve tıbbi bakıma ihtiyaçları vardı. Dişetleri çekiliyordu. Bir
gemici bana arkasından sarkmakta olan iki ayak uzunluğundaki mor
hemoroitleri gösterdi. Şoke olmuştum ve bu insanlara yardım edebilmek
için elimden gelen her şeyi yapmam gerektiğini biliyordum.

Bu iş benim gemicilik işiyle ilgilenmeme neden oldu ve herkesten bir
şeyler öğrendim. Bu da benim bir ITF müfettişi olmamı sağladı.
Mürettebatın neler yaşadığını ve bu insanların saygı görmeyi ve temsil
edilmeyi hak ettiklerini gördüm.

İşinin en zor yanı nedir? ITF müfettişleri büyük ölçüde yalnız başına
çalışırlar; tıpkı denizciler gibi. Dünya üzerinde kendini, özellikle yabancı
denizcileri temsil etmeye ve FOC kampanyasını yürütmeye adamış olan
sadece 135 erkek ve kadın var. Pek çok yerden destek alıyoruz ama
sonuçta yalnız başımıza çalışıyoruz.

En çok gurur duyduğun şeyler neler? Denizcilerin haklarını alma,
gizlilik ilkelerine bağlı kalma ve onları – ve genellikle ailelerini ve kimi
zaman da ülkelerinde onların ücretlerine bel bağlayan tüm bir toplumu -
doğrudan temsil etme konularında bize gün be gün güvenmeyi istiyor
olmaları karşısında gerçekten gurur duyuyorum. 

Yeni ITF müfettişlerine yol göstermek ve eğitim vermekten ve Kanada
liman devlet kontrolü görevlilerini MLC altında denizcilerin çalışma
koşullarının uygulanmasını sağlamadaki yeni rolleri konusunda berrak
bir anlayışa kavuşabilmeleri için eğitmekten gurur duyuyorum.

Ama daha çok işçiler için gerçek bir fark yarattığımız için gurur

duyuyorum. Sadece bir örnek vereceğim. Bir dökme yük gemisinde
görev yapan bir lostromo, Kuzey Atlantik’i bir kış fırtınasında çürük bir
gemiyle kat ederek Avrupa’dan Kanada Kutup Bölgesi’ne doğru yol
aldığı sırada, mürettebatın yaşamından endişe duyduğunu söylemek
için kızıyla temasa geçti. Bu denizcinin kızı Facebook üzerinden benimle
temas kurdu ve ben de Kanada Ulaştırma Bakanlığı’nı uyardım ve gemi
Kanada’ya ulaştığı zaman kapsamlı bir teftiş yapılmasını talep ettim.

Bu lostromonun korkularının yersiz olmadığı ortaya çıktı. Okyanusun
orta yerinde, geminin ana motorunun turbo-şarjı bozuldu. Kanada
Ulaştırma Bakanlığı gemiyi izliyordu, Milli Savunma Bakanlığı gemiyi
havadan gözetim altında tutuyordu ve güvenli bir limana götürmek için
gerekli planları yapmıştı. ITF müfettişi Liman Devlet Kontrolü ile birlikte
gemiye çıktı. Gemide pruvanın üç ön çatısını içeri göçmüş halde
buldular. Dördüncüsü de bel vermiş olsaydı, o zaman plakalar düşecek
ve gemi de batmış olacaktı.

Aile, lostromo ve yetkililerle hep bir arada, bir takım olarak çalışmayı
başardık. Gemi yapısal sorunlar nedeniyle tutuklandı ve tamir edildi.
Herkesin yaşamı kurtuldu. Sadece motor tamir edilmiş ve gemi seyrine
devam etmiş olsa, mürettebat yaşamını yitirecekti mutlaka. O lostromo
ve kızı mürettebatın hayatını kurtardı. Yardım edebildiğim ve insanların
güvendikleri bir kampanyanın parçası olduğum için gurur duyuyorum.

Sana göre sektörde son yıllarda yaşanan en önemli değişiklikler
neler? Gemi sahibi geliştirme programları en büyük farkı yarattı.
Uluslararası düzeyde, Karadeniz gibi birkaç istisnai bölge söz konusu
olsa da, artık daha yüksek standartlara sahip gemileri görüyoruz. Ancak
şu anda az sayıda kargonun peşinde koşan çok fazla sayıda gemi var.
Çoğu gemi sahibi finansal sıkıntı içinde ve bu durum gıda ve su eksikliği,
geç ödenen ücretler, uzatılan sözleşmeler, fazla mesai konusunda
aldatılma ve gemilere gerekli bakım hizmetinin verilmemesi gibi sonuçlar
doğurarak denizcileri etkiliyor.

MLC 2006’nın yaptığın işin üzerinde ne tür bir etkisi oluyor?
MLC 2006, sözleşmeyi onaylayan ülkelerde, ITF müfettişlerinin eline
doğrudan bir yasal yaptırım aracı verdi. ITF müfettişi bir gemi sahibine
gemisinin MLC ile uyumlu olmadığını söylediğinde ve liman devlet
kontrolünden bu geminin tutuklanmasını isteyebileceğimiz durumlarda,
gemi sahibi söylenen sözü ciddiye alıyor. Tüm dünyada, denizcilik
makamlarıyla olan güçlü ilişkilerimiz sayesinde, gemilerin
tutuklanmalarını sağlayabiliyoruz. Bu tüm dünyada oluyor. Sadece
MLC’nin yürürlüğe girdiği ilk yıl içinde 113 gemi tutuklandı ve bu
tutuklama işlemlerinin 11’i Kanada’da gerçekleştirildi.

Bir denizciye bir gemide çalışmaya başlamadan önce ne tür
tavsiyelerde bulunursun? İşle ilgili hüküm ve şartları anladığınızdan
emin olun ve gemide yaptığınız işlerin, çalışma ve dinlenme saatlerinizin
tam bir kaydını tutun. Dünya genelinde ITF müfettişlerinin telefon rehberi
olan Denizcilere Mesaj adlı kitapçığı yanınızda bulundurun. Nihayet
kendinizi güvenli olmayan çalışma koşulları içinde bulursanız, bir ITF
müfettişini e-posta, telefon, Facebook veya herhangi bir sosyal medya
aracılığıyla bilgilendirin. Herhangi bir adım atılmadan önce bir müfettişle
konuştuğunuz zaman, bu görüşmenin gizli tutulacağından emin
olabilirsiniz.

İşten uzaklaşmak için ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. 
İşimi seviyorum. 

www.itfseafarers.orgITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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Denizcilere
daha iyi
hizmet

sağlamak

Amerikalı bir
anne ve
Danimarkalı
büyük bir
gemicilik
patronunun kızı
olan Kimberly
ABD’de doğdu,
yaşamının
büyük
bölümünü

Danimarka’da geçirdi ama diğer
birkaç ülkede de yaşadı.
Kimberly denizcilik sektörünün
içinde büyüdüğünden kendisini
“damarlarında tuzlu su akan
biri” olarak tanımlıyor.

Kimberly önce hemşirelik sonra
psikoloji eğitimi görerek kendisine
neredeyse farklı bir yol tutuyordu,
ancak denizcilik sektöründe sosyal
yardımlaşmanın çekim alanından
kaçamadı. 2002 yılında, babasının
adını taşıyan bir sosyal yardım
vakfı olan TK Vakfı’nın eş-kurucusu
oldu. Sağlanan başarıların “asla bir
kişinin ürünü değil, diğer insanlarla
işbirliği içinde sağlanan bir sonuç
olduğuna” inanıyor olsa da, bu
vakıfta elde ettiği başarılardan
gurur duyuyor. Bu başarılar
Denizciler Acil Durum Fonu’nun
kurulmasını, Dünya Denizcilik
Üniversitesi'nin mütevelli heyetine
seçilmiş olmayı ve Denizde
Korsanlığa İnsancıl Müdahale
Programı’nın kurucularından biri
olmayı kapsıyor.

Kimberly yeni ufuklara doğru yol
almaya karar verdi ve 2012 yılında
Danimarka’dan ayrılarak
İngiltere’ye geldi. Aile bağları

nedeniyle “kendini denizcilere
borçlu hissettiği için” denizcilik
dünyasında kalmak istedi ve
karşısına Denizciler Vakfı’nda
çalışma olanağı çıkınca bu fırsatı
sevinçle karşıladı.

Bir meslektaşı Kimberly’i bir “fikir
volkanı” olarak tanımlıyor ve
Kimberly, Vakfın çalışma şeklini
değiştirmek konusunda son derece
istekli. Böylece Vakfın yaptığı her
şeyin denizcilerin esenliği üzerinde
ölçülebilir bir etkisi olacak. Kimberly,
denizciler sosyal yardımlaşma
kendilerine ‘dayatılan’ bir şey
olmasına rağmen, kendi esenlikleri
söz konusu olduğunda aktif bir
çaba içinde yer aldıklarından,
‘esenliğin’ ‘sosyal yardımdan’ daha
uygun bir ifade olduğuna inanıyor.

Esenliğinizi nasıl daha iyi hale
getirmek istediğiniz konusunda
sizlere kulak vermek ve sizinle
daha iyi ilişkiler kurmak,

ITF’in Denizciler Vakfı’nın yeni yöneticisi Kimberly Karlshoej
kendisini denizcilerin esenliğine adamış biri ve Vakfın size verdiği
hizmetleri iyileştirmek konusunda son derece kararlı. Kimberly’e

motivasyonunu nereden sağladığını ve ana faaliyeti hibede
bulunmak olan bu kurum için vizyonunun ne olduğunu sorduk
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Kimberly’nin farklı bir biçimde
yapmak istediği şeyin tam
kalbinde yer alıyor. Kimberly,
Denizciler Vakfı’nın ne olduğunu
bilmenizi istiyor ve sizlerle sosyal
medya aracılığıyla daha doğrudan
iletişim kurmayı ve ITF üyesi
sendikalarla daha yakın bir işbirliği
içinde olmayı planlıyor.

Vakıf bu süreci başlatmak için,
denizcilerin görüşlerini almaya
yönelik bir araştırma yürütmek,
Vakıf’ta bir imaj değişikliğine
gitmek, web sitesini daha erişilebilir
hale getirmek ve denizci merkezleri
uygulamasını ve rehberini
geliştirmek ve iyileştirmek üzere
çalışmalara başlamış durumda.
Kimberly imaj değişikliğinin 1 Mayıs
2015 tarihinde tamamlanmış
olacağını umuyor.

Kimberly, Vakıf’taki ilk ayında,
denizcilerle yüz yüze görüşmek
amacıyla ilk ziyaretini Liverpool’da
bir günlüğüne ITF müfettişi
Tommy Molloy’e katılarak
gerçekleştirdi. Kimberly, gelecekte
de bu tür ziyaretler
gerçekleştirmeye kararlı. “Tommy
ile yaptığımız ziyaretler çok
öğreticiydi ve gemilerde yeniden
denizcilerle sohbet ediyor olmak
harikaydı. Bir gemide bir Rus
mürettebatın bana en yakın
denizci merkezinin nerede
olduğunu sorması beni çok
memnun etti ve ben de kendisine
Kıyı izni uygulamamamızı ve bu
uygulamayı denizci merkezine
gitmek için merkezle temasa
geçmek üzere nasıl
kullanabileceğini gösterdim.”

Görüştüğü kişilerden birinin Vakıf’ı
‘liman ambarında duran bir Para
Çekme Makinesi’ne benzetmesi
Kimberly’nin dehşete kapılmasına
neden oldu ve o bu algıyı
değiştirmeye kararlı. Uygulamada
bu, Vakıf’ın mevcut hibe
projelerine devam edeceği, ama
bunu gündemi giderek daha fazla
belirleyerek yapacağı anlamına
geliyor. Vakıf bunu daha büyük ve
daha uzun vadeli projeler için
kendi önerilerini geliştirerek ve
izleme ve değerlendirmeye
öncelik veren, berrak şart ve
koşullar içeren ihaleler açmak
suretiyle gerçekleştirecek.

Kimberly şöyle açıklıyor: “Bu
yaklaşım, denizcilik finansman
dünyasında yeni bir yaklaşım, ama
sosyal yardım dünyasında uzun
zamandır kullanılmakta olan bir
uygulama. Bütün mesele Vakfı
profesyonelleştirmek ve onun
sahip olduğu değeri kanıtlamak.

Örgütlerle onların ihalelere katılma
ve projeleri yerine getirme
kapasitelerini geliştirmek için
çalışacağız.”

Kimberly’nin Vakfın finanse
etmesini istediği proje türüne bir
örnek, gemilerinden ayrılamayan
denizcilere hizmet veren seyyar
denizci merkezleri işletmek. Tam
donanımlı minibüsler çevrimiçi
sipariş edilen ürünleri limandaki
gemilere getirecek ve internet
erişimi sağlayacak.

Kimberly ayrıca Vakfın ITF üyesi
sendikalarla birlikte çalışarak,
onların, devletlerin MLC
kapsamında limanlarda sosyal
hizmetleri sağlama
yükümlülüklerini nasıl yerine
getirdikleri konusunda yorum
yapma ve etkide bulunma
becerilerini de güçlendirmek istiyor.

“Denizcilerin esenliğinin
sağlanmasına büyük önem
veriyorum ve Denizciler Vakfı’nın
onların yaşamları üzerinde
yaratabileceği farklılık karşısında
büyük heyecan duyuyorum.
Karşımıza çıkacak olan en büyük
güçlük, herkesin hep birlikte aynı
hedefe ulaşmak için çalışmasını
sağlamak olacak, ancak ben
denizcilik sektöründe yer alan
herkesi denizcilere daha iyi
hizmetler sağlama konusunda
sürekli olarak yüreklendirmeye
devam edeceğim. Sendikalarla ve
Denizciler Misyonu, Denizciler
Cemiyeti, Stella Maris gibi –
bazıları birkaç yüzyıldır faaliyet
göstermekte olan - diğer
kuruluşlarla birlikte çalıştığımız
için şanslıyız. Bu örgütler bugüne
kadar çok iyi işler yaptılar ama
daha iyisini yapmak her zaman
mümkündür ve onlarla ortak bir
vizyon oluşturmak için yakın bir
mesai içine girmeyi dört gözle
bekliyorum.”

Kimberly’in denizcilerin esenliğine
ilişkin vizyonu: “İnsana yakışır –
güvence, özgürlük, adalet ve
benlik saygısı sağlayan - bir işi
olan mutlu ve sağlıklı denizciler.”

Kimberly gittiği her yerde
denizcilerle konuşmaya çalışıyor.
Bu nedenle, gelecek sefere bir
havaalanında, bir limanda veya
sosyal bir etkinlikte bulunduğunuz
sırada bir kadın sizinle deniz ve
limanlardaki yaşam hakkında
konuşmaya başlarsa, Denizciler
Vakfı’nın müdürü denizcilere
yönelik hizmetlerin nasıl
iyileştirilebileceği konusunda
görüş ve düşüncelerinizi alıyor
olabilir. 

www.itfseafarers.orgITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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Denizcilere
daha iyi
hizmet

sağlamak

Amerikalı bir
anne ve
Danimarkalı
büyük bir
gemicilik
patronunun kızı
olan Kimberly
ABD’de doğdu,
yaşamının
büyük
bölümünü

Danimarka’da geçirdi ama diğer
birkaç ülkede de yaşadı.
Kimberly denizcilik sektörünün
içinde büyüdüğünden kendisini
“damarlarında tuzlu su akan
biri” olarak tanımlıyor.

Kimberly önce hemşirelik sonra
psikoloji eğitimi görerek kendisine
neredeyse farklı bir yol tutuyordu,
ancak denizcilik sektöründe sosyal
yardımlaşmanın çekim alanından
kaçamadı. 2002 yılında, babasının
adını taşıyan bir sosyal yardım
vakfı olan TK Vakfı’nın eş-kurucusu
oldu. Sağlanan başarıların “asla bir
kişinin ürünü değil, diğer insanlarla
işbirliği içinde sağlanan bir sonuç
olduğuna” inanıyor olsa da, bu
vakıfta elde ettiği başarılardan
gurur duyuyor. Bu başarılar
Denizciler Acil Durum Fonu’nun
kurulmasını, Dünya Denizcilik
Üniversitesi'nin mütevelli heyetine
seçilmiş olmayı ve Denizde
Korsanlığa İnsancıl Müdahale
Programı’nın kurucularından biri
olmayı kapsıyor.

Kimberly yeni ufuklara doğru yol
almaya karar verdi ve 2012 yılında
Danimarka’dan ayrılarak
İngiltere’ye geldi. Aile bağları

nedeniyle “kendini denizcilere
borçlu hissettiği için” denizcilik
dünyasında kalmak istedi ve
karşısına Denizciler Vakfı’nda
çalışma olanağı çıkınca bu fırsatı
sevinçle karşıladı.

Bir meslektaşı Kimberly’i bir “fikir
volkanı” olarak tanımlıyor ve
Kimberly, Vakfın çalışma şeklini
değiştirmek konusunda son derece
istekli. Böylece Vakfın yaptığı her
şeyin denizcilerin esenliği üzerinde
ölçülebilir bir etkisi olacak. Kimberly,
denizciler sosyal yardımlaşma
kendilerine ‘dayatılan’ bir şey
olmasına rağmen, kendi esenlikleri
söz konusu olduğunda aktif bir
çaba içinde yer aldıklarından,
‘esenliğin’ ‘sosyal yardımdan’ daha
uygun bir ifade olduğuna inanıyor.

Esenliğinizi nasıl daha iyi hale
getirmek istediğiniz konusunda
sizlere kulak vermek ve sizinle
daha iyi ilişkiler kurmak,

ITF’in Denizciler Vakfı’nın yeni yöneticisi Kimberly Karlshoej
kendisini denizcilerin esenliğine adamış biri ve Vakfın size verdiği
hizmetleri iyileştirmek konusunda son derece kararlı. Kimberly’e

motivasyonunu nereden sağladığını ve ana faaliyeti hibede
bulunmak olan bu kurum için vizyonunun ne olduğunu sorduk
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Gemilerde bulunan geniş-bantlı
uydu bağlantısı henüz
evlerimizde kullandığımız
internet bağlantısı kadar geniş
değil – örneğin, gemilerde,
geniş bant aralığı gerektirdiği
için Skype kullanılamıyor.
Yaygın olarak sanılanın aksine,
dünya filosunun sadece küçük
bir yüzdesi mürettebata internet
hizmeti sağlıyor – çoğu
durumda, gemide bulunduğu
taahhüt edilen ‘internet
bağlantısının’ sadece dar bantlı
bir uydu bağlantısı olduğunu,
bir tek yönetimle iletişim
kurmak veya en iyi durumda
belirli bir bedel ödeyerek e-
posta metni göndermek için
kullanılabildiğini öğrendiğinizde
genellikle iş işten geçmiş
oluyor.  

İnternet çağında yaşayan,
arkadaşları ve ailesi ile cep
telefonu mesajları, sohbet
programları ve sosyal medya
aracılığıyla iletişim halinde olmaya
alışmış denizciler olarak, gemicilik
şirketlerinden ihtiyaçlarınızı
karşılama konusunda daha fazla
şey bekliyorsunuz. 

Bir gemi yönetimi şirketi
gemilerinde, denizcilerden
güvenilir geniş-bantlı bir bağlantı
karşılığında 25 ABD doları ücret
talep ederek, uydu üzerinden
internet bağlantısı sağlamakta.
ISWAM (Uluslararası Denizciler
Refah ve Yardım Ağı) tarafından
mürettebatın iletişim imkânları

konusunda 2014 yılında yapılan
yeni bir araştırmaya göre,
denizciler iletişim için ayda zaten
134 ABD doları ödüyorlar.
Dolayısıyla bu hizmet bedeli adil
bir bedelmiş gibi gözüküyor.

Limanlardaki durum da her zaman
daha iyi olmuyor. Sadece birkaç
liman – Antwerp ve Southampton
gibi - Wi-Fi hizmeti sağlıyor. Ancak
bu hizmetin sağlanması güç ve
pahalı bir iş ve son zamanlarda bu
hizmeti vermeye başlamış olan
çok fazla sayıda liman
bulunmuyor. Bu Filipinli denizcinin
yaşadıkları, çok yaygın olarak
görülen bir durum: “Limanda izinli
olduğum zaman ilk işim
bilgisayarımı açmak ve bir Wi-Fi
bağlantısı aramak oluyor. Ne
yazık ki, çoğu zaman, Wi-Fi bir
şifre ile kilitlenmiş oluyor.”

Gemilerde daha iyi iletişim
olanakları sağlamaya yönelik
adımlar atılıyor olmasına rağmen,
denizci merkezlerinde bulunan
bilgisayarlar sizler için hâlâ başlıca
erişim kaynağı olmaya devam
ediyor. Onlar olmadan
sevdiklerinizle temasa geçmek
daha güç ve pahalı olacaktır.

Ne var ki, bugün çoğu denizci ya
bir akıllı telefona ya da bir dizüstü
bilgisayara ve kimi zaman da
bunların her ikisine birden sahip.
Geminizin, aynı ülkeye ait birkaç
uğrak limanını içeren sabit bir
rotası varsa, genellikle yerel bir
SİM kartı alıyorsunuz. Bazı

denizci merkezleri bu SİM
kartlarının satışını yapıyor ve bu
yolla karada akıllı telefonunuzu
kullandığınız gibi, internet
bağlantısı da içeren bir aylık
hizmete abone olmanıza yardımcı
oluyor. Bize bu hizmeti ne kadar
takdir ettiğinizi ilettiniz ve bu SİM
kart satışı, ayakta kalabilmek için
çabalayan denizci merkezleri için
de çok ihtiyaç duyulan bir gelir
kaynağı sağlıyor.

Geminiz bir limanı sadece bir kez
ziyaret ediyorsa ve gece limanda
kalıyorsanız, taşınabilir bir
kablosuz internet erişim cihazı
kullanarak yemekhaneyi bir Wi-Fi
alanına çeviren becerikli bir gemi
ziyaretçisine denk gelebilecek
kadar şanslı olabilirsiniz. Bu
hizmetten gemi limandan ayrılana
kadar faydalanabilirsiniz ve bize
bu hizmet karşılığında bağışta
bulunmaktan mutluluk
duyacağınızı söylediniz.

Ancak bu tür bir hizmet sunabilmek
için gemi ziyaretçilerinin uygun bir
biçimde eğitilmiş ve belirli bir IT
bilgisine sahip olmaları gerekiyor.
Ne var ki, bunu sağlamak, örneğin
bu kişiler sadece bir aylığına
gönüllü oluyorlarsa, zor olabilir. İşte
bu nedenle gemi ziyaretçiliğinin bir
kariyer seçimi haline gelmesini ve
beceri, heyecan ve yaratıcılıklarını
gemicilik dünyasının harika ve çok
kültürlü dünyasına taşıyacak olan
genç ve IT konusunda bilgili yeni
bir kuşağı kendisine çekmesini
istiyoruz.

Peki, ama gemide internet erişimi
herkese uyan ve her zaman fayda
sağlayan bir şey midir? Son birkaç
yıldır, büyük ölçüde gidiş-dönüş
sürelerinin kısalması ve güvenlik
sınırlamaları nedeniyle kıyı izni
kullanan denizcilerin sayısında bir
azalma görülüyor. Birçokları,
internet erişimine kavuşan
denizcilerin geminin kapalı ve
yalıtılmış ortamında daha uzun
sürelerle kalmalarının toplumsal
yalıtılmışlığı artırabileceğinden
korkuyor. Diğerleri bunun boş
zamanlarını tamamen farklı
biçimlerde geçiren genç
denizcilerle, on yıllardır denizlerde
çalışmakta olan kuşak arasında
bir uçurum yaratabileceğinden
endişe ediyor.

İletişim hizmetlerini kullanan siz
denizcilerle, bu hizmetleri
sağlayan o harika liman sosyal
hizmet çalışanları ve gemi
ziyaretçileri arasında bir fikir
alışverişini teşvik etmek istiyoruz.
Bu nedenle, bir araya geldiğiniz
zaman lütfen birbirinizle bu
konuları konuşun.

Vakıf olarak internet erişimi ile ilgili
deneyimlerinizi – öyle umarız ki
geminizde sağlanan internet
bağlantısını kullanarak - bize
iletmenizi istiyoruz.
Trust@itf.org.uk adresi üzerinden
bize bir e-posta gönderin.

Sizden gelecek mesajları merakla
bekliyorum! 

Gemide iletişimin
iyileştirilmesi
konusunda
söz sizde
Evinizden uzun süre uzakta olduğunuz zaman
ailelerinizle olan iletişimin ne kadar büyük bir
önem taşıdığını biliyoruz. Denizciler Vakfı’ndan
Luca Tommasi sizleri gemilerde internet
kullanımının nasıl iyileştirilebileceği konusunda
görüş ve önerilerinizi dile getirmeye davet ediyor
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Sekiz sayfalık çek-al rehberiniz

www.itfseafarers.orgITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459

YARDIM ALMAK
İÇİN ITF
REHBERİNİZ

Bir denizciler sendikası ya da
ITF müfettişine nasıl
ulaşabilirsiniz
İlk temas noktası sendikanız olmalıdır -
sendika üyesi değilseniz, bir sendikaya
nasıl üye olacağınızı öğrenin. Hemen
yardıma ihtiyacınız varsa ya da
sendikasıyla bağlantı kurmakta güçlük
yaşayan bir sendika üyesiyseniz, bir ITF
müfettişiyle temasa geçin – tüm iletişim
bilgileri bu kılavuzda yer almaktadır.

ITF üyesi sendikaları www.itfseafarers.org
adresinden araştırabilirsiniz – ‘Bir Müfettiş veya
Sendikayı Bul’ sekmesine tıklayın.

Cep telefonunuz ya da tabletiniz varsa
ÜCRETSİZ uygulamanız ITF Seafarers’ı, şimdi
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
adresinden indirin. 

• En yakın müfettiş, koordinatör veya
sendikanın iletişim bilgilerini bulun
• Bir gemiyi arayın ve çalışmaya başlamadan
önce gemideki koşulları kontrol edin

Akıllı telefonunuza ücretsiz bir QR kodu indirin
ve daha sonra bu kodu tarayın.

üzerinde 
kullanılabilir 

ITF'le nasıl iletişime
geçebilirsiniz
ITF, 24 saat faaliyet gösteren küresel bir
destek hattı hizmeti sunmaktadır.
Telefonlarınıza birden çok dili konuşabilen
ve sorunlarınız konusunda eğitimli olan
insanlar cevap vermektedir. Bu kişiler size
ilk tavsiyeleri verecek ve sizi en uygun ITF

kaynağına – bir müfettişe ya da ITF genel
merkezine - yönlendirecektir.

Mesai saatleri içinde +44 (0)20 7940 9287
numaralı telefondan ITF Londra’yı
arayabilirsiniz 
ITF Denizciler Yardım Hattı (24 saat): 
+44 (0) 20 7940 9280
SMS Mesaj Hattı +44 (0) 7950 081459
E-posta help@itf.org.uk

Aramadan önce
Aşağıdaki kontrol listesini kullanarak
gerekli bilgileri hazır bulundurun:

Sizin Hakkınızda:
• İsim
• Gemideki göreviniz
• Milliyet
• İletişim bilgileri

Gemi hakkında:
• İsim
• Bayrak
• IMO numarası
• Şu anda bulunduğu yer
• Mürettebat sayısı ve milliyetleri

Sorun hakkında:
• Sorunu tanımlayın
• Ne kadar zamandır gemide bulunuyorsunuz?
• Tüm mürettebat aynı sorunu yaşıyor mu?

Denizci merkezleri
Denizci merkezlerinde tavsiye alabilir,
konuşabileceğiniz birilerini bulabilir,
evinizle temas kurabilir ve gemiden uzakta
dinlenebilirsiniz.

Size yakın bir denizci merkezini bulmak için
ÜCRETSİZ ‘Shoreleave’ uygulamasını
aşağıdaki adresten indirin:
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

üzerinde kullanılabilir
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Geminizin, aynı ülkeye ait birkaç
uğrak limanını içeren sabit bir
rotası varsa, genellikle yerel bir
SİM kartı alıyorsunuz. Bazı

denizci merkezleri bu SİM
kartlarının satışını yapıyor ve bu
yolla karada akıllı telefonunuzu
kullandığınız gibi, internet
bağlantısı da içeren bir aylık
hizmete abone olmanıza yardımcı
oluyor. Bize bu hizmeti ne kadar
takdir ettiğinizi ilettiniz ve bu SİM
kart satışı, ayakta kalabilmek için
çabalayan denizci merkezleri için
de çok ihtiyaç duyulan bir gelir
kaynağı sağlıyor.

Geminiz bir limanı sadece bir kez
ziyaret ediyorsa ve gece limanda
kalıyorsanız, taşınabilir bir
kablosuz internet erişim cihazı
kullanarak yemekhaneyi bir Wi-Fi
alanına çeviren becerikli bir gemi
ziyaretçisine denk gelebilecek
kadar şanslı olabilirsiniz. Bu
hizmetten gemi limandan ayrılana
kadar faydalanabilirsiniz ve bize
bu hizmet karşılığında bağışta
bulunmaktan mutluluk
duyacağınızı söylediniz.

Ancak bu tür bir hizmet sunabilmek
için gemi ziyaretçilerinin uygun bir
biçimde eğitilmiş ve belirli bir IT
bilgisine sahip olmaları gerekiyor.
Ne var ki, bunu sağlamak, örneğin
bu kişiler sadece bir aylığına
gönüllü oluyorlarsa, zor olabilir. İşte
bu nedenle gemi ziyaretçiliğinin bir
kariyer seçimi haline gelmesini ve
beceri, heyecan ve yaratıcılıklarını
gemicilik dünyasının harika ve çok
kültürlü dünyasına taşıyacak olan
genç ve IT konusunda bilgili yeni
bir kuşağı kendisine çekmesini
istiyoruz.

Peki, ama gemide internet erişimi
herkese uyan ve her zaman fayda
sağlayan bir şey midir? Son birkaç
yıldır, büyük ölçüde gidiş-dönüş
sürelerinin kısalması ve güvenlik
sınırlamaları nedeniyle kıyı izni
kullanan denizcilerin sayısında bir
azalma görülüyor. Birçokları,
internet erişimine kavuşan
denizcilerin geminin kapalı ve
yalıtılmış ortamında daha uzun
sürelerle kalmalarının toplumsal
yalıtılmışlığı artırabileceğinden
korkuyor. Diğerleri bunun boş
zamanlarını tamamen farklı
biçimlerde geçiren genç
denizcilerle, on yıllardır denizlerde
çalışmakta olan kuşak arasında
bir uçurum yaratabileceğinden
endişe ediyor.

İletişim hizmetlerini kullanan siz
denizcilerle, bu hizmetleri
sağlayan o harika liman sosyal
hizmet çalışanları ve gemi
ziyaretçileri arasında bir fikir
alışverişini teşvik etmek istiyoruz.
Bu nedenle, bir araya geldiğiniz
zaman lütfen birbirinizle bu
konuları konuşun.

Vakıf olarak internet erişimi ile ilgili
deneyimlerinizi – öyle umarız ki
geminizde sağlanan internet
bağlantısını kullanarak - bize
iletmenizi istiyoruz.
Trust@itf.org.uk adresi üzerinden
bize bir e-posta gönderin.

Sizden gelecek mesajları merakla
bekliyorum! 

Gemide iletişimin
iyileştirilmesi
konusunda
söz sizde
Evinizden uzun süre uzakta olduğunuz zaman
ailelerinizle olan iletişimin ne kadar büyük bir
önem taşıdığını biliyoruz. Denizciler Vakfı’ndan
Luca Tommasi sizleri gemilerde internet
kullanımının nasıl iyileştirilebileceği konusunda
görüş ve önerilerinizi dile getirmeye davet ediyor
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2 İş sözleşmeleri

Bir sözleşmeye imza atmadan önce
ITF’in denizde çalışmak için bir iş 
sözleşmesi imzalama konusundaki 
tavsiyeleri
Denizde uygun istihdam koşullarını en iyi şekilde güvence altına alacak olan tek şey, ITF onaylı bir 
toplu iş sözleşmesine uygun olarak hazırlanmış olan bir iş sözleşmesi imzalamaktır. 
Bunun mümkün olmadığı durumlar için, size bir kontrol listesi sunuyoruz.

Bir işe girmek İstihdam büroları
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, özel istihdam bürolarının düzenlemeye tabi tutulmaları gerektiğini belirtmektedir.
Sözleşme, gemilerde iş bulmak karşılığında denizcilerden herhangi bir bedel alınmasını, ücretlerinden yasadışı
kesintiler yapılmasını ve bireylerin kara listeye alınmasını yasaklamaktadır. Gemi sahiplerinin çalıştıkları istihdam
bürolarının bu standartları karşıladığından emin olmaları gerekmektedir. İstihdam bürolarıyla ilgili sorunlarınız
varsa, lütfen şu e-posta adresi üzerinden bize ulaşın: CrewingAlert@itf.org.uk

Yazılı bir sözleşme olmadan bir gemide
çalışmaya başlamayın. 

Asla boş bir sözleşmeyi ya da sizi bağlayan,
açıkça belirtilmemiş ya da aşina

olmadığınız herhangi bir koşul içeren bir
sözleşmeyi imzalamayın.

İmzaladığınız sözleşmenin bir Toplu İş
Sözleşmesine (TİS) atıfta bulunup

bulunmadığını kontrol edin. Eğer bulunuyorsa, bu
TİS’in içerdiği koşulları tam olarak anladığınızdan
emin olun ve sözleşmenizle birlikte TİS’in bir
kopyasını saklayın.

Sözleşmenin süresinin açıkça belirtilmiş
olduğundan emin olun.

Sözleşme süresi üzerinde sadece gemi
sahibinin takdir yetkisini kullanarak tek

yanlı değişikler yapmasına izin veren bir
sözleşmeyi imzalamayın. Üzerinde anlaşmaya
varılmış olan sözleşme süresinde ancak tarafların
karşılıklı rızası ile değişiklik yapılabilir.

Her zaman, sözleşmenin ödenecek temel
ücreti açıkça belirttiğinden ve temel çalışma

saatlerinin açıkça tanımlandığından (örneğin,
haftada 40, 44 ya da 48 gibi) emin olun.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), temel haftalık
çalışma süresinin azami 48 saat olabileceğini
(ayda 208 saat) belirtmektedir.

Sözleşmenin fazla mesainin nasıl ve hangi
oran üzerinden ödeneceğini açıkça

belirttiğinden emin olun. Temel çalışma süresinin
üzerinde çalışılan bütün saatler için düz bir saatlik
ücret ödenmesi söz konusu olabilir. Ya da ayda
garanti edilmiş belirli miktarda fazla mesai süresi
için aylık sabit bir tutar söz konusu olabilir. Bu
durumda garanti edilmiş fazla mesainin üzerinde

çalışılacak her saat için verilecek ücret açıkça
belirtilmelidir. ILO, bütün fazla çalışmalarda
ücretin asgari olarak normal saat ücretinin 1,25 ile
çarpılarak ödenmesi gerektiğini belirtmektedir.

Sözleşmede her ay için kaç gün ücretli izin
hakkına sahip olduğunuzun açıkça

belirtildiğinden emin olun. ILO ücretli iznin yılda
30 günden az olamayacağını belirtmektedir (her
takvim ayı için 2,5 gün).

Sözleşmede temel ücretin, fazla mesai
ödemelerinin ve izinlerin açıkça ve ayrı

kalemler halinde belirtildiğinden emin olun.

İş sözleşmenizin ülkenize geri gönderilme
maliyetlerinin işveren tarafından

karşılanması hakkına sahip olduğunuzu
belirttiğini kontrol edin. Çalışacağınız gemiye
gitmek için ya da ülkenize geri gönderilmeniz için
yapılacak harcamaların herhangi bir bölümünü
ödemeniz gerektiğine dair herhangi bir hüküm
içeren bir sözleşmeyi asla imzalamayın.

Gemi sahibinin ücretinizin herhangi bir
bölümünü vermemesine ya da içeride

tutmasına izin veren bir sözleşmeyi imzalamayın.
Her takvim ayının sonunda, hak ettiğiniz ücretin
size tam olarak ödenmesi hakkına sahip olmanız
gerekir.

İş sözleşmesinin her zaman kimi ek hakları
içermeyebileceğinin farkında olun.

Dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda ne kadar
tazminat ödeneceği konusunda (tercihen yazılı
sözleşme ya da sözleşme hükmünde bir belge
şeklinde) bir teyit almaya çalışmanız
gerekmektedir:
• sözleşme döneminde hastalık ya da yaralanma

halinde;
• ölüm halinde (en yakın akrabaya 

ödenecek tutar);
• geminin zayi olması halinde;
• geminin zayi olması nedeniyle bireysel kayıplar

yaşanması halinde;
• sözleşmenin süresinden önce feshedilmesi

halinde.

Bir sendikaya üye olma, temasa geçme,
danışma ya da kendi tercihinizle

belirlediğiniz bir sendika tarafından temsil
edilme hakkınızı kısıtlayan bir sözleşmeyi
imzalamayın.

İmzaladığınız sözleşmenin bir kopyasının
size verilmesini sağlayın ve bu kopyayı

saklayın.

Sözleşmenizi feshetmeden önce gemi
sahibinin size ne kadar ihbar süresi

tanıması gerektiği dâhil, iş sözleşmenizin fesih
koşullarını kontrol edin.

Unutmayın… içerdiği koşullar her ne olursa
olsun, gönüllü olarak imzaladığınız

herhangi bir sözleşme/anlaşma, yargı önünde
çoğu durumda yasal açıdan bağlayıcı
sayılacaktır.

Geminizin ITF onaylı toplu iş sözleşmesi
kapsamında yer alıp almadığını öğrenmek için,
itf.seafarers.org web sitesine gidin ve ‘Bir Gemi
Ara’ sekmesini tıklayın.

Bir gemiyi aramak için cep telefonları ve tablet
bilgisayarlar için geliştirilmiş olan yeni ITF
Denizciler Uygulamasını kullanın: 
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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3ITF müfettişlerinin listesi

İSİM GÖREV ÜLKE  LİMAN BÜRO TELEFONU CEP TELEFONU E-POSTA

Agustin Suarez İrtibat sorumlusu Arjantin Buenos Aires +54 (0) 11 4300 7852 +54 911 386 22490 suarez_agustin@itf.org.uk
Rigoberto Suarez Cardozo İrtibat sorumlusu Arjantin Buenos Aires +54(0)11 4300 7852/3/4/5 +54(0)911 61525221 rigoberto-suarez@hotmail.com

Roberto Jorge Alarcón Koordinatör Arjantin Rosario +54(0)341 425 6695 +54(0)9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk
Rodolfo Vidal Müfettiş Arjantin Buenos Aires +54 (11) 4331 4043 +54(0)9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk

Ben West İrtibat sorumlusu Avustralya Newcastle N/A +61(0)4 0037 3028 ben.templewest@gmail.com
Brian Gallagher İrtibat sorumlusu Avustralya Brisbane +61(0)7 554 78716 +61(0)414 799134 briangallagher63@hotmail.com
Dean Summers Koordinatör Avustralya Sydney +61(0)2 9267 9134 +61(0)419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Graham Bragg Müfettiş Avustralya Townsville +61(0)7 4771 4311 +61(0)419 652 718 bragg_graham@itf.org.uk

Keith McCorriston Müfettiş Avustralya Fremantle +61(0)8 9335 0500 +61(0)422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk
Matt Purcell Assistant Koordinatör Avustralya Melbourne +61(0)3 9329 5477 +61(0)418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk

Christian Roos Müfettiş Belçika Zeebrugge +32(0)2 549 11 03 +32(0)486 123 890 roos_christian@itf.org.uk
Marc Van-Noten Müfettiş Belçika Antwerp +32(0)3 224 3419 +32(0)475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk

Roger Opdelocht Koordinatör Belçika Antwerp +32(0)3 224 3411 + 32(0)475 440088 opdelocht_roger@itf.org.uk
Souradjou Alassane Fousseni İrtibat sorumlusu Benin Cotonou +229(0)97080213 +229(0) 95192638 sfousseni2002@yahoo.fr

Ali Zini Müfettiş Brezilya Paranagua +55(0)41 34220703 +55(0)41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk
Renialdo de Freitas Müfettiş Brezilya Santos +55(0)13 3232 2373 +55(0)13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov Müfettiş Bulgaristan Varna +359 2 931 5124 +359 887888921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Gerard Bradbury Müfettiş Kanada Halifax +1(0)902 455 9327 +1(0)902 441 2195 bradbury_gerard@itf.org.uk
Peter Lahay Koordinatör Kanada Vancouver +1(0)604 251 7174 +1(0)604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos Müfettiş Kanada Montreal +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Juan Villalon Jones Müfettiş Şili Valparaiso +56(0)32 2217727 +56(0)992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Sanchez Müfettiş Kolombiya Barranquilla +57(0)5 3795863 +57 (0) 310 657 3399 sanchez_miguel@itf.org.uk
Milko Kronja Müfettiş Hırvatistan Sibenik +385(0)22 200 320 +385(0)98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Koordinatör Hırvatistan Rijeka +385(0)51 325 343 +385(0)9 821 1960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Müfettiş Hırvatistan Dubrovnik +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Müfettiş Danimark Copenhagen +45(0)36 36 55 94 +45(0)22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Morten Bach Müfettiş Danimark Copenhagen +45(0)88920355 +45(0)21649562 bach_morten@itf.org.uk
Talaat Elseify Müfettiş Mısır Port Said +20(0)66 3324 100 +20(0)10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Müfettiş Estonya Tallinn +372(0)6116 392 +372(0)52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk
Heikki Karla Müfettiş Finlandiya Helsinki +358 9 61520255 +358 40 4356 094 karla_heikki@itf.org.uk

Ilpo Minkkinen Müfettiş Finlandiya Helsinki +358(0)9 615 20 253 +358(0)40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn Assistant Koordinatör Finlandiya Turku +358(0)9 613 110 +358(0)40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Kenneth Bengts Koordinatör Finlandiya Helsinki +358(0)9 615 20 258 +358(0)40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Corine Archambaud Müfettiş Fransa Le Havre +33(0)235266373 +33(0)685522767 archambaud_corine@itf.org.uk

Geoffroy Lamade Müfettiş Fransa St Nazaire +33(0)2 40 22 54 62 +33(0)660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau Müfettiş Fransa Brest +33(0)2 98 85 21 65 +33(0)6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Pascal Pouille Koordinatör Fransa Dunkirk +33(0)3 28 21 32 89 +33(0)6 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
Yves Reynaud Müfettiş Fransa Marseille +33(0)4 915 499 37 +33(0)6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Merab Chijavadze Müfettiş Gürcistan Batumi +995(0)5 222 70177 / 222 273920  +995(0)5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Hamani Amadou Müfettiş Almanya Rostock +49(0)381 670 0046 +49(0)170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich Müfettiş Almanya Hamburg +49(0)40 2800 6812 +49(0)170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
Susan Linderkamp Assistant Koordinatör Almanya Bremen +49(0)421 330 33 33 +49(0)1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Sven Hemme Müfettiş Almanya Bremen +49 421 330 33 30 +49 1512 7 037 384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Müfettiş Almanya Hamburg +49(0)40 2800 6811 +49(0)171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Müfettiş Büyük Britanya Southampton N/A +447949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Müfettiş Büyük Britanya Aberdeen +44 (0)1224 582 688 +44 (0)7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Müfettiş Büyük Britanya Hull +44(0)20 8989 6677 +44(0)7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy Müfettiş Büyük Britanya Liverpool +44(0)151 639 8454 +44(0)776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Costas Halas Müfettiş Yunanistan Piraeus +30(0)210 411 6610/6604 +30(0)6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Stamatis Kourakos Koordinatör Yunanistan Piraeus +30(0)210 411 6610/6604 +30(0)6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague İrtibat sorumlusu Gine-Bissau Bissau +245(0)5905895 +245(0)6605246 airhomar@outlook.com
Jason Lam Wai Hong İrtibat sorumlusu Hong Kong, Çin +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Yu-Sak Ming Müfettiş Hong Kong, Çin +852 2541 8133 +852 9352 8651 yu-sak.ming@itf.org.uk
Jónas Gardarsson Müfettiş İzlanda Reykjavik +354(0)551 1915 +354(0)892 79 22 jonas@sjomenn.is

B V Ratnam Müfettiş Hindistan Visakhapatnam +91(0)8912 502 695 / 8912 552 592  +91(0)9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk
Chinmoy Roy Müfettiş Hindistan Calcutta +91(0)33 2459 1312 +91(0)98300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sree Kumar Müfettiş Hindistan Chennai +91(0)44 2522 3539 +91(0)9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Kersi Parekh Müfettiş Hindistan Mumbai +91(0)22 2261 6951 +91(0)98205 04971 parekh_kersi@itf.org.uk
Louis Gomes Müfettiş Hindistan Mumbai +91(0) 22 2261 8368 / 8369 +91(0) 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu İrtibat sorumlusu Hindistan Kandla +91(0)2836 226 581 +91(0)94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Müfettiş Hindistan Haldia +91(0)3224 252203 +91(0)9434517316
Terence Fernando İrtibat sorumlusu Hindistan Tuticorin +91(0)461 233 9195 +91(0)9940 767323 fernando_terence@itf.org.uk
Thomas Sebastian Müfettiş Hindistan Kochi +91(0)484 2338249 / 2338476 / 2700503  +91(0)98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

Ken Fleming Koordinatör İrlanda Dublin +353(0)1 85 86 317 +353(0)87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Michael Whelan Müfettiş İrlanda Dublin N/A +353 872501729 whelan_michael@itf.org.uk

Michael Shwartzman Müfettiş İsrail Haifa +972(0)4 8512231 +972(0) 54699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Müfettiş İtalya Livorno +39(0)586 072379 +39(0)335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Francesco Di Fiore Koordinatör İtalya Genoa +39(0)10 25 18 675 +39(0)33 1670 8367 difiore_francesco@itf.org.uk
Francesco Saitta Müfettiş İtalya Sicily +39(0)91 321 745 +39(0)338 698 4978 saitta_francesco@itf.org.uk

Gianbattista Leoncini Müfettiş İtalya Taranto +39(0)99 4707 555 +39(0)335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Paolo Serretiello Müfettiş İtalya Naples +39(0)81 265021 +39(0)335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk

Paolo Siligato Müfettiş İtalya Trieste N/A +39(0)3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk
Kodjara Calixte İrtibat sorumlusu Fildişi Sahili San Pedro +225(0)08 17 60 65 calixtekodjara@yahoo.fr

Joachim Mel Djedje-Li Müfettiş Fildişi Sahili Abidjan +225(0)21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk
Kape Hie İrtibat sorumlusu Fildişi Sahili San Pedro N/A +22547053632 kapehie5@gmail.com

Fusao Ohori Koordinatör Japonya Tokyo +81(0)3 5410 8320 +81(0)90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk
Shigeru Fujiki Müfettiş Japonya Chiba +81(0)3 3735 0392 +81(0)90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Müfettiş Japonya Osaka +81(0)6 6616 5116 +81(0)90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Müfettiş Kenya Mombasa +254(0)41 2491974 +254(0)721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Müfettiş Kore Pusan +82(0)51 463 4828 +82(0)10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Koordinatör Kore Busan +82(0)2 716 2764 +82(0)10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Kyoung-Woo Jang Müfettiş Kore Incheon +82(0)32 881 9880 +82(0)10 5268 9346 jang_kw@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Müfettiş Letonya Riga +371(0)67709242 +371(0)29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Müfettiş Litvanya Klaipeda +370(0)46 410447 +370(0)699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Rafiq Ramoo İrtibat sorumlusu Malezya Port Klang +60(0)12 2926380 +60(0)122926380 ramoo_rafiq@itf.org.uk
Paul Falzon İrtibat sorumlusu Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk
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2 İş sözleşmeleri

Bir sözleşmeye imza atmadan önce
ITF’in denizde çalışmak için bir iş 
sözleşmesi imzalama konusundaki 
tavsiyeleri
Denizde uygun istihdam koşullarını en iyi şekilde güvence altına alacak olan tek şey, ITF onaylı bir 
toplu iş sözleşmesine uygun olarak hazırlanmış olan bir iş sözleşmesi imzalamaktır. 
Bunun mümkün olmadığı durumlar için, size bir kontrol listesi sunuyoruz.

Bir işe girmek İstihdam büroları
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, özel istihdam bürolarının düzenlemeye tabi tutulmaları gerektiğini belirtmektedir.
Sözleşme, gemilerde iş bulmak karşılığında denizcilerden herhangi bir bedel alınmasını, ücretlerinden yasadışı
kesintiler yapılmasını ve bireylerin kara listeye alınmasını yasaklamaktadır. Gemi sahiplerinin çalıştıkları istihdam
bürolarının bu standartları karşıladığından emin olmaları gerekmektedir. İstihdam bürolarıyla ilgili sorunlarınız
varsa, lütfen şu e-posta adresi üzerinden bize ulaşın: CrewingAlert@itf.org.uk

Yazılı bir sözleşme olmadan bir gemide
çalışmaya başlamayın. 

Asla boş bir sözleşmeyi ya da sizi bağlayan,
açıkça belirtilmemiş ya da aşina

olmadığınız herhangi bir koşul içeren bir
sözleşmeyi imzalamayın.

İmzaladığınız sözleşmenin bir Toplu İş
Sözleşmesine (TİS) atıfta bulunup

bulunmadığını kontrol edin. Eğer bulunuyorsa, bu
TİS’in içerdiği koşulları tam olarak anladığınızdan
emin olun ve sözleşmenizle birlikte TİS’in bir
kopyasını saklayın.

Sözleşmenin süresinin açıkça belirtilmiş
olduğundan emin olun.

Sözleşme süresi üzerinde sadece gemi
sahibinin takdir yetkisini kullanarak tek

yanlı değişikler yapmasına izin veren bir
sözleşmeyi imzalamayın. Üzerinde anlaşmaya
varılmış olan sözleşme süresinde ancak tarafların
karşılıklı rızası ile değişiklik yapılabilir.

Her zaman, sözleşmenin ödenecek temel
ücreti açıkça belirttiğinden ve temel çalışma

saatlerinin açıkça tanımlandığından (örneğin,
haftada 40, 44 ya da 48 gibi) emin olun.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), temel haftalık
çalışma süresinin azami 48 saat olabileceğini
(ayda 208 saat) belirtmektedir.

Sözleşmenin fazla mesainin nasıl ve hangi
oran üzerinden ödeneceğini açıkça

belirttiğinden emin olun. Temel çalışma süresinin
üzerinde çalışılan bütün saatler için düz bir saatlik
ücret ödenmesi söz konusu olabilir. Ya da ayda
garanti edilmiş belirli miktarda fazla mesai süresi
için aylık sabit bir tutar söz konusu olabilir. Bu
durumda garanti edilmiş fazla mesainin üzerinde

çalışılacak her saat için verilecek ücret açıkça
belirtilmelidir. ILO, bütün fazla çalışmalarda
ücretin asgari olarak normal saat ücretinin 1,25 ile
çarpılarak ödenmesi gerektiğini belirtmektedir.

Sözleşmede her ay için kaç gün ücretli izin
hakkına sahip olduğunuzun açıkça

belirtildiğinden emin olun. ILO ücretli iznin yılda
30 günden az olamayacağını belirtmektedir (her
takvim ayı için 2,5 gün).

Sözleşmede temel ücretin, fazla mesai
ödemelerinin ve izinlerin açıkça ve ayrı

kalemler halinde belirtildiğinden emin olun.

İş sözleşmenizin ülkenize geri gönderilme
maliyetlerinin işveren tarafından

karşılanması hakkına sahip olduğunuzu
belirttiğini kontrol edin. Çalışacağınız gemiye
gitmek için ya da ülkenize geri gönderilmeniz için
yapılacak harcamaların herhangi bir bölümünü
ödemeniz gerektiğine dair herhangi bir hüküm
içeren bir sözleşmeyi asla imzalamayın.

Gemi sahibinin ücretinizin herhangi bir
bölümünü vermemesine ya da içeride

tutmasına izin veren bir sözleşmeyi imzalamayın.
Her takvim ayının sonunda, hak ettiğiniz ücretin
size tam olarak ödenmesi hakkına sahip olmanız
gerekir.

İş sözleşmesinin her zaman kimi ek hakları
içermeyebileceğinin farkında olun.

Dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda ne kadar
tazminat ödeneceği konusunda (tercihen yazılı
sözleşme ya da sözleşme hükmünde bir belge
şeklinde) bir teyit almaya çalışmanız
gerekmektedir:
• sözleşme döneminde hastalık ya da yaralanma

halinde;
• ölüm halinde (en yakın akrabaya 

ödenecek tutar);
• geminin zayi olması halinde;
• geminin zayi olması nedeniyle bireysel kayıplar

yaşanması halinde;
• sözleşmenin süresinden önce feshedilmesi

halinde.

Bir sendikaya üye olma, temasa geçme,
danışma ya da kendi tercihinizle

belirlediğiniz bir sendika tarafından temsil
edilme hakkınızı kısıtlayan bir sözleşmeyi
imzalamayın.

İmzaladığınız sözleşmenin bir kopyasının
size verilmesini sağlayın ve bu kopyayı

saklayın.

Sözleşmenizi feshetmeden önce gemi
sahibinin size ne kadar ihbar süresi

tanıması gerektiği dâhil, iş sözleşmenizin fesih
koşullarını kontrol edin.

Unutmayın… içerdiği koşullar her ne olursa
olsun, gönüllü olarak imzaladığınız

herhangi bir sözleşme/anlaşma, yargı önünde
çoğu durumda yasal açıdan bağlayıcı
sayılacaktır.

Geminizin ITF onaylı toplu iş sözleşmesi
kapsamında yer alıp almadığını öğrenmek için,
itf.seafarers.org web sitesine gidin ve ‘Bir Gemi
Ara’ sekmesini tıklayın.

Bir gemiyi aramak için cep telefonları ve tablet
bilgisayarlar için geliştirilmiş olan yeni ITF
Denizciler Uygulamasını kullanın: 
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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4 ITF müfettişleri

Bütün dünyada denizcilere yardımcı oluyor

ITF Müfettişlerinin iletişim bilgilerinin detaylı listesine şu adresten ulaşabilirsiniz
www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm

Vancouver

Seattle

Portland

Los Angeles

Manzanillo
Veracruz

Houston
New Orleans

Port Canaveral

Morehead Şehri

Baltimore

New York

Hamilton
Montreal

Cleveland
Halifax

Reykjavik

Las Palmas

Lagos
Cotonou

Lome

Abidjan

San Pedro

Bissau
Dakar

Cape Town
Durban

Mo

Port Said

Haifa

San Juan

BarranquillaCristobal

Valparaíso Buenos Aires
Rosario

Santos
Paranaguá

ITF MERKEZİ
LONDRA, BK
Tel: +44 (0) 20 7403 2733 
E-posta: mail@itf.org.uk

ETF AVRUPA
BRÜKSEL, BELÇİKA
Tel: +32 (0)2 285 46 60
E-posta: etf@etf-europe.org

AMERİKA KITALARI BÖLGE OFİSİ
RIO DE JANEIRO, BREZİLYA
Tel: +55 (21) 2223.0410
E-posta: itf_americas@itf.org.uk

AMERİKA KITALARI BÖLGE OFİSİ

ITF MERKEZİ

ARAP  

AFRIKA FRANSIZCA OFİSİ

AFRIKA BÖ  

ETF AVRUPA
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AFRIKA BÖLGE OFİSİ
NAIROBI, KENYA
Tel: +254 20 374 2774/5
E-posta: nairobi@itf.org.uk

AFRIKA FRANSIZCA OFİSİ
OUAGADOUGOU
Tel: +226 (0) 50 301 979
E-posta: itfwak@fasonet.bf

ARAP DÜNYASI OFİSİ
AMMAN, ÜRDÜN
Tel: +962(0)6 5821366
E-posta: arab-world@itf.org.uk

ASYA/PASIFIK BÖLGE OFİSİ
DELHI OFİSİ
Tel:+91 (0) 11 2335 4408 / 7423 
ve 11 2373 1669
E-posta: itfindia@vsnl.com
TOKYO OFİSİ
Tel:+81 (0) 337 982 770
E-posta: mail@itftokyo.org
ITF SYDNEY OFİSİ
Tel:+61 420 928 780
Tel: +64 21 227 1519

 

ARAP DÜNYASI OFİSİ ASYA/PASIFIK BÖLGE OFİSİ (DELHI)

ASYA/PASIFIK BÖLGE OFİSİ (TOKYO)

ASYA/PASIFIK BÖLGE OFİSİ
(SYDNEY)

  

KA BÖLGE OFİSİ
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4 ITF müfettişleri

Bütün dünyada denizcilere yardımcı oluyor
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NAME ROLE COUNTRY PORT OFFICE PHONE MOBILE PHONE E-MAIL

Enrique Lozano Müfettiş Meksika Veracruz +52(0)229 932 1367 / 3023 +52(0)1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
Honorio Alberto Galvan Aguilar Müfettiş Meksika Manzanillo +52(0) 22 99 32 83 23 +52(0)1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk

Tomislav Markolović İrtibat sorumlusu Karadağ Bar +382(0)32 322300 +382(0)69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
Aswin Noordermeer Müfettiş Hollanda Rotterdam - Vlissingen - Terneuzen +31(0)6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk

Debbie Klein Müfettiş Hollanda Rotterdam – Amsterdam - Ijmuiden +31(0)6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk
Ruud Touwen Koordinatör Hollanda Rotterdam - Delfzijl - Eemshaven - Harlingen +31(0)6 533 15072 touwen_ruud@itf.org.uk

Grahame McLaren Müfettiş Yeni Zelanda Wellington +64(0)4 801 7613 +64(0)21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk
Akintunde Oladipo Leoso İrtibat sorumlusu Nijerya Lagos +234 805 3367779 akinmacleo@yahoo.com

Cyril A Nzekwe İrtibat sorumlusu Nijerya Lagos +234(0) 803 3091057 cyril.nzekwe@yahoo.com
Deborah Adekemi Akinware İrtibat sorumlusu Nijerya Lagos +234 708 7331148 +234(0)7025801024 ambassadordeborah@gmail.com

Goodlife Elo Okoro İrtibat sorumlusu Nijerya Lagos +234(0)1 774 0532 +234(0)8068468607 elolightmwunitf@gmail.com
Henry Akinrolabu Müfettiş Nijerya Lagos +234(0)803 835 9368 +234(0)803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk

Omeiza Jimoh Umar İrtibat sorumlusu Nijerya Lagos +234 708 7331148 +234(0)8037132332 umaroj2008@yahoo.com
Aage Baerheim Danışman Norveç Stavanger +47(0)51 84 05 49 +47(0)90 75 5776 baerheim_aage@itf.org.uk

Angelica Gjestrum Koordinatör Norveç Oslo +47(0)22 82 58 24 +47(0)9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk
Erling C Ween Müfettiş Norveç Oslo +47(0)22 825 825 +47(0)90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no

Tore Steine Müfettiş Norveç Bergen +47(0)55 23 00 59 +47(0)907 68 115 steine_tore@itf.org.uk
Truls M Vik Steder Müfettiş Norveç Porsgrunn +47(0)35 54 82 40 +47(0)90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk

Yngve Lorentsen Müfettiş Norveç Tromso N/A +47(0)41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Fruto Müfettiş Panama Cristobal +507(0)264 5101 +507(0)6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk

Joselito Pedaria Müfettiş Filipinler Cebu City +63(0)32 256 16 72 +63(0)920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk
Rodrigo Aguinaldo Müfettiş Filipinler Manila +63(0)2 536 8287 +63(0)917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk

Adam Mazurkiewicz Müfettiş Polanya Szczecin +48(0)91 4239707 +48(0)501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
Grzegorz Daleki Müfettiş Polanya Gdynia/Gdansk +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk

João de Deus Gomes Pires Müfettiş Portekiz Lisbon +351(0)21 391 8181 +351(0)91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk
Felipe Garcia Cortijo Müfettiş Portoriko San Juan +1787(0)783 1755 +1787(0)410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk

Adrian Mihalcioiu Müfettiş Romanya Constantza +40(0)241 618 587 +40(0)722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk
Kirill Pavlov Müfettiş Rusya St Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk

Olga Ananina Müfettiş Rusya Novorossiysk +7(0)8617 612556 +7(0)9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk
Petr Osichansky Müfettiş Rusya Vladivostock +7(0)4232 512 485 +7(0)4232 706485 osichansky_petr@itf.org.uk

Sergey Fishov Koordinatör Rusya St Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk
Vadim Mamontov Müfettiş Rusya Kaliningrad +7(0)4012 656 840/475 +7(0)9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk

Mouhamed Diagne İrtibat sorumlusu Senegal Dakar +221(0)775364071 +221 70 477 26 92 syndmarine@gmail.com
Seydina Keita İrtibat sorumlusu Senegal Dakar +221(0)776926408 +221 70 795 07 61 souskeita@gmail.com

Daniel Tan Keng Hui İrtibat sorumlusu Singapur Singapore +65(0)6379 5660 +65(0)9616 5983 tan_daniel@itf.org.uk
Gwee Guo Duan İrtibat sorumlusu Singapur Singapore +65(0)6390 1611 +65(0)9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk

Cassiem Augustus Müfettiş Güney Afrika Cape Town +27(0)21 461 9410 +27(0)82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk
Sprite Zungu Koordinatör Güney Afrika Durban +27(0)31 706 0036 +27(0)827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk

Gonzalo Galan Fernandez Müfettiş İspanya Las Palmas N/A +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk
Joan Mas Garcia Müfettiş İspanya Barcelona +34(0)93 481 27 66 +34(0)629 302 503 mas_joan@itf.org.uk

Jose M Ortega Koordinatör İspanya Algeciras +34(0)956 657 046 +34(0)699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk
Juan Ramon Garcia Müfettiş İspanya Valencia +34(0)96 367 06 45 +34(0)628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk

Luz Baz Müfettiş İspanya Vigo +34(0)986 221 177 +34(0)660 682 164 baz_luz@itf.org.uk
Mohamed Arrachedi Müfettiş İspanya Bilbao +34(0)944 93 5659 +34(0)629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk

Ranjan Perera Müfettiş Sri Lanka Colombo +94(0)112583040 94(0) 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk
Annica Barning Koordinatör İsveç Stockholm N/A +46(0)70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk

Fredrik Bradd Müfettiş İsveç Umea +46(0)10 4803103 +46(0)761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk
Göran Larsson Müfettiş İsveç Gothenburg +46(0)10 480 3114 +46(0)70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Assistant Koordinatör İsveç Gothenburg +46(0)10 480 31 21 +46(0)76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Müfettiş İsveç Norrkoping +46(0)8 791 4100 +46(0)70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Müfettiş İsveç Helsingborg N/A +46(0)70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang Müfettiş Tayvan Taichung +886(0)2658 4514 +886(0)955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu Müfettiş Tayvan Kaoshiung +886(7)5212380 +886(0)988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi İrtibat sorumlusu Togo Lome +228(0)90 04 24 07 +228(0)99 50 5335 paxhominibus@justice.com

Muzaffer Civelek Müfettiş Türkiye Istanbul +90(0)216 4945175 +90(0)535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Müfettiş Ukrayna Odessa +380(0)482 429 901 +380(0)50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Barbara Shipley Müfettiş ABD Baltimore/Norfolk  +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux Koordinatör ABD New Orleans N/A +1(0)504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Koordinatör ABD New York +1(0)718 499 6600 ext. 240 +1(0)201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Koordinatör ABD Seattle - Tacoma +1(0)360 379 4038 +1(0)206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe İrtibat sorumlusu ABD Portland, Maine – Boston  +1(0)207 785 4531 +1(0)207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Lila Smith Müfettiş ABD Seattle - Tacoma +1(0)206 533 0995 +1(0)206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Martin D. Larson Müfettiş ABD Portland N/A +1(0)503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk
Michael Baker İrtibat sorumlusu ABD Cleveland +1(0)216 781 7816 +1(0)440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Shwe Tun Aung Müfettiş ABD Houston +1(0)713 659 5152 +1(0)713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Müfettiş ABD Los Angeles - Southern California  +1(0)562-493-8714 +1(0)562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Müfettiş ABD Morehead City +1(0)910 859 8222 +1(0)910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Müfettiş ABD Port Canaveral +1(0)321 784 0686 +1(0)321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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6 ITF müfettişlerinin listesi devam
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7Grev

Eylem düzenlenmeyi mi düşünüyorsunuz?
Önce bunu okuyun
ITF, elverişli bayrak gemilerinde hizmet veren
denizcilere, adil bir ücret almaları ve düzgün bir
toplu iş sözleşmesi kapsamında yer almaları
için yardım etmeye kararlıdır.

Denizcilerin bazen yerel mahkemelerde hukuk
yoluna başvurmaları gerekir. Bazı başka
durumlarda bir gemiye boykot uygulamak
gerekebilir. Farklı durumlarda farklı eylem
biçimleri geçerlidir. Bir ülkede doğru olan bir
eylem biçimi, başka bir ülkeye uymayabilir.

Size yol göstermesi için ITF’in yerel
temsilcisiyle temasa geçin. Temas için gerekli e-
posta adres ve telefon numaralarını bu bültenin
orta sayfalarında bulabilirsiniz. Aynı zamanda,
herhangi bir eyleme girişmeden önce yerel
temsilciye danışmalısınız.

Bazı ülkelerde greve gidecek olursanız ülke
yasaları gerçekte sizin ve iş arkadaşlarınızın
aleyhine işleyecektir. Bu durumlarda, ITF’in

yerel sendika temsilcisi size konuyu
anlatacaktır.

Çok daha fazla sayıda ülkede ise bir
uyuşmazlıktan galip çıkmanın anahtarı greve
gitmektir. Burada da yerel temsilcinin tavsiyesi
çok değerlidir. Gemi limanda ise, denize
açılmamışsa, grev yapmak birçok ülkede yasal
hakkınızdır.

Her grevde disiplinli hareket etmeyi, şiddete
başvurmamayı ve birliği korumayı gözetmek
gerekir. Unutmayın, birçok ülkede grev hakkı
yasalar ve anayasa tarafından güvence altına
alınmış temel bir insan hakkıdır.

Ne yapmaya karar verirseniz verin, harekete
geçmeden önce yerel ITF temsilcileriyle
konuşmayı unutmayın. El ele verdiğimiz
takdirde, adalet ve temel haklar konusundaki
savaşı kazanabiliriz.

Deniz kazaları
Çalıştıkları geminin bir deniz kazasına karışması durumunda denizcilerin – gerek gemi
sahipleri, liman devleti ve bayrak devleti tarafından gerekse de denizcilerin kendi
ülkelerinin yasaları kapsamında - adil muamele görmelerini güvence altına alan
uluslararası kılavuz ilkeler bulunmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşırsanız sahip
olduğunuz haklar şunlardır:
• Bir avukat tutma hakkına sahipsiniz. Söyleyecekleriniz ileride mahkemede aleyhinize delil

olarak kullanılabileceğinden, herhangi bir soruya cevap vermeden ya da herhangi bir
açıklama yapmadan önce bir avukat tutulmasını talep edin.

• Söylenenleri anlayabiliyor olmanız gerekir – söylenenleri anlamamanız halinde
yetkililerden sorgulamayı durdurmalarını isteyin. Kullanılan dil nedeniyle güçlük
yaşıyorsanız, bir çevirmen talep edin.

• Şirketiniz size yardımcı olmakla yükümlüdür – tavsiye ve yardım için şirketinizle ve/veya
sendikanızla temasa geçin.

Daha fazla bilgi için: www.seafarerfairtreatment.org
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NAME ROLE COUNTRY PORT OFFICE PHONE MOBILE PHONE E-MAIL

Enrique Lozano Müfettiş Meksika Veracruz +52(0)229 932 1367 / 3023 +52(0)1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
Honorio Alberto Galvan Aguilar Müfettiş Meksika Manzanillo +52(0) 22 99 32 83 23 +52(0)1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk

Tomislav Markolović İrtibat sorumlusu Karadağ Bar +382(0)32 322300 +382(0)69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
Aswin Noordermeer Müfettiş Hollanda Rotterdam - Vlissingen - Terneuzen +31(0)6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk

Debbie Klein Müfettiş Hollanda Rotterdam – Amsterdam - Ijmuiden +31(0)6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk
Ruud Touwen Koordinatör Hollanda Rotterdam - Delfzijl - Eemshaven - Harlingen +31(0)6 533 15072 touwen_ruud@itf.org.uk

Grahame McLaren Müfettiş Yeni Zelanda Wellington +64(0)4 801 7613 +64(0)21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk
Akintunde Oladipo Leoso İrtibat sorumlusu Nijerya Lagos +234 805 3367779 akinmacleo@yahoo.com

Cyril A Nzekwe İrtibat sorumlusu Nijerya Lagos +234(0) 803 3091057 cyril.nzekwe@yahoo.com
Deborah Adekemi Akinware İrtibat sorumlusu Nijerya Lagos +234 708 7331148 +234(0)7025801024 ambassadordeborah@gmail.com

Goodlife Elo Okoro İrtibat sorumlusu Nijerya Lagos +234(0)1 774 0532 +234(0)8068468607 elolightmwunitf@gmail.com
Henry Akinrolabu Müfettiş Nijerya Lagos +234(0)803 835 9368 +234(0)803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk

Omeiza Jimoh Umar İrtibat sorumlusu Nijerya Lagos +234 708 7331148 +234(0)8037132332 umaroj2008@yahoo.com
Aage Baerheim Danışman Norveç Stavanger +47(0)51 84 05 49 +47(0)90 75 5776 baerheim_aage@itf.org.uk

Angelica Gjestrum Koordinatör Norveç Oslo +47(0)22 82 58 24 +47(0)9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk
Erling C Ween Müfettiş Norveç Oslo +47(0)22 825 825 +47(0)90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no

Tore Steine Müfettiş Norveç Bergen +47(0)55 23 00 59 +47(0)907 68 115 steine_tore@itf.org.uk
Truls M Vik Steder Müfettiş Norveç Porsgrunn +47(0)35 54 82 40 +47(0)90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk

Yngve Lorentsen Müfettiş Norveç Tromso N/A +47(0)41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Fruto Müfettiş Panama Cristobal +507(0)264 5101 +507(0)6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk

Joselito Pedaria Müfettiş Filipinler Cebu City +63(0)32 256 16 72 +63(0)920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk
Rodrigo Aguinaldo Müfettiş Filipinler Manila +63(0)2 536 8287 +63(0)917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk

Adam Mazurkiewicz Müfettiş Polanya Szczecin +48(0)91 4239707 +48(0)501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
Grzegorz Daleki Müfettiş Polanya Gdynia/Gdansk +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk

João de Deus Gomes Pires Müfettiş Portekiz Lisbon +351(0)21 391 8181 +351(0)91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk
Felipe Garcia Cortijo Müfettiş Portoriko San Juan +1787(0)783 1755 +1787(0)410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk

Adrian Mihalcioiu Müfettiş Romanya Constantza +40(0)241 618 587 +40(0)722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk
Kirill Pavlov Müfettiş Rusya St Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk

Olga Ananina Müfettiş Rusya Novorossiysk +7(0)8617 612556 +7(0)9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk
Petr Osichansky Müfettiş Rusya Vladivostock +7(0)4232 512 485 +7(0)4232 706485 osichansky_petr@itf.org.uk

Sergey Fishov Koordinatör Rusya St Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk
Vadim Mamontov Müfettiş Rusya Kaliningrad +7(0)4012 656 840/475 +7(0)9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk

Mouhamed Diagne İrtibat sorumlusu Senegal Dakar +221(0)775364071 +221 70 477 26 92 syndmarine@gmail.com
Seydina Keita İrtibat sorumlusu Senegal Dakar +221(0)776926408 +221 70 795 07 61 souskeita@gmail.com

Daniel Tan Keng Hui İrtibat sorumlusu Singapur Singapore +65(0)6379 5660 +65(0)9616 5983 tan_daniel@itf.org.uk
Gwee Guo Duan İrtibat sorumlusu Singapur Singapore +65(0)6390 1611 +65(0)9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk

Cassiem Augustus Müfettiş Güney Afrika Cape Town +27(0)21 461 9410 +27(0)82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk
Sprite Zungu Koordinatör Güney Afrika Durban +27(0)31 706 0036 +27(0)827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk

Gonzalo Galan Fernandez Müfettiş İspanya Las Palmas N/A +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk
Joan Mas Garcia Müfettiş İspanya Barcelona +34(0)93 481 27 66 +34(0)629 302 503 mas_joan@itf.org.uk

Jose M Ortega Koordinatör İspanya Algeciras +34(0)956 657 046 +34(0)699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk
Juan Ramon Garcia Müfettiş İspanya Valencia +34(0)96 367 06 45 +34(0)628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk

Luz Baz Müfettiş İspanya Vigo +34(0)986 221 177 +34(0)660 682 164 baz_luz@itf.org.uk
Mohamed Arrachedi Müfettiş İspanya Bilbao +34(0)944 93 5659 +34(0)629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk

Ranjan Perera Müfettiş Sri Lanka Colombo +94(0)112583040 94(0) 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk
Annica Barning Koordinatör İsveç Stockholm N/A +46(0)70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk

Fredrik Bradd Müfettiş İsveç Umea +46(0)10 4803103 +46(0)761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk
Göran Larsson Müfettiş İsveç Gothenburg +46(0)10 480 3114 +46(0)70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Assistant Koordinatör İsveç Gothenburg +46(0)10 480 31 21 +46(0)76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Müfettiş İsveç Norrkoping +46(0)8 791 4100 +46(0)70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Müfettiş İsveç Helsingborg N/A +46(0)70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang Müfettiş Tayvan Taichung +886(0)2658 4514 +886(0)955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu Müfettiş Tayvan Kaoshiung +886(7)5212380 +886(0)988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi İrtibat sorumlusu Togo Lome +228(0)90 04 24 07 +228(0)99 50 5335 paxhominibus@justice.com

Muzaffer Civelek Müfettiş Türkiye Istanbul +90(0)216 4945175 +90(0)535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Müfettiş Ukrayna Odessa +380(0)482 429 901 +380(0)50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Barbara Shipley Müfettiş ABD Baltimore/Norfolk  +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux Koordinatör ABD New Orleans N/A +1(0)504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Koordinatör ABD New York +1(0)718 499 6600 ext. 240 +1(0)201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Koordinatör ABD Seattle - Tacoma +1(0)360 379 4038 +1(0)206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe İrtibat sorumlusu ABD Portland, Maine – Boston  +1(0)207 785 4531 +1(0)207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Lila Smith Müfettiş ABD Seattle - Tacoma +1(0)206 533 0995 +1(0)206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Martin D. Larson Müfettiş ABD Portland N/A +1(0)503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk
Michael Baker İrtibat sorumlusu ABD Cleveland +1(0)216 781 7816 +1(0)440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Shwe Tun Aung Müfettiş ABD Houston +1(0)713 659 5152 +1(0)713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Müfettiş ABD Los Angeles - Southern California  +1(0)562-493-8714 +1(0)562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Müfettiş ABD Morehead City +1(0)910 859 8222 +1(0)910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Müfettiş ABD Port Canaveral +1(0)321 784 0686 +1(0)321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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8 Dolandırıcılık uyarısı

Bir işverenin sahte olduğunu gösteren işaretler
Sahte istihdam büroları savunmasız denizcileri acımasızca dolandırıyorlar. ITF üyesi Nautilus
International sendikasından Andrew Linington denizcilerin dikkat etmeleri gereken uyarı
işaretlerini özetliyor
Denizcilerin karışında
uğraşmaları gereken yeterince
güçlük yokmuş gibi, son
zamanlarda mürettebatın
paralarının iyi ücretli işler
taahhüt eden – genellikle
saygın gemicilik şirketlerinin
adlarını kullanan - sahte
şirketler tarafından çalındığı
vakaların sayısında hızlı bir
artış yaşanıyor.

Nautilus International genel
sekreteri Mark Dickinson şöyle
diyor: “Dolandırıcıların
gösterdikleri yaratıcılığın sınırı
yok. Birçoğu gelişmekte olan
ülkelerin vatandaşı olan
savunmasız denizcileri
kandırıyorlar; çok sayıdaki
denizcinin bir iş bulmaya çok
büyük bir ihtiyaç duyduğunu ve
kendilerine harç parası
göndermek için borç para bile
alacaklarını biliyorlar.”

Cunard, Carisbrooke, Sealion,
Zodiac ve Vroon, görünüşte cazip
iş teklifleri yapmak için gerçek
şirketlerin sadece adlarını değil,
aynı zamanda logolarını ve diğer
malzemelerini kullanan
sahtekârların bu girişimlerinden
etkilenmiş olan işletmecilerin
sadece bir bölümünü
oluşturmaktadır.

İyi başlayan hikâyenin kötü biten
sonu denizciden vize ve
göçmenlik belgeleri için ön
ödemede bulunması istendiği
zaman geliyor. Denizciler sahte
vize şirketine harç paralarını
gönderdiklerinde, bu, paralarını
son görüşleri oluyor.

Benzer dolandırıcılık girişimlerinde
denizciler ‘acente’ veya ‘kayıt’
harçları, sağlık kontrolü ödemeleri

veya pasaport işlemleri – ve hatta
çalışacakları gemiye gitmelerini
sağlayacak uçak bileti – için
ödeme yapmaları istenerek
kandırılmaya çalışılmaktadır.

Dolandırıcılar genellikle Doğu
Avrupa veya Asyalı denizcileri
hedef seçiyor olsalar da,
geleneksel denizcilik ülkelerindeki
denizciler de bu sahtekârlık
girişimlerinden etkileniyorlar.
Nautilus International bu sorunla
mücadele etmekte son derece
aktif bir rol üstlenmiş durumda,
çünkü dolandırıcılık girişimlerinin
çoğunda, bu girişimlere yasal bir
görünüm kazandırmak için,
Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki
sahte adresler kullanılmaktadır.

Nautilus tarafından aydınlatılan bir
vakada, merkezinin Birleşik
Krallık’ta bulunduğunu iddia eden
bir şirket Endonezyalı bir zabite,
bir yolcu gemisinde aylık ‘vergiden
muaf’ 4.500 sterlin tutarında maaş
ve çok cömert bir ücretli izin
düzenlemesi karşılığında üçüncü
kaptanlık işi önerince, bu denizci
Nautilus/ITF müfettişi Tommy
Molloy ile temasa geçti.

Ancak bu iş teklifi belirli koşullar
öne sürülerek yapılıyordu. Söz
konusu zabitten ‘Birleşik Krallık’a
seyahat belgeleri, Seyahat
Acentesi masrafları ve diğer
masrafların tamamının
ödenmesinden sorumlu’ olması
isteniyordu.

Neyse ki, ITF müfettişi Molloy bu
zabite şirket tarafından talep
edilen 230 sterlini ödememesini
tavsiye edebildi. Sendika bu
vakayla ilgili bilgileri, durumu
soruşturmaları talebiyle iki devlet
dairesine, Ticaret, Yenilik ve

Beceri Geliştirme Dairesi (BIS) ve
– Birleşik Krallık vize uygulamaları
ile bağlantılı olduğundan –
Göçmenlik Hizmetleri
Komiserliği’ne (OISC) iletti.

Bununla birlikte, dolandırıcılara
karşı etkin bir biçimde harekete
geçilmesinin nadiren görülen bir
durum olması endişe yaratıyor.
Çoğu dolandırıcı posta kutusu
adreslerinin ardına gizleniyor ve
kanunlarının uygulanmasının ve
yargılamanın – bu konuda her
şeyden önce gerekli olan iradenin
bulunduğu koşullarda bile -
gerçekten çok güç olduğu bir dizi
ülkede faaliyet gösteriyor.

Bunun bir örneği ITF tarafından
açığa çıkarıldı. Caledonian
Offshore adını taşıyan bir şirket,
gerçekte merkezi Panama’da
olmasına rağmen Kanada’daki bir
posta kutusu adresini
kullanıyordu. ITF ayrıca dikkatleri
merkezi Birleşik Arap
Emirlikleri’nde olan ve binlerce
kurbanı ‘sağlık harcı’ alarak
dolandıran Al-Najat dolandırıcılık
şebekesine çekti.

Özel denizci işe alma ve
yerleştirme bürolarının
faaliyetleriyle ilgili uyulması
gereken açık şartlar getiren
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi
2006’nın bu tür suiistimallerle
mücadele etmeye yardımcı
olabileceği düşünülüyor.

Ama bu sırada, denizcileri
sorunun boyutlarının gözler önüne
serilebilmesi ve yetkililerin daha
etkin adımlar atmaya
zorlanabilmeleri için ‘denizcileri
dolandırma’ girişimlerine dair
kanıtları ortaya koymaya
çağırıyoruz. 

Uyarı
işaretleri
ne
dikkat
edin
Nautilus denizcilere,
genellikle istihdam
dolandırıcılığıyla bağlantılı
olan uyarı işaretleri
konusunda dikkatli olmalarını
tavsiye ediyor:
• Bir gemide işe başlamak

için peşin olarak bir harç
ödemesinin talep edilmesi –
bu, uluslararası
sözleşmelerle yasaklanmış
olan bir uygulamadır.

• Posta kutusu numarası ve
sabit hat yerine cep telefonu
numarası kullanan şirketler

• Harç parasının Western
Union ya da diğer para
gönderme hizmetleri
aracılığıyla ödenmesinin
istenmesi

• Bozuk bir İngilizce ile
yazılmış e-posta mesajları

• Devlete ait e-posta
hesaplarından gelmeyip,
devlet kuruluşları adına
gönderilmiş süsü verilerek
vize ve çalışma izni için
ödeme yapılmasını talep
eden e-postalar

Daha fazla bilgi
Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa,
genellikle gerçek değildir 
www.itfseafarers.org/job_scams.cfm
Dikkat edilmesi gereken uyarı sinyalleriyle ilgili
yararlı tavsiyeler www.scam-job-emails.tk
Daha fazla tavsiye almak ve dolandırıcılık
şüphesi olan durumları tartışmak için bir forum

www.fraudwatchers.org
Dolandırıcı olduğu bilinen ‘şirketlerin’ listesi
(ancak bunların teşhir olur olmaz büyük bir
olasılıkla isim değiştirdiklerini unutmayın) 
www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-
scam
Birleşik Krallık İş ve İşçi Bulma Sektöründe
Dolandırıcılığı Önleme Forumu 
www.safer-jobs.com

Birleşik Krallık ulusal dolandırıcılık raporlama
merkezi www.actionfraud.police.uk
Şüpheli telefon numaraları
www.scammmertelephonenumbers.blogsp
ot.co.uk
www.fraudwatchers.org/forums/view.php?
pg=fw_personal_nos
ITF’in bir gemiyi arayın uygulaması
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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19Sağlık odağı

Ebola ve HİV/AİDS:

denizcilerin
üzerindeki
etkileri
Ebola – kendinizi nasıl
koruyabilirsiniz
Batı Afrika’da Liberya, Sierra Leone, Gine ve
Senegal’deki liman alanlarına giren denizciler ve
bu limanlarda çalışan işçiler Ebolaya yakalanma
riski nedeniyle endişe duyuyor olabilirler. Ancak
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Dünya
Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre bu ülkelere ve bu
ülkelerden yapılan seyahatlerin yarattığı risk
düşük düzeyde – ve şu ana kadar bir denizcinin
bu virüsü taşıdığına dair herhangi bir bildirilmiş
vaka bulunmuyor. Burada size güvende
kalmanıza yardımcı olacak bir rehber sunuyoruz

Gemicilik sektörünün
tavsiyeleri 
ITF, Uluslararası Deniz Ticaret
Odası ve Uluslararası Denizcilik
İşverenleri Konseyi uluslararası
kılavuz ilkeler üzerinde fikir
birliğine vardılar. Bu kılavuz ilkeler
hastalıktan etkilenmiş olan
ülkelerin limanlarına uğrayan
gemilerin kaptan ve mürettebatına
virüsün taşıdığı riskler, nasıl
bulaştığı ve riskin nasıl
azaltılabileceği konusunda bilgi
sahibi olmayı tavsiye ediyor.
Kılavuz ilkelerde şöyle deniyor:
• Geminin limanda bulunduğu

sırada, yetkili olmayan
personelin gemiye çıkmaması
gerektiğini öngören ISPS kuralı
kesin olarak uygulanmalıdır.

• Hastalıktan etkilenmiş limanlarda
her türlü kıyı izni kullanımı
üzerinde dikkatli bir biçimde
düşünülmelidir.

• Gemi sahibi/işletmecisi

hastalıktan etkilenmiş ülkelerde
mürettebat değişimi yapmaktan
kaçınmalıdır.

• Mürettebat limandan ayrıldıktan
sonra ortaya çıkan her türlü
belirtiyi, derhal, tıbbi bakımdan
sorumlu olan kişiye bildirmelidir.

Hastalıktan etkilenmiş
bölgelerde riski nasıl
azaltabilirsiniz
• Kişisel hijyene her zaman önem

verin ve ellerinizi düzenli olarak
yıkayın.

• Herhangi bir kişiyle el
sıkışmaktan ve bedensel temas
kurmaktan kaçının.

• Geminizin iskele köprüsünde ve
diğer önemli yerlerinde gemiye
çıkan herkesin ellerini yıkayıp
dezenfekte edebilecekleri, klor, su
ve toz sabun içeren bir kovanın
ya da yıkanma istasyonun
bulunmasını sağlayın.

• Hastalığa yakalanmış bir kişinin
kan veya vücut sıvılarıyla temas

• Ebola Virüsü Hastalığı ölüm oranı yüzde 90’na kadar çıkabilen,
ciddi ve genellikle ölümcül bir hastalıktır.

• Hâlihazırda mevcut tek tedavi hastalığın semptomlarına yönelik
bir tedavidir.

• Virüs ağır hasta olan, büyük olasılıkla kusan, kanaması bulunan
ve ishal olan insanların vücut sıvıları aracılığıyla bulaşmaktadır.
Kan, dışkı ve kusmuk en bulaşıcı sıvılardır ve hastalığın geç
aşamalarında bunların çok küçük miktarları bile çok büyük sayıda
virüs taşıyabilmektedir.

• Cildinde çatlaklar bulunan ya da cildi hasar görmüş olan kişiler
daha büyük risk altında olacaktır ve bu kişiler yüksek riskli
bölgelere girerken vücutlarının bu bölgelerinin iyice
korunduğundan emin olmalıdır.

• Belirtilerin ortaya çıkma süresi 2 ila 21 gün arasında
değişmektedir ancak bu süre genellikle 5 ila 7 gün arasındadır.
Hastalar sadece belirtileri göstermeye başladıktan sonra

bulaştırıcı hale gelmektedir.
• İlk belirtiler büyük bir olasılıkla baş, eklem ve kas ağrıları,

boğazda yanma ve ağır kas zafiyetiyle birlikte ateşin yükselmesi
olacaktır. Bu belirtilerin birçoğu gribin belirtileriyle aynıdır,
dolayısıyla Ebola kendisini derhal belli etmez. Ancak kısa bir süre
önce hastalıktan etkilenmiş ülkelerde bulunmuş olan herkesin bu
hastalığı taşıyor olabileceğinden şüphelenilmelidir.

• İlk belirtilerin ortaya çıkmasının ardından, hasta ishal, kusma,
ciltte kızarıklık, mide sancıları, böbrek ve karaciğer
fonksiyonlarında bozulma ve kimi vakalarda hem iç hem de dış
kanamadan mustarip olacaktır.

• Eboladan ölmüş olan insanlar koruyucu giysi ve eldivenlerle
taşınmalı ve derhal gömülmelidir. WHO bu kişilerin eğitimli vaka
yönetimi uzmanları tarafından taşınmaları ve gömülmelerini
tavsiye etmektedir.

Ebola: gerçekler
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Bir işverenin sahte olduğunu gösteren işaretler
Sahte istihdam büroları savunmasız denizcileri acımasızca dolandırıyorlar. ITF üyesi Nautilus
International sendikasından Andrew Linington denizcilerin dikkat etmeleri gereken uyarı
işaretlerini özetliyor
Denizcilerin karışında
uğraşmaları gereken yeterince
güçlük yokmuş gibi, son
zamanlarda mürettebatın
paralarının iyi ücretli işler
taahhüt eden – genellikle
saygın gemicilik şirketlerinin
adlarını kullanan - sahte
şirketler tarafından çalındığı
vakaların sayısında hızlı bir
artış yaşanıyor.

Nautilus International genel
sekreteri Mark Dickinson şöyle
diyor: “Dolandırıcıların
gösterdikleri yaratıcılığın sınırı
yok. Birçoğu gelişmekte olan
ülkelerin vatandaşı olan
savunmasız denizcileri
kandırıyorlar; çok sayıdaki
denizcinin bir iş bulmaya çok
büyük bir ihtiyaç duyduğunu ve
kendilerine harç parası
göndermek için borç para bile
alacaklarını biliyorlar.”

Cunard, Carisbrooke, Sealion,
Zodiac ve Vroon, görünüşte cazip
iş teklifleri yapmak için gerçek
şirketlerin sadece adlarını değil,
aynı zamanda logolarını ve diğer
malzemelerini kullanan
sahtekârların bu girişimlerinden
etkilenmiş olan işletmecilerin
sadece bir bölümünü
oluşturmaktadır.

İyi başlayan hikâyenin kötü biten
sonu denizciden vize ve
göçmenlik belgeleri için ön
ödemede bulunması istendiği
zaman geliyor. Denizciler sahte
vize şirketine harç paralarını
gönderdiklerinde, bu, paralarını
son görüşleri oluyor.

Benzer dolandırıcılık girişimlerinde
denizciler ‘acente’ veya ‘kayıt’
harçları, sağlık kontrolü ödemeleri

veya pasaport işlemleri – ve hatta
çalışacakları gemiye gitmelerini
sağlayacak uçak bileti – için
ödeme yapmaları istenerek
kandırılmaya çalışılmaktadır.

Dolandırıcılar genellikle Doğu
Avrupa veya Asyalı denizcileri
hedef seçiyor olsalar da,
geleneksel denizcilik ülkelerindeki
denizciler de bu sahtekârlık
girişimlerinden etkileniyorlar.
Nautilus International bu sorunla
mücadele etmekte son derece
aktif bir rol üstlenmiş durumda,
çünkü dolandırıcılık girişimlerinin
çoğunda, bu girişimlere yasal bir
görünüm kazandırmak için,
Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki
sahte adresler kullanılmaktadır.

Nautilus tarafından aydınlatılan bir
vakada, merkezinin Birleşik
Krallık’ta bulunduğunu iddia eden
bir şirket Endonezyalı bir zabite,
bir yolcu gemisinde aylık ‘vergiden
muaf’ 4.500 sterlin tutarında maaş
ve çok cömert bir ücretli izin
düzenlemesi karşılığında üçüncü
kaptanlık işi önerince, bu denizci
Nautilus/ITF müfettişi Tommy
Molloy ile temasa geçti.

Ancak bu iş teklifi belirli koşullar
öne sürülerek yapılıyordu. Söz
konusu zabitten ‘Birleşik Krallık’a
seyahat belgeleri, Seyahat
Acentesi masrafları ve diğer
masrafların tamamının
ödenmesinden sorumlu’ olması
isteniyordu.

Neyse ki, ITF müfettişi Molloy bu
zabite şirket tarafından talep
edilen 230 sterlini ödememesini
tavsiye edebildi. Sendika bu
vakayla ilgili bilgileri, durumu
soruşturmaları talebiyle iki devlet
dairesine, Ticaret, Yenilik ve

Beceri Geliştirme Dairesi (BIS) ve
– Birleşik Krallık vize uygulamaları
ile bağlantılı olduğundan –
Göçmenlik Hizmetleri
Komiserliği’ne (OISC) iletti.

Bununla birlikte, dolandırıcılara
karşı etkin bir biçimde harekete
geçilmesinin nadiren görülen bir
durum olması endişe yaratıyor.
Çoğu dolandırıcı posta kutusu
adreslerinin ardına gizleniyor ve
kanunlarının uygulanmasının ve
yargılamanın – bu konuda her
şeyden önce gerekli olan iradenin
bulunduğu koşullarda bile -
gerçekten çok güç olduğu bir dizi
ülkede faaliyet gösteriyor.

Bunun bir örneği ITF tarafından
açığa çıkarıldı. Caledonian
Offshore adını taşıyan bir şirket,
gerçekte merkezi Panama’da
olmasına rağmen Kanada’daki bir
posta kutusu adresini
kullanıyordu. ITF ayrıca dikkatleri
merkezi Birleşik Arap
Emirlikleri’nde olan ve binlerce
kurbanı ‘sağlık harcı’ alarak
dolandıran Al-Najat dolandırıcılık
şebekesine çekti.

Özel denizci işe alma ve
yerleştirme bürolarının
faaliyetleriyle ilgili uyulması
gereken açık şartlar getiren
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi
2006’nın bu tür suiistimallerle
mücadele etmeye yardımcı
olabileceği düşünülüyor.

Ama bu sırada, denizcileri
sorunun boyutlarının gözler önüne
serilebilmesi ve yetkililerin daha
etkin adımlar atmaya
zorlanabilmeleri için ‘denizcileri
dolandırma’ girişimlerine dair
kanıtları ortaya koymaya
çağırıyoruz. 

Uyarı
işaretleri
ne
dikkat
edin
Nautilus denizcilere,
genellikle istihdam
dolandırıcılığıyla bağlantılı
olan uyarı işaretleri
konusunda dikkatli olmalarını
tavsiye ediyor:
• Bir gemide işe başlamak

için peşin olarak bir harç
ödemesinin talep edilmesi –
bu, uluslararası
sözleşmelerle yasaklanmış
olan bir uygulamadır.

• Posta kutusu numarası ve
sabit hat yerine cep telefonu
numarası kullanan şirketler

• Harç parasının Western
Union ya da diğer para
gönderme hizmetleri
aracılığıyla ödenmesinin
istenmesi

• Bozuk bir İngilizce ile
yazılmış e-posta mesajları

• Devlete ait e-posta
hesaplarından gelmeyip,
devlet kuruluşları adına
gönderilmiş süsü verilerek
vize ve çalışma izni için
ödeme yapılmasını talep
eden e-postalar

Daha fazla bilgi
Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa,
genellikle gerçek değildir 
www.itfseafarers.org/job_scams.cfm
Dikkat edilmesi gereken uyarı sinyalleriyle ilgili
yararlı tavsiyeler www.scam-job-emails.tk
Daha fazla tavsiye almak ve dolandırıcılık
şüphesi olan durumları tartışmak için bir forum

www.fraudwatchers.org
Dolandırıcı olduğu bilinen ‘şirketlerin’ listesi
(ancak bunların teşhir olur olmaz büyük bir
olasılıkla isim değiştirdiklerini unutmayın) 
www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-
scam
Birleşik Krallık İş ve İşçi Bulma Sektöründe
Dolandırıcılığı Önleme Forumu 
www.safer-jobs.com

Birleşik Krallık ulusal dolandırıcılık raporlama
merkezi www.actionfraud.police.uk
Şüpheli telefon numaraları
www.scammmertelephonenumbers.blogsp
ot.co.uk
www.fraudwatchers.org/forums/view.php?
pg=fw_personal_nos
ITF’in bir gemiyi arayın uygulaması
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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etmiş olabilecek hiçbir eşyaya
dokunmayın.

• Hayvanlar veya çiğ etle temas
etmekten kaçının.

• Kaçak yolcuların gemiye
binmelerini engellemek için ilave
güvenlik nöbetçileri
görevlendirmek ve yolculuk
öncesi aramalar yapmak dâhil,
ek önlemler alın.

• Mürettebatın Ebola belirtileri
gösterip göstermediğini izleyin
ve belirtileri derhal kaptan, yerel
yetkililer ve gemi sahiplerine
bildirin.

• Mürettebat üyelerinden birinde
ateş, baş ağrısı, kırgınlık, boğaz
yanması, ishal, kusma, mide
ağrısı, deride döküntü veya göz
kızarıklığının ortaya çıkması
durumunda tıbbi yardım
sağlamaya çalışın.

• Ebola hastalarının tedavi
edildikleri hastanelerden kaçının.
Elçiliklere veya P&I kulübü
muhabirlerine uygun tesisler
konusunda tavsiye almak için
başvurun.

Gemide birinin hastalanması
durumunda ne yapmak gerekir 

Mürettebattan bir kişi Ebola
dışında bir hastalık nedeniyle tıbbi
bakıma ihtiyaç duyuyorsa, bu
kişinin bir sonraki uğrak limanına
kadar gemide kalmasının onun
için güvenli olup olmadığını göz
önünde bulundurun ve varılan
limanda tıbbi bakım sağlamaya
çalışın. Mürettebattan bir kişinin
Ebola olduğundan şüphe
ediliyorsa ve bu kişi hastalığın
belirtilerini göstermeye
başlamışsa, derhal bir uzmandan
tıbbi görüş almaya çalışın. Kaptan
durumu acilen bir sonraki uğrak
limanına bildirmek zorundadır.
Denizdeyken bir denizcinin Ebola
belirtileri göstermesi durumunda,
aşağıdaki önlemlerin alınması
tavsiye edilmektedir:
• Bir başka oda tıbbi karantina için

kullanılamıyorsa, bu kişinin
kamarasının kapısını kapalı
tutun.

• Kamaraya giren tüm kişilerin bir
kaydını tutun.

• Kamaraya giren herkesin Kişisel
Koruyucu Ekipman (PPE) -
cerrahi amaçlı koruyucu maske
ve göz koruyucusu veya bir yüz

siperi, steril olmayan muayene
eldivenleri, tüm giysileri ve açıkta
kalan deriyi kaplaması için tek
kullanımlık geçirimsiz doktor
önlüğü - giymesi zorunludur.
Geçirimsiz doktor önlüğünün
üzerine su geçirmez bir önlük
giyilmelidir.

• Karantina odasından çıkmadan
önce PPE, kirli eşyalar ve yüzün
herhangi bir bölgesiyle temastan
kaçınılarak çıkarılmalıdır.

• Hastayı karantina odasından
ancak çok gerekli olması
durumda başka bir yere nakledin
ve bu nakil sırasında hasta bir
ameliyat maskesi takmalıdır.

• Saçılan sıvıları püskürtme
yapmadan veya ayresol
kullanmadan temizleyin ya da
dezenfekte edin. Hastanın
vücuduyla veya vücut sıvılarıyla
temas eden her türlü madde
ayrıca toplanmalı ve herhangi bir
ayresolün oluşmasına yol
açmayacak, insanlarla temas
etmeyecek ya da çevresel
bulaşmaya neden olmayacak bir
biçimde dezenfekte edilmelidir.
Etkili dezenfektan 0,05 ppm
sodyum hipoklorit veya 500 ppm

klor çözeltisidir ve tavsiye edilen
temas süresi 30 dakikadır.

• Karantina kabininden çıkarılan
tüm atık, geminin klinik atık
protokolüne uygun olarak
işlenmelidir. Gemide bir çöp
yakma kazanı varsa, atık
yakılmalıdır. Atığın kıyıya
çıkarılması gerekiyorsa, özel
önlemlerin alınmasına ihtiyaç
vardır ve liman idaresi durumdan
önceden haberdar edilmelidir.

Hastalıktan etkilenmiş bir
bölgeye gidecek olan bir
gemide hizmet vermeyi
reddedebilir miyim?
Tüm mürettebat yukarıda belirtilen
tavsiyelere dikkat etmek zorunda
olsa da, hâlihazırda, denizciler için
riskin düşük düzeyde olduğu
düşünülmektedir.
Her şeye rağmen hastalıktan
etkilenmiş bir limana gitmek
istemiyorsanız, sağlık ve
güvenliğinize yönelik potansiyel
tehditlerle bağlantılı durumlarda
işten ayrılma ya da ülkenize geri
gönderilme hakkına sahip olup
olmadığınızı kontrol etmek
zorundasınız. Hizmet vermeyi

EBOLA’DAN ETKİLENMİŞ ÜLKELERE VE BU ÜLKELERDEN
YAPILAN SEYAHATLERDE RİSK DÜŞÜKTÜR İŞTE BİLMENİZ

GEREKENLER

GEMİDEYKEN GEMİLERDE VEYA
LİMANLARDA/

TERMİNALLERDE

Ebola belirtileri
gösteren bir

denizci, yolcu ya da
diğer bir kişi

hakkında kaptan
veya sağlık

görevlisini uyarın.

Ateşiniz çıkarsa ve
Ebola belirtileri

gösterirseniz derhal
gemi kaptanı veya
sağlık görevlisini

bilgilendirin.

ateş, zayıflık, kas ağrısı,
baş ağrısı ve boğaz

yanması; bunları
takiben kusma, ishal,

kanama.

Ebola belirtileri
gösteren herkesle
doğrudan fiziksel
temas kurmaktan

kaçının.

Eboladan ölmüş bir
insanın vücuduna

DOKUNMAYIN.

Gün boyunca elinizi
alkolle ovalayın. Elleriniz
gözle görülür bir biçimde
kirlendiğinde sabun ve su

kullanın.

Ebola belirtileri
gösteriyorsanız derhal

tıbbi yardım isteyin.
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Sadece 2014 yılında, Batı Afrika
ülkeleri Liberya, Sierra Leone
ve Gine’de yaklaşık 8.000 kişi
Eboladan ölmüşken, insanlığın
karşılaştığı en ölümcül viral
hastalığın neden olduğu tehdidi
hiç kimse inkâr edemez. 

Neyse ki, dünyanın dört bir
yanında insan soyunu büyük bir
dikkatle gözeten iyi insanlar var.
AMOSUP’ta (Filipinler Birleşik
Deniz Zabitleri ve Denizciler
Sendikası) bizler, bu virüsü,
hayatının daha önceki yıllarında
Batı Afrika’da genel pratisyen
olarak bulunduğu sırada yakından
tanımış olan bir tıp uzmanına
sahip olduğumuz için çok
mutluyuz. Dr Elias Gamboa,
Nijerya’da ilk Ebola salgını 1976
yılında patlak verdiği zaman orada
bulunuyordu ve derhal hastalığın
yayılmasına karşı aktif olarak

mücadele eden doktorlardan biri
oldu.

Ebola ile savaşmak için dünyanın
önde gelen doktorlarıyla birlikte
çalıştıktan sonra, Dr Gamboa
şimdi bizim Filipinlerdeki İstihdam
Öncesi Tıbbi Muayyene
bölümümüzde görev yapıyor.
Üstlendiği misyon ise kıyılarımızı
bu hastalıktan korumak.

Manila’daki AMOSUP Gemi
Adamları Hastanesi denizciler ve
hastane personeli için sağlık
eğitimi toplantıları düzenleyerek,
afişler asarak ve bildiriler
dağıtarak Ebola konusunda
farkındalığı ve bilinci artırıyor.
Hastane bünyesindeki doktor,
hemşire ve laboratuvar
teknisyenlerini eğitim seminerleri
için Tropik Tıp Araştırma
Enstitüsü’ne gönderiyor; Ebola ile

mücadele etmeye yönelik
protokoller formüle ediyor ve
kişisel koruyucu ekipman satın
alıyor.

Filipinler’de Ebola bulunmadığı ve
hiçbir Filipinliye bu virüs
bulaşmadığı için şanslıyız.
Hastalığı teşhis etmeye,
yayılmasını önleyecek önlemleri
almaya ve en önemlisi gelecekte
bu tür vakalar ortaya çıkarsa
onlarla başa çıkmaya hazırız ve
bu kapasiteye sahibiz.

Ancak bununla yetinemeyiz. 
WHO Ebolayı acil bir halk sağlığı
sorunu ilan etti ve tüm ülkeleri
dikkatli olmaya ve hastalığa 
karşı hazırlıklarını 
güçlendirmeye çağırdı. Dr
Gamboa ve ekibinin yardımıyla,
bizler bu konuda yüksek bir başarı
şansına sahibiz. 

Filipinleri Eboladan
korumak 
AMOSUP başkanı Dr Conrad Oca, Ebolanın Filipinlere girmesini
engellemek için sendikasının neler yaptığını anlatıyor

Ebola – gemicilik sektörünü nasıl
etkiledi?
Ebola krizi Liberya, Sierra Leone ve Gine’de yıkıcı bir etki yaratırken, hastalığın gemicilik sektörü
üzerindeki etkisinin birçoklarının korktuğundan çok daha az olduğu görülüyor. Neler olup
bittiğine bir göz attık
Karayipler ve Malta’da limanların
Ebola korkusu nedeniyle gemileri
geri çevirdikleri haberleri ITF’ten
gelen güçlü bir tepkiyle karşılaştı.
ITF bu tür bir tutumun hem deniz
hukukuna hem de genel olarak
insani ilkelere aykırı olduğuna
dikkat çekti.

Buna karşılık, sektör genel olarak
hem 2014 yılının Ağustos ayında
yayımlanan ortak sektör
tavsiyelerini (bkz. 19. sayfa)
önemsedi hem de virüsün
yayılmasını önlemeye yönelik pratik

önlemleri Batı Afrika’nın ticaret
bağlantılarını açık tutan ve işçilerin
sağlığına öncelik veren bir
yaklaşımla uygulamaya koydu.
Neyse ki, şu ana kadar hastalık tek
bir denizciye dahi bulaşmış değil.

Bölgeye konteynerle büyük
miktarda kargo taşıyan iki şirket,
CMA CGM ve Maersk Line,
Liberya, Sierra Leona ve Gine
limanlarına uğramadan geçmek ve
bu ülkelerin ekonomilerine zarar
verme tehlikesine yol açmak yerine,
bu ülkelerin limanlarına uğrayan

hizmetlerini, geri kalan Batı Afrika
ağından ayıracak biçimde
değiştirdiler.

Bazı gemicilik şirketleri ilave ihtiyati
önlemler aldılar. CMA CGM Liberya,
Gine ve Sierra Leone’deki
personeline, hastalığın bulaşma
riskinin en yüksek olduğu yer olan
hastanelere kaldırılmalarını
gerektirebilecek bir trafik kazası
olasılığından sakınabilmeleri için
otomobille uzun seyahatler
yapmamalarını tavsiye etti. Şirket
mürettebatın karaya çıkmasını

yasakladı ve gemiye çıkmalarına
izin verilen yerel yetkililerin sayısını,
sıkı hijyen kuralları koyarak ve hiçbir
fiziksel temasa izin vermeyerek
sınırlandırdı.

Lloyds List, 20 Ekim 2014 tarihinde,
bazı limanların sağlık taraması gibi,
uygulamaya konduklarında
gecikmelere yol açabilecek olan
ilave güvenlik önlemlerini devreye
soktuklarını bildirdi. En azından bir
küresel konteyner gemicilik şirketi,
Hapag-Lloyd, bu ek maliyetleri
karşılamak için, teu başına 250

reddetmeniz halinde, bunun, iş
sözleşmesini ihlal etmek gibi
olumsuz yasal sonuçları olacaktır.
Bu tür bir hakka sahip olup
olmadığınız, Denizci İstihdam
Sözleşmeniz (SEA), istihdam
hüküm ve koşullarınız ya da toplu
iş sözleşmeniz (örneğin, ihbar
süresi ve ülkenize geri gönderilme
hükümlerini kontrol edin) ve
bayrak devletinin kanunları gibi
çeşitli koşullara bağlı olacaktır. Bu
koşulları, yakın sağlık riski
oluşturan durumlarda gemiden
ayrılma veya eve gönderilme
konusunda özel veya genel bir hak
verip vermediklerini görmek için
kontrol edin. Size böyle bir hak
vermiyorlarsa, endişelerinizi
kaptan veya gemi sahibine
iletmeniz ve gemiden ayrılmak
veya ülkenize geri gönderilmek
için izin istemeniz gerekir.
Elbette, ayrıca, bir sonraki uğrak
limanında sendikanızla ya da ITF
müfettişiyle endüstriyel destek
veya tavsiye almak için dilediğiniz
zaman temasa geçebilirsiniz. 

Risklerle ilgili güncel
tavsiyeleri bulabileceğiniz
yerler:

www.who.int
www.ics-shipping.org
www.imo.org
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etmiş olabilecek hiçbir eşyaya
dokunmayın.

• Hayvanlar veya çiğ etle temas
etmekten kaçının.

• Kaçak yolcuların gemiye
binmelerini engellemek için ilave
güvenlik nöbetçileri
görevlendirmek ve yolculuk
öncesi aramalar yapmak dâhil,
ek önlemler alın.

• Mürettebatın Ebola belirtileri
gösterip göstermediğini izleyin
ve belirtileri derhal kaptan, yerel
yetkililer ve gemi sahiplerine
bildirin.

• Mürettebat üyelerinden birinde
ateş, baş ağrısı, kırgınlık, boğaz
yanması, ishal, kusma, mide
ağrısı, deride döküntü veya göz
kızarıklığının ortaya çıkması
durumunda tıbbi yardım
sağlamaya çalışın.

• Ebola hastalarının tedavi
edildikleri hastanelerden kaçının.
Elçiliklere veya P&I kulübü
muhabirlerine uygun tesisler
konusunda tavsiye almak için
başvurun.

Gemide birinin hastalanması
durumunda ne yapmak gerekir 

Mürettebattan bir kişi Ebola
dışında bir hastalık nedeniyle tıbbi
bakıma ihtiyaç duyuyorsa, bu
kişinin bir sonraki uğrak limanına
kadar gemide kalmasının onun
için güvenli olup olmadığını göz
önünde bulundurun ve varılan
limanda tıbbi bakım sağlamaya
çalışın. Mürettebattan bir kişinin
Ebola olduğundan şüphe
ediliyorsa ve bu kişi hastalığın
belirtilerini göstermeye
başlamışsa, derhal bir uzmandan
tıbbi görüş almaya çalışın. Kaptan
durumu acilen bir sonraki uğrak
limanına bildirmek zorundadır.
Denizdeyken bir denizcinin Ebola
belirtileri göstermesi durumunda,
aşağıdaki önlemlerin alınması
tavsiye edilmektedir:
• Bir başka oda tıbbi karantina için

kullanılamıyorsa, bu kişinin
kamarasının kapısını kapalı
tutun.

• Kamaraya giren tüm kişilerin bir
kaydını tutun.

• Kamaraya giren herkesin Kişisel
Koruyucu Ekipman (PPE) -
cerrahi amaçlı koruyucu maske
ve göz koruyucusu veya bir yüz

siperi, steril olmayan muayene
eldivenleri, tüm giysileri ve açıkta
kalan deriyi kaplaması için tek
kullanımlık geçirimsiz doktor
önlüğü - giymesi zorunludur.
Geçirimsiz doktor önlüğünün
üzerine su geçirmez bir önlük
giyilmelidir.

• Karantina odasından çıkmadan
önce PPE, kirli eşyalar ve yüzün
herhangi bir bölgesiyle temastan
kaçınılarak çıkarılmalıdır.

• Hastayı karantina odasından
ancak çok gerekli olması
durumda başka bir yere nakledin
ve bu nakil sırasında hasta bir
ameliyat maskesi takmalıdır.

• Saçılan sıvıları püskürtme
yapmadan veya ayresol
kullanmadan temizleyin ya da
dezenfekte edin. Hastanın
vücuduyla veya vücut sıvılarıyla
temas eden her türlü madde
ayrıca toplanmalı ve herhangi bir
ayresolün oluşmasına yol
açmayacak, insanlarla temas
etmeyecek ya da çevresel
bulaşmaya neden olmayacak bir
biçimde dezenfekte edilmelidir.
Etkili dezenfektan 0,05 ppm
sodyum hipoklorit veya 500 ppm

klor çözeltisidir ve tavsiye edilen
temas süresi 30 dakikadır.

• Karantina kabininden çıkarılan
tüm atık, geminin klinik atık
protokolüne uygun olarak
işlenmelidir. Gemide bir çöp
yakma kazanı varsa, atık
yakılmalıdır. Atığın kıyıya
çıkarılması gerekiyorsa, özel
önlemlerin alınmasına ihtiyaç
vardır ve liman idaresi durumdan
önceden haberdar edilmelidir.

Hastalıktan etkilenmiş bir
bölgeye gidecek olan bir
gemide hizmet vermeyi
reddedebilir miyim?
Tüm mürettebat yukarıda belirtilen
tavsiyelere dikkat etmek zorunda
olsa da, hâlihazırda, denizciler için
riskin düşük düzeyde olduğu
düşünülmektedir.
Her şeye rağmen hastalıktan
etkilenmiş bir limana gitmek
istemiyorsanız, sağlık ve
güvenliğinize yönelik potansiyel
tehditlerle bağlantılı durumlarda
işten ayrılma ya da ülkenize geri
gönderilme hakkına sahip olup
olmadığınızı kontrol etmek
zorundasınız. Hizmet vermeyi

EBOLA’DAN ETKİLENMİŞ ÜLKELERE VE BU ÜLKELERDEN
YAPILAN SEYAHATLERDE RİSK DÜŞÜKTÜR İŞTE BİLMENİZ

GEREKENLER

GEMİDEYKEN GEMİLERDE VEYA
LİMANLARDA/

TERMİNALLERDE

Ebola belirtileri
gösteren bir

denizci, yolcu ya da
diğer bir kişi

hakkında kaptan
veya sağlık

görevlisini uyarın.

Ateşiniz çıkarsa ve
Ebola belirtileri

gösterirseniz derhal
gemi kaptanı veya
sağlık görevlisini

bilgilendirin.

ateş, zayıflık, kas ağrısı,
baş ağrısı ve boğaz

yanması; bunları
takiben kusma, ishal,

kanama.

Ebola belirtileri
gösteren herkesle
doğrudan fiziksel
temas kurmaktan

kaçının.

Eboladan ölmüş bir
insanın vücuduna

DOKUNMAYIN.

Gün boyunca elinizi
alkolle ovalayın. Elleriniz
gözle görülür bir biçimde
kirlendiğinde sabun ve su

kullanın.

Ebola belirtileri
gösteriyorsanız derhal

tıbbi yardım isteyin.
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ABD doları tutarında bir ilave
denetim bedeli koydu.

2014 yılının Ekim ayında,
SeaIntel Maritime Analysis şöyle
diyordu: ‘Yaptığımız
değerlendirme, konteyner
gemiciliğinin bakış açısından Batı
Afrika’daki Ebola salgınının
bölgedeki gemicilik faaliyetleri
üzerinde belirgin bir etkisi
olmadığını gösteriyor.’ Dergi,
Afrika’da yaşanan başlıca
güçlüğün limanlardaki yığılma ve
iç bölgelerle olan bağlantıların
yetersizliğinden kaynaklanmaya
devam ettiğini ekliyor. Ancak bu
yazıda mevcut durumun virüsün
Nijerya ve Gana gibi bölgedeki en
büyük konteyner limanlarına
sahip ülkelerde yayılmaması
halinde değişeceği uyarısı da
yapılıyor.

Buna karşılık, World Maritime
News, 1 Aralık 2014 tarihinde,
‘Birleşik Krallık gemicilik danışma
şirketi Drewry tarafından
sağlanan verilere göre, Batı Afrika
ticaretinin [Ebola] salgın[ın]ın
başlamasından itibaren yüzde
30’a varan bir oranda düşüş
gösterdiğinin tahmin edildiğini,’’
bildirdi.

16 Aralık’ta, Londra’daki Reuters
haber ajansı, sektördeki kimi en
büyük ticari birliklerin, gemileri
hastalıktan etkilenen ülkelere
giden şirketlerin maruz kaldıkları
ticari riski azaltmak ve mürettebatı
korumak için navlun
sözleşmelerinde değişiklikler
yaptıklarını bildirdi. Haberde
INTERTANKO’nun, mürettebat
için riskin söz konusu olduğu
durumlarda alternatif limanlar
bulma kaydını ve gemiyi
kiralayanların aynı zamanda bir
geminin karantina altına
alınmasının getireceği her türlü
maliyetten de sorumlu
olacaklarını içeren, yeni bir Ebola
maddesi koyduğu belirtiliyor.

Genel olarak, salgının
sektörümüz üzerindeki etkisinin
daha büyük boyutlarda
olmamasından kesinlikle
memnuniyet duyabiliriz. Ancak
risk sürüyor ve dikkatli olmak
büyük önem taşımaya devam
ediyor. 

Sierra Leone, Liberya ve
Gine’deki altı sendika ile
yapılan araştırma ulaştırma
işçilerinin en kötü biçimde
etkilendikleri ülkelerin Sierra
Leone ve Liberya olduğunu
gösterdi. Sierra Leone Gemi
Adamları Sendikası (SLSU),
üyeleri arasında 43 bildirilmiş
ve beş onaylanmış vakadan
30’unun ölümle sonuçlandığını
bildirdi. Liberya’daki USPOGUL
sendikası, 31 bildirilmiş, 10
onaylanmış vaka ve üç ölüme
şahit olmuş durumda.
Liberya’da hiçbir yabancı işçi
hastalıktan etkilenmezken,
Sierra Leone’de bir Liberyalı ve
bir Gineli sürücü hastalığa
yakalanmış.

Hem Sierra Leoneli hem de
Liberyalı sendikalar işsizliğin
artarak üye kaybına yol açtığını, iş
saatlerinin uzatılması ve ücretlerin
düşürülmesiyle birlikte çalışma
koşullarının kötüleştiğini ve daha
az sayıda yolcu taşındığı için
ulaştırma maliyetlerinin arttığını
bildirdiler. Liberya ayrıca işçilerin
gemilere binmelerine kısıtlamalar
getirildiğini ve denizcilik
şirketlerinin faaliyetlerini
azalttıklarını ya da iptal ettiklerini
bildirdi.

SLSU krizin üyelerini sendikanın
faaliyetlerine katma ve onları
destekleme bakımından
etkilediğini – örneğin, toplanma
yasağı nedeniyle sendikanın
toplantılarını iptal etmek zorunda
kaldığını ve üye aidatlarında
yaşanan düşüş nedeniyle sendika
şubelerinin kapandığını - söyledi.
Sendika ayrıca sürücülerle
yolcular arasındaki ilişkilerin
durumdan etkilendiğini ve
hastalığa yakalanmış olanların

karantina altına alınmalarının veya
ölenlerin geleneksel cenaze töreni
yapılmadan yalıtılmış bir ortamda
gömülmelerinin toplumsal ve
kültürel etkiler yarattığını belirtti.

Hem Sierra Leone hem de
Liberya’daki sendikalar
gösterdikleri çabaların küresel
önleyici tedbirlere uygun olmasını
sağladılar. SLSU denizcilerle ilgili
önleme ve kontrol altına alma
tedbirleri oluştururken, Liberyalı
sendikalar virüsle ilgili farkındalık
yaratmak için yerel sivil toplum
örgütleriyle birlikte çalıştılar ve
sendika üyelerine eğitim verdiler.

Her iki ülkede de, sendikaların
müdahaleleri kendi ulusal
koordinasyon komiteleri
aracılığıyla geliştirildi ve
uygulamaya konuldu. Sierra
Leone’deki ulusal sendikalar
konfederasyonu ülke çapındaki
Ebola görev gücünün bir parçası
ve Liberya Emek Kongresi, İşçi
Hakları ve Adalet Bakanlığı’yla
ortaklaşa bir farkındalık yaratma
kampanyası yürütüyor.

SLSU işverenlerin çoğunun iş
yerlerinde ve medya aracılığıyla
duyarlılığı arttırıcı faaliyetler
yürüttüğünü bildirirken, Liberyalı
sendikalar bazı işverenlerin
dezenfektan malzemelerin
dağıtımını yaptığını belirttiler.

ITF başkanı Paddy Crumlin şu
yorumda bulundu: “Üyelerimiz bir
yandan bu hastalıkla bağlantılı
kısıtlamalarla uğraşırken diğer
yandan da normal sendikal
faaliyetlerini sürdürmeye
çalışıyorlar. Bu hastalıkla etkin bir
biçimde savaşım verme çabası
içinde – korunma konusunda
eğitim vererek ve temel hijyen

malzemelerini sağlayarak - önemli
bir rol oynuyorlar. Onları
desteklemek için elimizden gelen
her şeyi yapacağız.”

Ekim ayında, Afrika bölge
ofisinden gelen araştırma
raporunun ardından, ITF’in
liderleri, küresel bölüm başkanları
ve bölgesel başkan yardımcıları,
hastalığa karşı verilen savaşta
eğitimin rolünü vurgulamak üzere
Londra’da bir araya geldiler. 

Sendikaların Ebolaya yanıtı
Batı Afrika’daki sendikalar Ebola krizine yanıt vermek için mücadele
ediyorlar. ITF bu sendikaları en iyi biçimde nasıl
destekleyebileceğini tespit edebilmek için, hastalıktan en fazla
etkilenmiş olan üç ülkede bu ölümcül virüsün ulaştırma işçileri
üzerinde yaptığı etkiyi saptamaya yönelik bir anket düzenledi.
Aşağıda bu anketin bulgularıyla ilgili bir özet bulacaksınız. Elbette
durum şu anda değişmiş olabilir

Ebola – gemicilik sektörünü
nasıl etkiledi? devam

ITF’in
araştırmasında yer
alan ülkeler ve
sendikalar

Sierra Leone
• Sierra Leone Gemi Adamları

Sendikası

Liberya
• Liberya Birleşik Gemi Adamları,

Liman İşçileri ve Genel İşçi
Sendikası (USPOGUL)

• Liberya Bağımsız Mano Nehri
Ulaştırma Sendikası

• Liberya Birleşik İşçi Sendikası

Gine
• Fédération Nationale des

Transports et Marins Pêcheurs
de Guinée (FENATRAMP.G)

• Féderation Nationale des
Transports Autos et Motos
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Üye sendikalara HİV/AİDS’i sorduk
Aktivistler HİV’den korunmanın diğer sağlık konularıyla bağlantılı olarak ele alınması gerektiğine giderek daha
fazla inanıyorlar. Bu nedenle, ITF’in denizciler kolu konuya yaklaşımını genişletmeye yardımcı olması için
üyelerine yönelik bir anket düzenledi. Anketin yapılmasına yardımcı olan danışman Susan Leather ve ITF’in
küresel HİV/AİDS program koordinatörü Dr Syed Asif Altaf elde ettikleri ilk bulguları sunuyorlar

ITF, 2014 yılının sonlarında,
denizciler arasında HİV/AİDS,
sağlık ve esenlik konularında
kısa bir anket çalışması
yaparak, denizcileri örgütleyen
üyelerine, ihtiyaçları belirlemek
ve bunlara nasıl bir karşılık
verilebileceğini planlamak
amacıyla danıştı.

Anket sorularına tüm bölgelerde
yer alan 29 ülkedeki 32
sendikadan yanıt (Afrika’dan dört,
Amerika Kıtalarından üç, Arap
devletlerinden iki, Asya-Pasifik
bölgesindeki 10 ülkeden 12,
Avrupa’daki 10 ülkeden 11 yanıt)
alındı. Hindistan, Endonezya,
Myanmar, Filipinler ve Türkiye
dâhil önde gelen emek arz eden
ülkelerin tamamı ankete katıldılar.
Ayrıca Almanya, Norveç ve Güney
Kore gibi önemli gemi sahibi

ülkelerden de yanıtlar aldık.

İlk değerlendirme sonuçları, ITF
üyesi sendikaların, üyelerinin
sağlığını sendikaların ilgilenmesi
gereken meşru bir sorun olarak
gördüklerini ortaya koyuyor.
Sendikalar HİV’den korunma ve
bakımı da içeren, ama bununla
sınırlı olmayan daha geniş bir
program düşüncesine açıklar ve
bu konuda ITF’in vereceği desteği
memnuniyetle karşılıyorlar.

Üyeleri için HİV ve sağlıkla ilgili
başlıca üç sorunu belirtmeleri
istendiği zaman, 24 sendika
HİV’den korunma, 17 sendika
cinsel yolla bulaşan hastalıklar
(STI’ler) ve 14 sendika HİV’le
bağlantılı damgalama ve ayrımcılık
cevabını verdi. On sendika aşırı
alkol kullanımını, dokuzu kilo
kontrolünü ve beşi depresyon ve
akıl sağlığını belirtti. Bir sendika
programına eklenmesi gereken
HİV dışındaki sağlık sorunları
içinden seçim yapmaları istenince
sendikalar depresyona daha büyük
bir önem verdiler: 21 sendika
beslenme, 17 sendika egzersiz, 17
sendika alkol kullanımı, 18 sendika

depresyon ve 15 sendika diğer
STI’ler konusunda etkinlikler
yapılmasını istedi.

Birçok sendikanın zaten bir tür
sağlık programının olması ise son
derece cesaret verici bir durum: 32
sendikadan 22’si üyelerine bilgi
sağlıyor, 12’si eğitim veriyor, 11’i
prezervatif dağıtıyor, sekizi gizli
gönüllü test olanağı sunuyor ve
10’u diğer türden tıbbi kontrol
olanağı sağlıyor. 32 sendikadan
sekizi üyelerinin uygun tıbbi
hizmetlere erişim sağlamasını
güvence altına almaya yönelik
sevk sistemlerine sahip.

Denizcilere özel olarak
gerçekleştirilen etkinliklere ender
olarak rastlanmakla birlikte – Asya
bu konuda en iyi durumda olan
bölge - çoğu ulusal HİV/AİDS
politikası bir işyeri stratejisi içeriyor.
Çerçeve anlaşmaları ya da toplu iş
sözleşmelerinin sağlık sorunlarını
içermesini sağlamak konusunda
ilerleme kaydedilmiş durumda:
verilen cevaplarda Avrupa’da
dokuz, Asya’da altı, Afrika’da üç ve
Amerika Kıtaları ve Arap
devletlerinde ikişer sendika bunun

gerçekleştiğini belirtiyor.

Ruh sağlığı giderek daha önemli
hale geliyor: bazı üye sendikalar
intihar eden denizcilerin sayısı
hakkında bilgi veriyor. Gemilerdeki
yaşam ve çalışma koşullarının
stres, depresyon ve intihara nasıl
kaynaklık edebileceğini ve
sendikaların sağlık ve esenliği
güçlendirmek için meşru olarak
neler yapabileceklerini
saptamamız gerektiği çok açık.

Bu anketi 2015 yılında, denizcilerin
bilgi, tutum ve davranışlarına
(KAB) yönelik daha derin bir
araştırma izleyecek. Her bölgeyi
temsil eden çeşitli sendikalardan,
sağlık ve HİV konusundaki
davranış ve bilgileriyle ilgili olarak
daha ayrıntılı sorulara cevap
vermeye hazır olan bir çapraz üye
kesiti seçmeleri istenecek.

Bu KAB araştırması geleceğe
yönelik yaklaşımımıza ışık tutacak.
Örneğin, ilgili sağlık konularını
kapsayan malzemeler ve
etkinlikler üretmek ve böylece
verilen mesajları ve davranış
değişikliğini güçlendirmek anlamlı
olabilir. 

Liman işçilerinin toplu iş sözleşmelerinde
HİV/AİDS maddelerinde sağlanan başarı
Liman işçileri sendikaları toplu iş sözleşmelerinde HİV/AİDS’le ilgili hükümleri müzakere etme konusunda
giderek daha başarılı hale geliyor. Burada sizinle birkaç örneği paylaşıyoruz
Limanlarda imzalanan toplu iş
sözleşmelerinde (TİS’ler) ortak
unsurlar işçilere karşı işe alma
aşamasında ve çalıştıkları
sırada ayrımcılık yapılmaması,
zorla HİV testi uygulanmaması
ve ihtiyaç duyan işçilere ve
ailelerine tıbbi bakım
sağlanmasıdır.

Guatemala, Latin Amerika’daki en
yüksek HİV oranına sahip olan
ülkelerden biri. ITF üyesi
SITRUEMPORCNAC sendikası
son dört yıldır liman yönetimi ile
birlikte bir işyeri HİV/AİDS
programı uyguluyor. Yeni TİS’teki
HİV/AİDS maddeleri işçiler ve
aileleri için sürekli eğitim ve
duyarlılık oluşturma programlarını,

işyeri ortamını damgalama ve
ayrımcılıktan uzak tutmayı ve
prezervatif sağlanmasını güvence
altına alıyor.

Bu durum, 2014 yılında, 10 liman
işçisi sendikasından 21 temsilcinin
ITF’in Orta Amerika HİV kapasite
geliştirme seminerine katılmalarına
ilham verdi. Katılımcılar
HİV/AİDS’le ilgili maddeleri nasıl
müzakere etmeleri gerektiğini ve
HİV/AİDS’le ilgili faaliyetleri
örgütlenmek için nasıl
kullanabileceklerini öğrendiler. 
O tarihten bu yana Nikaragua,
Honduras ve Panama toplu
sözleşmelerinde HİV/AİDS
maddelerini başarılı bir biçimde
müzakere ettiler.

Nikaragua’daki, 10 sendikayı
temsil eden liman işçileri
federasyonu (FSTPS), ülkenin Orta
Amerika’daki kişi başına düşen en
düşük HİV/AİDS oranına sahip
ülke olarak kalmaya devam
etmesini sağlamak ve HİV-pozitif
işçilere karşı ayrımcılığı sona
erdirmek için, ulusal AİDS
programıyla birlikte çalışıyor.
Federasyon ulusal liman şirketi
Empresa Portuaria Nacional (EPN)
ile 2014 yılının Eylül ayında
imzaladığı yeni TİS’te bir HİV/AİDS
maddesinin yer almasını başarılı
bir biçimde müzakere etti.

Hindistan’daki liman işçileri ve
sendikaları 2014 yılının Ekim
ayında imzalanan ve ülkenin 12

büyük limanının tamamında ücret
yapısını ve istihdam koşullarını
belirleyen beş yıllık anlaşma
tutanağına bir HİV/AİDS
politikasının dâhil edilmesini büyük
bir sevinçle karşıladılar.

Afrika’da Güney Afrika, Togo ve
Kenya, 2014 yılında liman işçileri
için TİS’ler veya HİV/AİDS işyeri
politikaları imzaladılar. Kenya
Liman İdaresi’nin politikası
yöneticiler, gözetmenler, sendika
önderleri ve işyeri temsilcileri için
özel kılavuz ilkeler içeriyor ve
korunma, eğitim ve bakım
konularına büyük bir önem 
veriyor.
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ABD doları tutarında bir ilave
denetim bedeli koydu.

2014 yılının Ekim ayında,
SeaIntel Maritime Analysis şöyle
diyordu: ‘Yaptığımız
değerlendirme, konteyner
gemiciliğinin bakış açısından Batı
Afrika’daki Ebola salgınının
bölgedeki gemicilik faaliyetleri
üzerinde belirgin bir etkisi
olmadığını gösteriyor.’ Dergi,
Afrika’da yaşanan başlıca
güçlüğün limanlardaki yığılma ve
iç bölgelerle olan bağlantıların
yetersizliğinden kaynaklanmaya
devam ettiğini ekliyor. Ancak bu
yazıda mevcut durumun virüsün
Nijerya ve Gana gibi bölgedeki en
büyük konteyner limanlarına
sahip ülkelerde yayılmaması
halinde değişeceği uyarısı da
yapılıyor.

Buna karşılık, World Maritime
News, 1 Aralık 2014 tarihinde,
‘Birleşik Krallık gemicilik danışma
şirketi Drewry tarafından
sağlanan verilere göre, Batı Afrika
ticaretinin [Ebola] salgın[ın]ın
başlamasından itibaren yüzde
30’a varan bir oranda düşüş
gösterdiğinin tahmin edildiğini,’’
bildirdi.

16 Aralık’ta, Londra’daki Reuters
haber ajansı, sektördeki kimi en
büyük ticari birliklerin, gemileri
hastalıktan etkilenen ülkelere
giden şirketlerin maruz kaldıkları
ticari riski azaltmak ve mürettebatı
korumak için navlun
sözleşmelerinde değişiklikler
yaptıklarını bildirdi. Haberde
INTERTANKO’nun, mürettebat
için riskin söz konusu olduğu
durumlarda alternatif limanlar
bulma kaydını ve gemiyi
kiralayanların aynı zamanda bir
geminin karantina altına
alınmasının getireceği her türlü
maliyetten de sorumlu
olacaklarını içeren, yeni bir Ebola
maddesi koyduğu belirtiliyor.

Genel olarak, salgının
sektörümüz üzerindeki etkisinin
daha büyük boyutlarda
olmamasından kesinlikle
memnuniyet duyabiliriz. Ancak
risk sürüyor ve dikkatli olmak
büyük önem taşımaya devam
ediyor. 

Sierra Leone, Liberya ve
Gine’deki altı sendika ile
yapılan araştırma ulaştırma
işçilerinin en kötü biçimde
etkilendikleri ülkelerin Sierra
Leone ve Liberya olduğunu
gösterdi. Sierra Leone Gemi
Adamları Sendikası (SLSU),
üyeleri arasında 43 bildirilmiş
ve beş onaylanmış vakadan
30’unun ölümle sonuçlandığını
bildirdi. Liberya’daki USPOGUL
sendikası, 31 bildirilmiş, 10
onaylanmış vaka ve üç ölüme
şahit olmuş durumda.
Liberya’da hiçbir yabancı işçi
hastalıktan etkilenmezken,
Sierra Leone’de bir Liberyalı ve
bir Gineli sürücü hastalığa
yakalanmış.

Hem Sierra Leoneli hem de
Liberyalı sendikalar işsizliğin
artarak üye kaybına yol açtığını, iş
saatlerinin uzatılması ve ücretlerin
düşürülmesiyle birlikte çalışma
koşullarının kötüleştiğini ve daha
az sayıda yolcu taşındığı için
ulaştırma maliyetlerinin arttığını
bildirdiler. Liberya ayrıca işçilerin
gemilere binmelerine kısıtlamalar
getirildiğini ve denizcilik
şirketlerinin faaliyetlerini
azalttıklarını ya da iptal ettiklerini
bildirdi.

SLSU krizin üyelerini sendikanın
faaliyetlerine katma ve onları
destekleme bakımından
etkilediğini – örneğin, toplanma
yasağı nedeniyle sendikanın
toplantılarını iptal etmek zorunda
kaldığını ve üye aidatlarında
yaşanan düşüş nedeniyle sendika
şubelerinin kapandığını - söyledi.
Sendika ayrıca sürücülerle
yolcular arasındaki ilişkilerin
durumdan etkilendiğini ve
hastalığa yakalanmış olanların

karantina altına alınmalarının veya
ölenlerin geleneksel cenaze töreni
yapılmadan yalıtılmış bir ortamda
gömülmelerinin toplumsal ve
kültürel etkiler yarattığını belirtti.

Hem Sierra Leone hem de
Liberya’daki sendikalar
gösterdikleri çabaların küresel
önleyici tedbirlere uygun olmasını
sağladılar. SLSU denizcilerle ilgili
önleme ve kontrol altına alma
tedbirleri oluştururken, Liberyalı
sendikalar virüsle ilgili farkındalık
yaratmak için yerel sivil toplum
örgütleriyle birlikte çalıştılar ve
sendika üyelerine eğitim verdiler.

Her iki ülkede de, sendikaların
müdahaleleri kendi ulusal
koordinasyon komiteleri
aracılığıyla geliştirildi ve
uygulamaya konuldu. Sierra
Leone’deki ulusal sendikalar
konfederasyonu ülke çapındaki
Ebola görev gücünün bir parçası
ve Liberya Emek Kongresi, İşçi
Hakları ve Adalet Bakanlığı’yla
ortaklaşa bir farkındalık yaratma
kampanyası yürütüyor.

SLSU işverenlerin çoğunun iş
yerlerinde ve medya aracılığıyla
duyarlılığı arttırıcı faaliyetler
yürüttüğünü bildirirken, Liberyalı
sendikalar bazı işverenlerin
dezenfektan malzemelerin
dağıtımını yaptığını belirttiler.

ITF başkanı Paddy Crumlin şu
yorumda bulundu: “Üyelerimiz bir
yandan bu hastalıkla bağlantılı
kısıtlamalarla uğraşırken diğer
yandan da normal sendikal
faaliyetlerini sürdürmeye
çalışıyorlar. Bu hastalıkla etkin bir
biçimde savaşım verme çabası
içinde – korunma konusunda
eğitim vererek ve temel hijyen

malzemelerini sağlayarak - önemli
bir rol oynuyorlar. Onları
desteklemek için elimizden gelen
her şeyi yapacağız.”

Ekim ayında, Afrika bölge
ofisinden gelen araştırma
raporunun ardından, ITF’in
liderleri, küresel bölüm başkanları
ve bölgesel başkan yardımcıları,
hastalığa karşı verilen savaşta
eğitimin rolünü vurgulamak üzere
Londra’da bir araya geldiler. 

Sendikaların Ebolaya yanıtı
Batı Afrika’daki sendikalar Ebola krizine yanıt vermek için mücadele
ediyorlar. ITF bu sendikaları en iyi biçimde nasıl
destekleyebileceğini tespit edebilmek için, hastalıktan en fazla
etkilenmiş olan üç ülkede bu ölümcül virüsün ulaştırma işçileri
üzerinde yaptığı etkiyi saptamaya yönelik bir anket düzenledi.
Aşağıda bu anketin bulgularıyla ilgili bir özet bulacaksınız. Elbette
durum şu anda değişmiş olabilir

Ebola – gemicilik sektörünü
nasıl etkiledi? devam

ITF’in
araştırmasında yer
alan ülkeler ve
sendikalar

Sierra Leone
• Sierra Leone Gemi Adamları

Sendikası

Liberya
• Liberya Birleşik Gemi Adamları,

Liman İşçileri ve Genel İşçi
Sendikası (USPOGUL)

• Liberya Bağımsız Mano Nehri
Ulaştırma Sendikası

• Liberya Birleşik İşçi Sendikası

Gine
• Fédération Nationale des

Transports et Marins Pêcheurs
de Guinée (FENATRAMP.G)

• Féderation Nationale des
Transports Autos et Motos
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Sendikalar 
iş başında

ITF ailesine üye sendikalar
ulaştırma işçilerine daha
iyi koşullar sağlamak için
dünyanın dört bir yanında
eylem halindeler. Burada
haklarınız için ayağa
kalkan denizci
sendikalarının yaptıklarıyla
ilgili sadece birkaç örnek
yer alıyor

NUSS’nin 7.220 üyesi var ve bu
sayı Sri Lanka’daki aktif
denizcilerin yüzde 55’ine
karşılık geliyor. Sendika 2007
yılında kurulduğundan bu yana
üye tabanımızı güçlendirmek
için çok büyük bir çaba
gösterdik.

Üyelerimize verdiğimiz en önemli
hizmetlerden biri – denizcilere daha
önce böyle bir destek sağlanmamış
olduğundan – sendikamızın sosyal
güvenlik programıdır. Bu program
kapsamında denizcilere ve
ailelerine sağlık ve hayat sigortası
yapılıyor ve bir emeklilik fonuna
onlar adına katkıda bulunuluyor. 
Bu program çok popüler ve daha
şimdiden üyelerimizin birçoğuna
büyük fayda sağlamış durumda.

Denizciler birçok tehlike ve zorlukla,
yüksek derecede stresle yüz yüze

geliyorlar ve biz de zor günlerde
sendikanın destek sağlamak üzere
onların yanında olması gerektiğine
karar verdik. Bu nedenle üyelerimiz
için, uzman doktorlarla kişisel veya
işle ilgili sorunlarını
tartışabilmelerine olanak sağlayan
rehberlik hizmetleri vermeye
başladık.

Tabii ki, üyelerimiz arasında
HİV/AİDS konusunda farkındalığı
artırmak önceliklerimizden biri ve
düzenli olarak uyguladığımız
programlarımız için ILO’dan destek
alıyoruz. Ayrıca Uluslararası
Pazarlık Forumu’yla imzaladığımız
sözleşmeye bir HİV maddesi
koymayı da başardık.

Yabancı denizcileri ağırlamayı
seviyoruz ve Kolombo limanına
demirleyen gemilerde çalışan
denizcilere ücretsiz ulaşım hizmeti

vermenin yanı sıra Kolombo
Şehri’ndeki önemli yerlere ziyaretler
de düzenliyoruz.

Limanlarımızda sıkıntılı durumlarla
karşılaşan hem Sri Lankalı hem de
yabancı denizcilere hukuki yardım
ve dayanışma desteği sunuyor
olmamız beni gururlandırıyor.

Bir örnek, Panama bandıralı, sahibi
BAE’li olan, 2010 yılının Aralık
ayında Hint Okyanusu’nda Somalili
korsanlar tarafından kaçırılan ve
ancak 2012 yılının Ekim ayında
serbest bırakılan kargo gemisi
Orana’dır. Ne yazık ki, gemiyle
birlikte 19 kişilik mürettebattan
sadece 13’ü serbest bırakıldı.
Bunlardan altısı, 2012 yılının Aralık
ayında Kolombo’ya dönmeden
önce iki yıl süreyle ormanda
tutulmuş olan Sri Lankalılardı.
Sendikam, Kassab Inter Shipping’le

yürüttüğü müzakereleri sürdürdü ve
en nihayet, 2014 yılının Ocak
ayında, şirkete korsanların elinde
kalmış - bir elektrikçi - olan son Sri
Lankalı denizciye bir yıllık maaşının
ödenmesini kabul ettirdi.

NUSS, Albedo gemisinde
çalışırken kaybolan dört Sri Lankalı
denizcinin ailelerine destek sağladı
(bkz. 10. sayfa) ve Somalili
korsanların elinde 30 ay esaret
hayatı yaşayıp kurtulmuş olan iki
denizcinin Denizcilik Okulu’nun
eğitim kurslarına ücretsiz olarak
kaydolmalarını sağladı.

Denizciler için, toplam olarak
300.000 ABD dolarından fazla
ödenmemiş ücret tahsilatı
gerçekleştirdik. 

Genç sendika Sri Lanka’da
büyük atılımlar

gerçekleştirdi
Sri Lanka’daki Ulusal Denizciler Sendikası oldukça

genç bir sendika ama daha şimdiden üyelerine bir dizi
önemli hizmet sunmaya başladı diyor, ITF’in bölgedeki

müfettişi Ranjan Perera
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MTWTU denizcilerin iki deniz
yolculuğu arasında oldukları
dönemde sahip oldukları sosyal
haklara büyük önem veriyor. Bu
çalışma, genel olarak üç gruba
ayrılabilir: sağlık sigortası, mali
yardım ve sosyalleşme. 

Ülkemiz Ukrayna’da devlete ait bir
sağlık sigortası sistemi
bulunmuyor. Tıp sektörü
durgunluğun eşiğine gelmiş
durumda ve denizcilerin
ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz
kalıyor. Özel sağlık sektörü ise
hızlı bir gelişim gösteriyor: yeni
modern özel klinikler her yerde
bulunabiliyor ve bireysel sağlık
sigortası giderek yaygınlaşıyor.
2008 yılından bu yana denizciler
için gönüllü sağlık sigortasını
hayata geçirmiş bulunuyoruz. 
İşe küçük pilot projelerle başladık:
ihtiyaçları doğrultusunda en uygun
sigorta şirketini seçerek, yaklaşık
200 denizciyi sigortaladık.
MTWTU şu anda dünya çapında
itibarı olan çeşitli sigorta
şirketleriyle güçlü bir işbirliği içinde
ve hâlihazırda 3.000 denizci
sigortalanmış durumda.

Bize sık sık finansal sorunları olan
denizciler başvuruda bulunuyor.
Bu başvurular sigorta kapsamında
yer almayan bir hastalık, bir yakın
akrabanın hasta ya da ölmüş
olması ya da bir çocuğun
doğumuyla ilgili olabiliyor. Bu tür
durumlarda, denizciler bizden
finansal yardım almayı umabilirler.
Yapılacak yardımın miktarı
ihtiyaca bağlı olarak belirleniyor.
Dolayısıyla, başvuruda bulunan
denizci kanserle mücadele etmek
zorundaysa, sağlanacak destek
miktarı büyük olacaktır. Aynı şey
bir denizciye bir yakın akrabasını
gömmesi için verilecek olan
finansal yardım için de geçerlidir.

MTWTU’ya en sık başvuruda
bulunma nedenlerinden biri, bir
denizcinin veya çocuklarının
sanatoryum masraflarının kısmen
geri ödenmesiyle ilgili olanlardır.
Bazı denizciler yıllık izinlerini
sağlık durumlarını bu yolla daha
iyi hale getirerek geçiriyorlar. Hem
denizcilerin hem de ailelerinin
sendikal etkinliklerimizde yer
almalarını sağlamaya çalışıyoruz.
Tüm aile üyeleri için turistik

geziler, müze ziyaretleri, çocuk
eğlence merkezlerine ziyaretler ve
film gösterimleri gibi etkinlikler
düzenliyoruz. Bizim çocuklar için
düzenlediğimiz yeni yıl matineleri
çok özeldir ve Odesa’da en iyi
yeni yıl kutlaması olarak
sayılmaktadır. Her yıl üyelerimizin
yaklaşık 8.000 çocuğunun
eğlenmelerini sağlıyoruz.

Denizciler bize genellikle hukuki
danışmanlık almak ya da yabancı
bandıralı gemilerdeki çalışma ve
yaşam koşullarıyla ilgili sorunları
iletmek için başvururlar. Bu
nedenle, düzenli aralıklarla, hukuk
uzmanlarımızın denizcilere ulusal
ve uluslararası mevzuatın
tartışmalı konularını açıkladıkları
bilgilendirmeye yönelik atölye
çalışmaları ve eğitim seminerleri
düzenliyoruz. Ayrıca MTWTU’nun
imzaladığı toplu iş sözleşmesi
kapsamında yer alan gemileri
düzenli olarak ziyaret ediyoruz. 
Bu ziyaretlerde mürettebata bilgi
veriyor, onlarla en son haberleri,
deneyimlerimizi ve en iyi
uygulamaları paylaşıyoruz.

Ayrıca, geleceğin denizcileri için
seminerler düzenliyoruz. Hem
denizcilik öğrencileriyle hem de
onların ebeveynleriyle, onlara
MTWTU’yu, ITF’i ve sahip
oldukları hakları anlatmak için bir
araya geliyoruz. Bu bizim
geleceğe yaptığımız katkıdır:
denizcilik öğrencileri kısa bir süre
sonra denizci olacaklar ve biz
verdiğimiz sendikal eğitimlerin
onları tatsız durumlarla
karşılaşmaktan koruyacağını umut
ediyoruz.

İşbirliğine verilebilecek mükemmel
bir örnek, Alman sendikası ver.di
ile birlikte, bu sendikanın
bağıtlamış olduğu toplu iş
sözleşmesi kapsamında yer alan
gemilerde çalışan denizciler için
ortaklaşa düzenlediğimiz atölye
çalışmalarıdır. Bu atölye
çalışmalarında denizcilere
sendikalı olmanın sağladığı
olanakları ve mutabakat zaptını
anlatıyoruz ve acil sorulara cevap
veriyoruz. Bu işbirliğinde güçlü bir
uluslararası sendikal hareketin
geleceğini görüyoruz. 

Ukraynalı denizciler için sosyal haklar
Ukrayna Deniz Ulaştırma İşçileri Sendikası (MTWTU) denizciler için güçlü bir sosyal haklar
paketi geliştirmiş olmaktan gurur duyuyor diyor, sendikanın birinci başkan yardımcısı Oleg
Grigoryuk
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onlar adına katkıda bulunuluyor. 
Bu program çok popüler ve daha
şimdiden üyelerimizin birçoğuna
büyük fayda sağlamış durumda.

Denizciler birçok tehlike ve zorlukla,
yüksek derecede stresle yüz yüze

geliyorlar ve biz de zor günlerde
sendikanın destek sağlamak üzere
onların yanında olması gerektiğine
karar verdik. Bu nedenle üyelerimiz
için, uzman doktorlarla kişisel veya
işle ilgili sorunlarını
tartışabilmelerine olanak sağlayan
rehberlik hizmetleri vermeye
başladık.

Tabii ki, üyelerimiz arasında
HİV/AİDS konusunda farkındalığı
artırmak önceliklerimizden biri ve
düzenli olarak uyguladığımız
programlarımız için ILO’dan destek
alıyoruz. Ayrıca Uluslararası
Pazarlık Forumu’yla imzaladığımız
sözleşmeye bir HİV maddesi
koymayı da başardık.

Yabancı denizcileri ağırlamayı
seviyoruz ve Kolombo limanına
demirleyen gemilerde çalışan
denizcilere ücretsiz ulaşım hizmeti

vermenin yanı sıra Kolombo
Şehri’ndeki önemli yerlere ziyaretler
de düzenliyoruz.

Limanlarımızda sıkıntılı durumlarla
karşılaşan hem Sri Lankalı hem de
yabancı denizcilere hukuki yardım
ve dayanışma desteği sunuyor
olmamız beni gururlandırıyor.

Bir örnek, Panama bandıralı, sahibi
BAE’li olan, 2010 yılının Aralık
ayında Hint Okyanusu’nda Somalili
korsanlar tarafından kaçırılan ve
ancak 2012 yılının Ekim ayında
serbest bırakılan kargo gemisi
Orana’dır. Ne yazık ki, gemiyle
birlikte 19 kişilik mürettebattan
sadece 13’ü serbest bırakıldı.
Bunlardan altısı, 2012 yılının Aralık
ayında Kolombo’ya dönmeden
önce iki yıl süreyle ormanda
tutulmuş olan Sri Lankalılardı.
Sendikam, Kassab Inter Shipping’le

yürüttüğü müzakereleri sürdürdü ve
en nihayet, 2014 yılının Ocak
ayında, şirkete korsanların elinde
kalmış - bir elektrikçi - olan son Sri
Lankalı denizciye bir yıllık maaşının
ödenmesini kabul ettirdi.

NUSS, Albedo gemisinde
çalışırken kaybolan dört Sri Lankalı
denizcinin ailelerine destek sağladı
(bkz. 10. sayfa) ve Somalili
korsanların elinde 30 ay esaret
hayatı yaşayıp kurtulmuş olan iki
denizcinin Denizcilik Okulu’nun
eğitim kurslarına ücretsiz olarak
kaydolmalarını sağladı.

Denizciler için, toplam olarak
300.000 ABD dolarından fazla
ödenmemiş ücret tahsilatı
gerçekleştirdik. 

Genç sendika Sri Lanka’da
büyük atılımlar

gerçekleştirdi
Sri Lanka’daki Ulusal Denizciler Sendikası oldukça

genç bir sendika ama daha şimdiden üyelerine bir dizi
önemli hizmet sunmaya başladı diyor, ITF’in bölgedeki

müfettişi Ranjan Perera
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NUSI, Hindistan bandıralı
gemilerde çalışan Hintli
denizcilere, ister Hindistan
kıyılarında isterse de yabancı
sularda çalışıyor olsunlar,
çalıştıkları sürenin tamamının
yabancı sularda çalışma ve
denizcilerin de yerleşik
olmayan işçi statüsünde
sayılmaları gerektiğini
savunarak, gelir vergisi
muafiyeti tanınmasını sağlamak
için uzun soluklu bir kampanya
yürüttü. 

Ülkemizde bu konuyu gemicilik,
maliye ve çalışma bakanlıkları
dâhil, birçok bakanlıkla ele aldık;
denizcilik bakanı, Milli Gemicilik
Kurulu ve Milli Sosyal Güvenlik
Kurulu ile sürekli olarak görüştük.
Konuyla ilgili hukuki görüşümüzü
sunduk ve Avustralya’dan Birleşik
Krallık’a diğer birçok ülkede
denizcilerin vergi durumunun ne
olduğunu karşılaştırmalı olarak
ortaya koyduk. Ayrıca, 2010

yılında Doğrudan Vergiler Kanun
Tasarısı’yla ilgili olarak, tezlerimizi
güçlü bir biçimde savunmak üzere
Meclis Maliye Daimi Komisyonu
toplantısına katıldık. Binlerce
denizcinin katıldığı bir imza
kampanyası düzenledik ve daha
sonra bu imzaları hükümete
sunduk. Uluslararası düzeyde
ITF’ten destek istedik.

2014 yılında, yeni kurulan
Bhartiya Janta Partisi (BJP)
hükümeti bize iddialarımızı daha
güçlü bir biçimde öne sürme
konusunda yeni bir şans verdi ve
önümüze çıkan her fırsatı
bakanlara yönelik lobi faaliyeti
yürütmek için kullandık. 25
Haziran’da, Denizciler Günü’nde,
karayolları, otoyollar ve gemicilik
bakanı Shri Nitin Gadkari,
NUSI’ye tüm Hintli denizcilere
adaletli bir vergi düzenlemesi
getirmek için kişisel olarak
konunun takipçisi olacağı
güvencesini verdi.

Bakan sözünün eri bir insan
olduğunu kanıtladı. 11 Eylül günü
mücadelemizin başarıya ulaştığını
söylemekten büyük bir mutluluk
duyuyorum. Hindistan bandıralı
gemilerde, ülkenin karasuları
dışında çalışan denizcilerin tüm
hizmet süreleri artık yabancı
sularda istihdam olarak kabul
edilecek.

Hükümetin takındığı olumlu
tutuma, başbakanın ulusal
düzeyde yürüttüğü popüler ‘temiz
Hindistan’ kampanyasına -
Swachh Bharat Abhiyan - destek
olarak, kamuoyu önünde ‘teşekkür
etme’ olanağı bulmuş olmaktan
memnuniyet duyuyoruz.
Sendikam 29 Ekim tarihinde, on
iki şube örgütümüzün tamamının
Hindistan’ın kıyı eyaletleri
boyunca, afişler ve pankartlar
eşliğinde eş zamanlı olarak
katıldıkları bir eylem günü
düzenledi.

Mumbai’de, eylem gününde
yüzlerce kişi canlı bir katılım
sergiledi. Eyleme katılanlar Free
Press Journal Marg’dan
başlayarak Nariman Point’teki
Shipping Corporation of India
binasına kadar trafik şeritlerini
süpürdüler ve kampanyanın
taahhüdü olan Swachhta
Shapath’ı SCI binasının içine
taşıdılar. Bu eylemle ilgili olarak
medyanın verdiği, eylemin çok
daha geniş kesimlerin dikkatini
çekmesini sağlayan olumlu
desteğe teşekkür ediyoruz.

Gemicilik kardeşliğinin
ulusumuzun temiz ve yeşil bir
gelecek yaratma çabalarına örnek
oluşturarak öncülük etmeyi tercih
etmiş olmasından gurur
duyuyorum. Bizlerin temizlik ve
hijyeni sağlamaya yönelik
çabalarımız Swachh Bharat
Abhiyan kampanyasını daha da
güçlendirecektir. 

Hintli denizciler için vergi
muafiyeti zaferi
Hindistan Ulusal Denizciler Sendikası’nın (NUSI) genel
sekreteri ve saymanı olan Abdulgani Y Serang, Hindistan
bandıralı gemilerde çalışan Hintli denizciler için sağladıkları
gelir vergisi muafiyetini sevinçle karşılıyor ve hükümetin bu
çabasına karşı duydukları takdiri nasıl gösterdiklerini
anlatıyor
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ITF onaylı toplu iş sözleşmeleri
elverişli bayrak gemileri için
asgari çalışma standartları
getiriyor ve sendikalar arasında
işbirliğinin kurulması denizcilere
bir dizi sendikal hizmet, üyelik ve
temsiliyet sağlamak bakımından
büyük önem taşıyor. Elverişli
bayraklar kampanyasına katılan
sendikalar, 2010 yılında
düzenlenen ITF kongresinde,
ulusal bandıralı gemilerde
istihdam edilip o ülkede yerleşik
olmayan denizciler için yeni bir
dizi asgari standartlar
oluşturmak amacıyla kabul
edilmiş olan, ITF’in Meksiko
politikasına uymakla
yükümlüdür.

Yeni ikili anlaşma uyarınca, gerçek
sahipliğin bulunduğu ülkede yer
alan sendika olarak ver.di,
Almanya’daki şirketler, kuruluşlar
veya kişilerin gerçek anlamda
sahip oldukları ve kontrol ettikleri
gemilerdeki tüm mürettebatın
temsili konusunda eşit derecede
söz hakkına sahip oluyor. İşgücü
arz eden ülkedeki sendika olarak
AMOSUP, sendikanın mevcut
sosyal hizmet programlarından ve
üyelik hizmetlerinden faydalanan
Filipinli denizciler ve aileleriyle
yakın bir ilişki içinde. Dolayısıyla,
Filipinli denizciler için bağıtlanan
toplu iş sözleşmelerinde temsil
hakkı konusunda sürekliliği olan
ve pratik bir paya sahip.

İmzalanan ikili anlaşma ile her iki
sendika da işbirliği, karşılıklı saygı
ve eşitlik ruhu içinde bir diğerinin
söz hakkını tanıyor. Ver.di,
AMOSUP’a Alman kanunlarının,
kurallarının ve mevzuatının
yorumlanmasıyla ilgili tavsiye ve
rehberlik sunarken, buna karşılık
AMOSUP da Filipinlerdeki
kanunlarla ilgili tavsiye ve
rehberlik sağlayacak. Her iki
sendika da gelecekte yapılacak
olan toplu iş sözleşmesi
görüşmelerine katkıda bulunacak
ve katılacak.

İki sendika ayrıca elverişli bayrak
toplu iş sözleşmeleri ve diğer
sözleşmeler, mevzuat ve denizcilik

Ver.di ve AMOSUP ikili anlaşma imzaladı 
Denizci sendikaları arasında iki dev – Almanya’dan ver.di ve Filipinlerden AMOSUP - ITF’in 2014 yılında yapılan kongresinde,
Meksiko politikası doğrultusunda bir ikili anlaşmaya imza attı. ITF’in denizcilik işlemleri sekreteri John Canias ve strateji
uygulama asistanı Evelin Thomson, bu anlaşmanın sağladığı yararları açıklıyor

Hindistan’da denizcilerin işe
alınmaları ve yerleştirilmeleri
2001 yılında, devlet
yönetimindeki Gemi Adamları
İstihdam Dairesi’nin - tüm
Hindistan bandıralı gemilerde
çalışan denizciler bu daire
aracılığıyla görevlendirilirdi -
kaldırılması ve Hindistan
bandıralı gemilerin denizcileri
doğrudan doğruya istihdam
etmeye başlamalarından bu
yana, büyük bir sorun haline
gelmiştir. Yabancı bandıralı
gemicilik şirketleri ise
denizcileri doğrudan veya
istihdam büroları aracılığıyla
istihdam etmeye devam ettiler.

Hindistan hükümeti, istihdam
bürolarının gemicilik
bakanlığından bir Denizcileri İşe
Alma ve Yerleştirme Lisansı
(RPSL) almalarını zorunlu hale
getirdi. Bu lisans ‘şeffaflık
sağlamayı ve istihdam bürolarının
ve yöneticilerinin bir kaydını
tutmayı’ hedefliyor.

Bir denizcinin istihdam şartlarıyla

ilgili endişe duyması durumunda,
hükümet lisanslı istihdam
bürosundan işçi bulma hizmeti
verdiği müşterisiyle ilgili bilgileri -
bu bilgiler denizcinin güvenliği,
sigortası ve esenliği ile ilgili
olduğundan - vermesini
isteyebiliyor.

Dolayısıyla Hindistan’da denizciler
gerekli sınavları vermekle ve
lisanlı istihdam büroları da
gemicilik genel müdürlüğüne işe
yerleştirdiği her denizci için bir
‘sicil ve gerçek deneyim’ mektubu
sunmakla yükümlüdür. RPSL aynı
zamanda denizcilerin Denizcilik
Çalışma Sözleşmesi, Uluslararası
Pazarlık Forumu ve ITF toplu iş
sözleşmelerinin hükümleri
doğrultusunda sigorta edilmelerini
sağlamayı da amaçlamaktadır.

Ne var ki, RPSL’li olmayan
istihdam bürolarının sayısı,
kısmen gemi sahipleri kurallara
uymakta istekli olmadıkları için,
giderek artıyor. Bu bürolar işçileri
kanunsuz bir biçimde işe
yerleştiriyorlar, onları riske

atıyorlar ve sektörde yolsuzluğun
sürmesine neden oluyorlar. Bu
nedenle sendikam bu tür istihdam
bürolarına karşı Hindistan
genelinde bir farkındalık yaratma
kampanyası başlattı. Denizcilere
çok açık bir mesajımız var: size
yasal yollardan bir iş
bulamayacakları için, lisanslı
olmayan bürolara iş
başvurusunda bulunmayın.

Lisanslı bir istihdam bürosu
tarafından işe yerleştirilmiş ve
örneğin, ücreti ödenmemiş veya
tacize uğramış olan bir denizci,
hükümetin bu büroyu lisansını
alıkoyarak ve kaydını iptal ederek
sorumlu tutabileceğini bilir.

Ancak lisansız istihdam büroları
söz konusu olduğunda, hükümet
uzun bir süre ya da belki hiç
harekete geçemeyebilir. Bu
istihdam büroları hükümetin
kendilerine karşı işlem
yapmasından kaçınmak için her
türlü yola başvuruyor – adreslerini
değiştiriyor, işe yerleştirdikleri
denizcinin belgelerini alıkoyuyor,

geçici olarak faaliyetlerini
durdurduklarını ilan ediyor ya da
belirli bir denizciyi işe yerleştirmiş
olduklarını düpedüz inkâr
ediyorlar.

Denizcilere çıkarlarının ancak
lisanslı istihdam büroları ile
çalışmaları durumunda koruma
altına alınabileceğini anlatmamız
gerekiyor. Altı yerel dilde broşürler
bastırıyoruz ve bunları denizcilerin
ev adreslerine postalıyoruz,
sosyal medyayı kullanıyoruz ve
gemicilik medyasında, ulusal
medyada ve kendi web sitemizde
düzenli aralıklarla makaleler
yayımlıyoruz. Ayrıca atölye
çalışmaları düzenliyoruz ve
görevlilerimiz denizcilerin
kaldıkları pansiyonları ziyaret
ediyor. 

Birçok uluslararası gemicilik
şirketi, devlet denetimi altında
oldukları için güvenilir mürettebat
sağladıklarını bildikleri RPSL’li
istihdam bürolarıyla çalışmayı
tercih ediyor ve hatta bunu talep
ediyor. 

İstismarcı istihdam
bürolarıyla ilgili
farkındalığı artırmak
Hindistan İleri Gemi Adamları Sendikası sekreteri Manoj Yadav,
sendikasının lisanslı olmayan istihdam bürolarının tehlikeleri
ile ilgili farkındalığı nasıl artırdığını anlatıyor
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NUSI, Hindistan bandıralı
gemilerde çalışan Hintli
denizcilere, ister Hindistan
kıyılarında isterse de yabancı
sularda çalışıyor olsunlar,
çalıştıkları sürenin tamamının
yabancı sularda çalışma ve
denizcilerin de yerleşik
olmayan işçi statüsünde
sayılmaları gerektiğini
savunarak, gelir vergisi
muafiyeti tanınmasını sağlamak
için uzun soluklu bir kampanya
yürüttü. 

Ülkemizde bu konuyu gemicilik,
maliye ve çalışma bakanlıkları
dâhil, birçok bakanlıkla ele aldık;
denizcilik bakanı, Milli Gemicilik
Kurulu ve Milli Sosyal Güvenlik
Kurulu ile sürekli olarak görüştük.
Konuyla ilgili hukuki görüşümüzü
sunduk ve Avustralya’dan Birleşik
Krallık’a diğer birçok ülkede
denizcilerin vergi durumunun ne
olduğunu karşılaştırmalı olarak
ortaya koyduk. Ayrıca, 2010

yılında Doğrudan Vergiler Kanun
Tasarısı’yla ilgili olarak, tezlerimizi
güçlü bir biçimde savunmak üzere
Meclis Maliye Daimi Komisyonu
toplantısına katıldık. Binlerce
denizcinin katıldığı bir imza
kampanyası düzenledik ve daha
sonra bu imzaları hükümete
sunduk. Uluslararası düzeyde
ITF’ten destek istedik.

2014 yılında, yeni kurulan
Bhartiya Janta Partisi (BJP)
hükümeti bize iddialarımızı daha
güçlü bir biçimde öne sürme
konusunda yeni bir şans verdi ve
önümüze çıkan her fırsatı
bakanlara yönelik lobi faaliyeti
yürütmek için kullandık. 25
Haziran’da, Denizciler Günü’nde,
karayolları, otoyollar ve gemicilik
bakanı Shri Nitin Gadkari,
NUSI’ye tüm Hintli denizcilere
adaletli bir vergi düzenlemesi
getirmek için kişisel olarak
konunun takipçisi olacağı
güvencesini verdi.

Bakan sözünün eri bir insan
olduğunu kanıtladı. 11 Eylül günü
mücadelemizin başarıya ulaştığını
söylemekten büyük bir mutluluk
duyuyorum. Hindistan bandıralı
gemilerde, ülkenin karasuları
dışında çalışan denizcilerin tüm
hizmet süreleri artık yabancı
sularda istihdam olarak kabul
edilecek.

Hükümetin takındığı olumlu
tutuma, başbakanın ulusal
düzeyde yürüttüğü popüler ‘temiz
Hindistan’ kampanyasına -
Swachh Bharat Abhiyan - destek
olarak, kamuoyu önünde ‘teşekkür
etme’ olanağı bulmuş olmaktan
memnuniyet duyuyoruz.
Sendikam 29 Ekim tarihinde, on
iki şube örgütümüzün tamamının
Hindistan’ın kıyı eyaletleri
boyunca, afişler ve pankartlar
eşliğinde eş zamanlı olarak
katıldıkları bir eylem günü
düzenledi.

Mumbai’de, eylem gününde
yüzlerce kişi canlı bir katılım
sergiledi. Eyleme katılanlar Free
Press Journal Marg’dan
başlayarak Nariman Point’teki
Shipping Corporation of India
binasına kadar trafik şeritlerini
süpürdüler ve kampanyanın
taahhüdü olan Swachhta
Shapath’ı SCI binasının içine
taşıdılar. Bu eylemle ilgili olarak
medyanın verdiği, eylemin çok
daha geniş kesimlerin dikkatini
çekmesini sağlayan olumlu
desteğe teşekkür ediyoruz.

Gemicilik kardeşliğinin
ulusumuzun temiz ve yeşil bir
gelecek yaratma çabalarına örnek
oluşturarak öncülük etmeyi tercih
etmiş olmasından gurur
duyuyorum. Bizlerin temizlik ve
hijyeni sağlamaya yönelik
çabalarımız Swachh Bharat
Abhiyan kampanyasını daha da
güçlendirecektir. 

Hintli denizciler için vergi
muafiyeti zaferi
Hindistan Ulusal Denizciler Sendikası’nın (NUSI) genel
sekreteri ve saymanı olan Abdulgani Y Serang, Hindistan
bandıralı gemilerde çalışan Hintli denizciler için sağladıkları
gelir vergisi muafiyetini sevinçle karşılıyor ve hükümetin bu
çabasına karşı duydukları takdiri nasıl gösterdiklerini
anlatıyor

(5055-TUR-4) ITF15 SEAFARERS'_BULLETIN v14_Layout 1  30/04/2015  09:35  Page 26



ITF Denizciler Bülteni 2015

28 Sendikalar

Ver.di ve AMOSUP ikili
anlaşma imzaladı devam

Avrupalı denizcilik şirketleri
gemilerini elverişli bayrak
‘siciline geçirme’ uygulamasına
hız verdiler ve bu durum
denizcileri olumsuz bir biçimde
etkiliyor. 

Bu uygulama gemi sahiplerinin
gemilerini gerçek sahiplik ilişkisinin
bulunmadığı veya gemilerinin
işletimiyle bağlantısı olmayan bir
ülkenin siciline kaydettirmelerini
içeriyor. Bu, gemi sahiplerinin ait
oldukları bayrak devletinin yapmış
olduğu belirli düzenlemelerden
kaçınabilmeleri anlamına geliyor.
Aynı zamanda, ücret beklentilerinin
belirgin bir biçimde çok daha düşük
düzeylerde olduğu, daha yoksul
ülkelerden emek istihdam ederek
asgari ücret ve standartları
uygulamaktan kaçınabilmeleri
anlamına da geliyor. Böylece
Birleşik Krallık’ta istihdam
edecekleri bir denizciye
muhtemelen kabaca 15-22 ABD
doları saat ücreti ödeyecekken,
2,50 ABD doları saat ücretiyle
denizci istihdam edebiliyorlar.

Yabancı bayrağa geçişin neden
arttığını anlamak zor değil. Gemi
sahipleri gemilerini yabancı bir
bayrağa geçirdikten sonra da
Avrupalı devletlerin uyguladıkları –
genellikle yerli zabit ve tayfalara
istihdam ve eğitim sağlanmasını
öngörmeyen - tonaj vergisi rejimi
kapsamında vergi teşviklerine hak
kazanmaya devam ediyorlar. Bu
devlet yardımı programları

Avrupa’da kayıtlı tonajı artırıyor,
ancak şirketlerin başvurdukları,
emek maliyetlerini aşağıya çeken
ve tonaj vergi teşviklerinin büyük
bölümünü oluşturan sömürüye
dayalı mürettebat istihdamının
önünü kesmiyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Odası
yaptığı bir açıklamada tayfa eğitimi
ile Birleşik Krallık’ın tonaj vergisi
arasında bir bağ kurulmasının
Birleşik Krallık’ta eğitilen tayfa
sayısının yıllık bazda yüzde 25
oranında artış göstermesine yol
açacağı için, böyle bir bağın
kurulmasına gerek olmadığını
belirtti. Oysaki Birleşik Krallık’taki
gemicilik şirketleri hâlihazırda 1999
yılında eğittiklerinin dörtte birinden
daha az tayfa eğitiyorlar.

Avrupalı denizcilerin diğer
ülkelerdeki meslektaşlarından,
sözgelimi Filipinlilerden daha fazla
ücret aldıkları bir gerçektir, ancak
bu ücret düzeyi yaşam
maliyetleriyle bağlantılı olarak
düşünülmelidir. Avrupalı denizcilik
sendikaları sektörün fiilen tüm
dünyayı tarayarak - özellikle
tayfalar arasında ama giderek
zabitler arasında da - en ucuz
mürettebatı arayıp bulmasına izin
verilmesi karşısında büyük bir
usanç duyuyorlar.

Avrupa hükümetleri kendi
ülkelerinin ticari filolarını tehlikeye
atan sorumsuz bir dibe doğru
yarışın içine girmiş durumda.
Örneğin, Birleşik Krallık hükümeti
şimdilerde, sicil kaydı maliyetlerini
düşürerek ve hatta Birleşik Krallık
bayrağını ya da yaygın olarak
bilinen adıyla Kırmızı Bandıra’yı,
diğer bayraklardan daha ucuz
olduğunu öne sürüp pazarlayarak,
fiilen elverişli bayrak ülkeleriyle
rekabet etmektedir. Ticari gemicilik
kapasitesini yitirmek sadece
denizcilik camiası için bir trajedi
olmayacak, ekonomi ve güvenlikle
ilgili de son derece ciddi sonuçlar
doğuracaktır.

Ayrıca, yabancı bayrağa geçişin
gemilerde emniyetli mürettebat
sayılarının belirlenmesi süreci
üzerinde yaratacağı etkiden de
endişe duyuyoruz. Örneğin,
Birleşik Krallık’ta bu sayı, çok daha
etkin sonuç verecek biçimde
geminin sınıfı ve büyüklüğü
temelinde değil, tek tek gemi
bazında gemi sahibi ile emniyetten
sorumlu düzenleyici kurum olan

Denizcilik ve Sahil Güvenlik
Teşkilatı arasında belirlenmektedir.
Bu yöntem sadece sendikaları
emniyet açısından kritik öneme
sahip bu tartışmaların can alıcı
aşamasının dışında bırakmakla
kalmıyor, aynı zamanda
işverenlerin emniyetli mürettebat
sayısının altına inmelerine de
olanak sağlıyor. Bunun maliyetleri
ve kâr marjlarını denizcilerinin
haklarının ve potansiyel olarak
yolcu güvenliğinin önüne koyma
riskine yol açtığına inanıyoruz.

Birleşik Krallık’taki tayfa sayısı son
30 yıl içinde yüzde 70’in üzerinde
düşüş göstererek 8.500’ün biraz
üzerinde bir sayıya geriledi. Aynı
eğilim tüm Avrupa’da yaşanıyor.
Gemilerin önlenebilir nedenler
yüzünden batmaları ve mürettebat
ölümlerinin ortaya koyduğu
kanıtlar, gevşek bir düzenleme
rejimi kullanıldığı ve tonaj bir
elverişli bayrak siciline kaydedildiği
zaman ortaya çıkan diğer
yetersizliklere işaret etmektedir.

Sektör düşük maliyetli mürettebat
istihdamına dayanan modellerin,
ekonomik açıdan yaşamsal öneme
sahip olduğu için, haklı bir temele
dayandığını öne sürüyor. Biz ise
küresel sermayenin, devletlerin ve
yurttaşların gemicilik ihtiyaçlarını
tek yanlı olarak belirlemesine izin
vermenin çok riskli bir yaklaşım
olduğunu savunuyoruz. Bayrak
devleti sicillerinin, açık sicillerin tek
kelimeyle almaya değer bir risk
olmadığı, sürdürülebilir bir gemicilik
sektörünü oluşturmaya
başlamalarının tam zamanıdır.

RMT’nin ITF’in elverişli bayraklara
son vermeyi amaçlayan uzun
soluklu kampanyasını destekliyor
olmasının nedeni budur. Bu
kampanyanın siyasi amacı bir
geminin taşıdığı bayrak ile o
geminin sahipleri, yöneticileri ve
denizcilerinin milliyeti veya ikameti
arasında gerçek bir bağ
bulunmasını güvence altına alan
devletlerarası bir anlaşmanın
imzalanmasını sağlamaktır.

Biz bunun BM Deniz Hukuku
Sözleşmesi’nin (UNCLOS)
yeniden müzakere edilmesi yoluyla
sağlanabileceğine inanıyoruz.
Böyle bir anlaşma elverişli bayrak
sistemini denizciler, yolcular, vergi
mükellefleri ve hatta politikacıların
yararına olacak biçimde, tamamen
ortadan kaldıracaktır. 

Yabancı bayrak kullanımı artıyor
RMT sendikasının gemicilik ve offshore ulusal sekreteri Steve Todd,
yabancı bayraklara geçişi ele alıyoryetkilileri tarafından alınan, ikili

anlaşmanın veya ilgili işyeri
temsilcileri veya işyeri sendika
delegelerin eğitiminin hüküm ve
şartlarını etkileyebilecek olan
kararlar hakkında da bilgi
alışverişinde bulunuyorlar.

Ver.di denizcilik koordinatörü ve
ITF adil uygulamalar komitesi
üyesi Torben Seebold, “Birlik
olduğumuzda hem
müzakerelerde hem de hukuki
anlaşmazlıkların çözümü
konusunda daha güçlü bir
konuma sahip oluyoruz,” diyor.

“Tüm bölgelerde birçok sendika
ile uzun süredir işbirliği içindeyiz.
Bunun önemini kavramak hiç de
zor değil. Tüm denizciler kendi
ülkelerinde kaliteli sendikal temsil
olanağına erişimin yanı sıra
anlaşmanın imzacısı sendikanın
koruma ve desteğine sahip
olmayı da hak ediyorlar. İkili
anlaşmalar yapmak korkulması
değil, iyi niyet, çalışkanlık ve
karşılıklı saygı ile onurlandırılması
gereken ortaklığın tanınmasının
ve ona olan bağlılığın bir
işaretidir.” 
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29Balıkçılar

Kamboçyalı eski bir rahip olan
Vuthy, bir inşaat alanındaki yeni
işine doğru gittiğini
zannederken, güney
Tayland’daki bir balıkçılık
limanına götürüldü; orada bir
balıkçı teknesinin kaptanına
satıldı, açık denizde günde 22
saat süreyle hiçbir ücret
almadan ve sürekli şiddet
tehdidi altında trolle balık
tutmaya zorlandı.

Dövülen, aç bırakılan ve zaman
zaman sıcak tropik güneşin altında
güverteye zincirlenmiş olan 33
yaşındaki bu adam yinelenen
kâbuslardan ve kendisini iş
göremez hale getirmiş olan
anksiyeteden mustarip. Vuthy,
“Öleceğimi düşündüm. Bizi hayvan
gibi sattılar, ama biz havyan değiliz
– biz insanız,” diyor.

Tayland sınırları içinde kabaca
500.000 kişinin köle haline
getirilmiş olduğu düşünülüyor.
Tayland hükümeti balıkçılık
sektöründe, yüzde 90’nı
kandırılmaya, kaçırılmaya ve
satılmaya müsait olan göçmen
işçilerden oluşan, yaklaşık 300.000
kişinin çalıştığını tahmin ediyor.

Göçmenlerin çoğu komşu ülkeler
Burma, Kamboçya ve Laos’tan
geliyor. Tayland’ın güçlü
ekonomisinin ve vasıfsız işçilere
sunduğu iş olanaklarının cazibesine
kapılan bu kişiler, simsarlara
kendilerini sınırdan kaçak olarak
geçip, bir inşaat, fabrika ya da tarım
işletmesinde iş bulmalarına
yardımcı olmaları için para ödüyor.

Ama birçoğu bunun yerine
simsarları tarafından, Tayland’ın 8
milyar ABD doları büyüklüğündeki
deniz ürünleri sektöründeki işgücü
açığını kapatmak için ticari
trolcülere satılıyor.

Yaklaşık 50.000 kayıtlı balıkçılık
teknesi ile Tayland dünyanın en
büyük balıkçılık filolarından birine
sahip, ancak giderek azalan balık
stokları tekneleri uluslararası
sularda avlanmaya zorluyor.
Taylandlı tekne kaptanları
işgücündeki azalma karşısında
köle satın almaktan başka çok az
seçeneklerinin olduğunu iddia
ediyorlar. Bu köleler için 250 sterlin
gibi düşük bir tutar ödüyorlar ve bu
bedel işçi tekneye çıktığı zaman
hesabına ‘borç’ olarak
kaydediliyor. Bu köleler karaya hiç
ayak basmadan ve fiilen hiç ücret
almadan yıllarca denizde
çalıştırılabiliyor.

Görüşme yaptığımız, halen köle
olarak çalışan ve eskiden köle
olarak çalışmış olan 15 kişi bu
teknelerdeki yaşamı şiddet dolu,
acımasız ve öngörülemez olarak
nitelendirdi. On tanesi iş
arkadaşlarının tekne kaptanı veya
ağ ustası tarafından öldürüldüğüne
tanık olmuş; bir tanesi 20
meslektaşının denizde kol ve
bacaklarından dört teknenin baş
kısmına bağlanıp, çekilip ayrılarak
öldürülmelerini seyrettiğini anlattı.

Köleler genellikle günde bir tabak
pilavla besleniyorlar ve çalışmaya
devam edebilmeleri için onlara
metamfetamin veriliyor.
Çalışamayacak kadar hasta
olanlar denize atılırken, tuvalet
molası vermeye cesaret eden
diğerleri acımasızca dövülebiliyor.
Köle gemileri karadan çok uzakta
oldukları için devlet denetiminden
kaçınabiliyor. Balıkçı teknelerine,
yakaladıkları deniz ürünlerini
teslim almak ve erzak getirmek
için Tayland limanlarından gelen
kargo tekneleri hizmet veriyor.

Kaçmaya çalışanlar kesin olarak
ölümle cezalandırılıyor ve genellikle
gözdağı vermek için diğerlerinin
önünde öldürülüyor. Burmalı bir
köle olan Aung Myo şunları söyledi:
“Bir gece, iki kişi kaçmaya çalıştı.
Kaptan bunlardan birini yakaladı,
dövdü, işkence etti ve elektrik verdi.

Ardından vurarak öldürdü ve
tekmeleyerek denize attı.”

Bu köle gemileri iç ve dış pazarlar
için balık ve kabuklu deniz ürünleri
yakalıyor: Guardian gazetesinin
yaptığı araştırma Taylandlı
balıkçılık teknelerinde çalışmaya
zorlanan kölelerin Birleşik Krallık,
ABD ve AB’de satılan çiftlik
karidesi üretiminin tamamlayıcısı
olduğunu tespit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Tayland’ı
yıllardır bu sorunu çözmek üzere
yeterince çaba göstermediği için
uyarıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı,
en nihayet 2014 yılının Haziran
ayında, yıllık insan kaçakçılığı
endeksinde, Tayland’ı insan
kaçakçılığı ve kölelikle mücadelede
gösterdiği isteksizlikten dolayı,
Suudi Arabistan, Kuzey Kore ve
İran’la birlikte, en alt basamağa
indirdi. Raporda hükümet yetkilileri,
tekne sahipleri ve kaptanların
işledikleri suçlar nedeniyle
cezalandırılmamalarının nedeni
olarak, ‘sistemik hatalar’ ve ‘her
seviyede’ yaşanan yolsuzluklara
dikkat çekiliyor.

Tayland hükümeti şu anda, yeni
kaçakçılık raporu yayımlanmadan
önce, can havliyle kimi reformları
uygulamaya koymaya çalışıyor.
Başbakan Prayuth Chan-ocha
kendisini insan kaçakçılığı ve
yasadışı balıkçılıkla mücadele
politikaları müdürlüğüne ve
göçmen işçiler ve balıkçılık
manifestoları alt komisyonlarının
başkanlığına atadı. Ancak
sahadaki araştırmacılar
uygulamada çok az şeyin
değiştiğini söylüyor ve trol
teknelerindeki kotaları doldurmak
için cezaevi hükümlülerini
kullanmayı öngören yeni gülünç
plana işaret ediyor.

Korumasız denizcilere yardım
eden bir aktivist şöyle dedi:
“Gördüğüm kadarıyla, insan
ticareti hız kesmeden sürüyor.
Kısa bir süre önce Burmalı bir
köle, bir [balıkçılık] tekne[sin]den
kaçtı ve denizde hâlâ kendisiyle
aynı durumda olan birçok insanın
bulunduğunu söyledi.”

Ayrıca diğer Güney-Asya balıkçılık
filolarında da sık sık Taylandlı
kölelere rastlanıyor ve sektör
yetkilileri balıkçılık teknelerinde

köleliğin korsanlık kadar eski – ve
yaygın - olduğunu öne sürüyor.
Ancak ITF’ten Ken Fleming gibi
aktivistler buna kalıcı olarak son
verilmesinin zamanının geldiğini
söylüyorlar: Fleming kısa bir süre
önce gazetecilere yaptığı
açıklamada, “Sektör ayakta kalmak
için köleliğe ihtiyaç duyuyorsa, 
o zaman sektörün kendisinin yok
olması gerekir,” dedi.

Balıkçıların kimliklerini korumak
için bazı isimler değiştirildi. 

Tayland balıkçılık sektöründeki kölelik ifşa edildi
Birleşik Krallık’ta yayımlanan The Guardian gazetesi tarafından 2014 yılında gizlice yürütülen
altı aylık bir inceleme, Tayland balıkçılık sektöründeki köleliğin dehşetini gözler önüne serdi.
Gazetenin Güney-Doğu Asya muhabiri Kate Hodal, Bangkok’tan, nelere tanıklık ettiğini yazıyor

Yakalamadan Perakendeye
programının lideri Liz
Blackshaw şu yorumda
bulundu: 
Guardian gazetesinin durumu
teşhir eden haberinde ilk kez
bağlantılı perakendecilerin
adlarına yer verildi ve tedarik
zinciri boyunca tam bir
şeffaflık sağlamanın ve
kurumsal sosyal
sorumluluğun önemi
vurgulandı. Yaşananlara
kamuoyunun dikkatini
çekmek hükümetler, adli
kurumlar ve sektör üzerindeki
baskının sürdürülmesine
yardımcı oluyor ama gerçek
değişim ancak daha fazla
sayıda perakendecinin
durumun düzeltilmesini talep
etmesi ve işçilerin haklarını
kullanabilmeleri ve
örgütlenmeleriyle gelecektir. 
ITF ve Uluslararası Gıda Tarım
ve Turizm İşçileri Sendikası’nın
balıkçılık sektöründe zorla
çalıştırma ve insan kaçakçılığı
ile mücadele etmek için işbirliği
yapmalarının nedeni budur.
Bizler şu çağrıyı yapıyoruz:

• ILO’nun 188 sayılı balıkçılık
sektöründe çalışma
sözleşmesi daha yaygın bir
biçimde onaylamalı;

• karada çalışan daha fazla
sayıda balıkçılık işçisi toplu iş
sözleşmesi kapsamında yer
almalı ve balıkçılık tekneleri
toplu iş sözleşmesine sahip
olmalı ve

• tüm ILO üyesi devletler
ILO’nun zorla çalıştırma
sözleşmesinin yeni
protokolünü onaylamalıdır.
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28 Sendikalar

Ver.di ve AMOSUP ikili
anlaşma imzaladı devam

Avrupalı denizcilik şirketleri
gemilerini elverişli bayrak
‘siciline geçirme’ uygulamasına
hız verdiler ve bu durum
denizcileri olumsuz bir biçimde
etkiliyor. 

Bu uygulama gemi sahiplerinin
gemilerini gerçek sahiplik ilişkisinin
bulunmadığı veya gemilerinin
işletimiyle bağlantısı olmayan bir
ülkenin siciline kaydettirmelerini
içeriyor. Bu, gemi sahiplerinin ait
oldukları bayrak devletinin yapmış
olduğu belirli düzenlemelerden
kaçınabilmeleri anlamına geliyor.
Aynı zamanda, ücret beklentilerinin
belirgin bir biçimde çok daha düşük
düzeylerde olduğu, daha yoksul
ülkelerden emek istihdam ederek
asgari ücret ve standartları
uygulamaktan kaçınabilmeleri
anlamına da geliyor. Böylece
Birleşik Krallık’ta istihdam
edecekleri bir denizciye
muhtemelen kabaca 15-22 ABD
doları saat ücreti ödeyecekken,
2,50 ABD doları saat ücretiyle
denizci istihdam edebiliyorlar.

Yabancı bayrağa geçişin neden
arttığını anlamak zor değil. Gemi
sahipleri gemilerini yabancı bir
bayrağa geçirdikten sonra da
Avrupalı devletlerin uyguladıkları –
genellikle yerli zabit ve tayfalara
istihdam ve eğitim sağlanmasını
öngörmeyen - tonaj vergisi rejimi
kapsamında vergi teşviklerine hak
kazanmaya devam ediyorlar. Bu
devlet yardımı programları

Avrupa’da kayıtlı tonajı artırıyor,
ancak şirketlerin başvurdukları,
emek maliyetlerini aşağıya çeken
ve tonaj vergi teşviklerinin büyük
bölümünü oluşturan sömürüye
dayalı mürettebat istihdamının
önünü kesmiyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Odası
yaptığı bir açıklamada tayfa eğitimi
ile Birleşik Krallık’ın tonaj vergisi
arasında bir bağ kurulmasının
Birleşik Krallık’ta eğitilen tayfa
sayısının yıllık bazda yüzde 25
oranında artış göstermesine yol
açacağı için, böyle bir bağın
kurulmasına gerek olmadığını
belirtti. Oysaki Birleşik Krallık’taki
gemicilik şirketleri hâlihazırda 1999
yılında eğittiklerinin dörtte birinden
daha az tayfa eğitiyorlar.

Avrupalı denizcilerin diğer
ülkelerdeki meslektaşlarından,
sözgelimi Filipinlilerden daha fazla
ücret aldıkları bir gerçektir, ancak
bu ücret düzeyi yaşam
maliyetleriyle bağlantılı olarak
düşünülmelidir. Avrupalı denizcilik
sendikaları sektörün fiilen tüm
dünyayı tarayarak - özellikle
tayfalar arasında ama giderek
zabitler arasında da - en ucuz
mürettebatı arayıp bulmasına izin
verilmesi karşısında büyük bir
usanç duyuyorlar.

Avrupa hükümetleri kendi
ülkelerinin ticari filolarını tehlikeye
atan sorumsuz bir dibe doğru
yarışın içine girmiş durumda.
Örneğin, Birleşik Krallık hükümeti
şimdilerde, sicil kaydı maliyetlerini
düşürerek ve hatta Birleşik Krallık
bayrağını ya da yaygın olarak
bilinen adıyla Kırmızı Bandıra’yı,
diğer bayraklardan daha ucuz
olduğunu öne sürüp pazarlayarak,
fiilen elverişli bayrak ülkeleriyle
rekabet etmektedir. Ticari gemicilik
kapasitesini yitirmek sadece
denizcilik camiası için bir trajedi
olmayacak, ekonomi ve güvenlikle
ilgili de son derece ciddi sonuçlar
doğuracaktır.

Ayrıca, yabancı bayrağa geçişin
gemilerde emniyetli mürettebat
sayılarının belirlenmesi süreci
üzerinde yaratacağı etkiden de
endişe duyuyoruz. Örneğin,
Birleşik Krallık’ta bu sayı, çok daha
etkin sonuç verecek biçimde
geminin sınıfı ve büyüklüğü
temelinde değil, tek tek gemi
bazında gemi sahibi ile emniyetten
sorumlu düzenleyici kurum olan

Denizcilik ve Sahil Güvenlik
Teşkilatı arasında belirlenmektedir.
Bu yöntem sadece sendikaları
emniyet açısından kritik öneme
sahip bu tartışmaların can alıcı
aşamasının dışında bırakmakla
kalmıyor, aynı zamanda
işverenlerin emniyetli mürettebat
sayısının altına inmelerine de
olanak sağlıyor. Bunun maliyetleri
ve kâr marjlarını denizcilerinin
haklarının ve potansiyel olarak
yolcu güvenliğinin önüne koyma
riskine yol açtığına inanıyoruz.

Birleşik Krallık’taki tayfa sayısı son
30 yıl içinde yüzde 70’in üzerinde
düşüş göstererek 8.500’ün biraz
üzerinde bir sayıya geriledi. Aynı
eğilim tüm Avrupa’da yaşanıyor.
Gemilerin önlenebilir nedenler
yüzünden batmaları ve mürettebat
ölümlerinin ortaya koyduğu
kanıtlar, gevşek bir düzenleme
rejimi kullanıldığı ve tonaj bir
elverişli bayrak siciline kaydedildiği
zaman ortaya çıkan diğer
yetersizliklere işaret etmektedir.

Sektör düşük maliyetli mürettebat
istihdamına dayanan modellerin,
ekonomik açıdan yaşamsal öneme
sahip olduğu için, haklı bir temele
dayandığını öne sürüyor. Biz ise
küresel sermayenin, devletlerin ve
yurttaşların gemicilik ihtiyaçlarını
tek yanlı olarak belirlemesine izin
vermenin çok riskli bir yaklaşım
olduğunu savunuyoruz. Bayrak
devleti sicillerinin, açık sicillerin tek
kelimeyle almaya değer bir risk
olmadığı, sürdürülebilir bir gemicilik
sektörünü oluşturmaya
başlamalarının tam zamanıdır.

RMT’nin ITF’in elverişli bayraklara
son vermeyi amaçlayan uzun
soluklu kampanyasını destekliyor
olmasının nedeni budur. Bu
kampanyanın siyasi amacı bir
geminin taşıdığı bayrak ile o
geminin sahipleri, yöneticileri ve
denizcilerinin milliyeti veya ikameti
arasında gerçek bir bağ
bulunmasını güvence altına alan
devletlerarası bir anlaşmanın
imzalanmasını sağlamaktır.

Biz bunun BM Deniz Hukuku
Sözleşmesi’nin (UNCLOS)
yeniden müzakere edilmesi yoluyla
sağlanabileceğine inanıyoruz.
Böyle bir anlaşma elverişli bayrak
sistemini denizciler, yolcular, vergi
mükellefleri ve hatta politikacıların
yararına olacak biçimde, tamamen
ortadan kaldıracaktır. 

Yabancı bayrak kullanımı artıyor
RMT sendikasının gemicilik ve offshore ulusal sekreteri Steve Todd,
yabancı bayraklara geçişi ele alıyoryetkilileri tarafından alınan, ikili

anlaşmanın veya ilgili işyeri
temsilcileri veya işyeri sendika
delegelerin eğitiminin hüküm ve
şartlarını etkileyebilecek olan
kararlar hakkında da bilgi
alışverişinde bulunuyorlar.

Ver.di denizcilik koordinatörü ve
ITF adil uygulamalar komitesi
üyesi Torben Seebold, “Birlik
olduğumuzda hem
müzakerelerde hem de hukuki
anlaşmazlıkların çözümü
konusunda daha güçlü bir
konuma sahip oluyoruz,” diyor.

“Tüm bölgelerde birçok sendika
ile uzun süredir işbirliği içindeyiz.
Bunun önemini kavramak hiç de
zor değil. Tüm denizciler kendi
ülkelerinde kaliteli sendikal temsil
olanağına erişimin yanı sıra
anlaşmanın imzacısı sendikanın
koruma ve desteğine sahip
olmayı da hak ediyorlar. İkili
anlaşmalar yapmak korkulması
değil, iyi niyet, çalışkanlık ve
karşılıklı saygı ile onurlandırılması
gereken ortaklığın tanınmasının
ve ona olan bağlılığın bir
işaretidir.” 
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Limanlarda
yeni fırsatlar

Limanlardaki
kadınlar

Antwerp Limanı’nda BTB sendikasının
sekreteri olan Monique Verbeeck, dünya

limanlarında kadın liman işçilerinin sayısının
artmasının tüm liman işçileri için bir fark

yaratabileceğine inanıyor 

Geçtiğimiz 10 yıl içinde
limancılık sektöründe büyük
değişikliklere tanık olduk. 

Bir liman işçisinin yaptığı işler,
birçok bakımdan daha az fiziksel
hale geldi. Bu, neden giderek daha
fazla sayıda kadının Antwerp
limanında liman işçisi olmak
istediğini açıklıyor.

Şu anda burada çalışan yaklaşık
300 kadın var. Çoğu depolarda
lojistik kayıtlı liman işçisi, meyve
ayırıcısı ve puantör olarak
çalışmakta, ancak bir kadın
ustabaşı, birkaç liman istif taşıyıcısı
sürücüsü, puantör şef yardımcısı
ve bakım işçisine de sahibiz. 

Ancak işin en çarpıcı yanı,
kadınlara cazip gelen işlerin
sadece daha kadın dostu işlerle
sınırlı kalmadığını görmek. Giderek
daha fazla sayıda kadın gemilere
yükleme boşaltma hizmeti veren
genel liman işçisi olarak çalışmak
için iş başvurusunda bulunuyor –
ve bu işi erkekler kadar iyi
yapıyorlar. 2000 yılından bu yana
bu işi yapan kadın sayısının üçten
otuza çıktığını gördük ve artış
hızında herhangi bir yavaşlama
işareti de göze çarpmıyor. Evet, bu
hâlâ çok düşük bir oran, ancak
limancılık sektörünün ulaştırma
sektörleri arasında en erkek

egemen sektörlerden biri olduğunu
unutmamamız gerekir.

Bu değişim tesadüfen olmadı.
Antwerp’te sendikalar ve yönetim
bir dizi girişim üzerinde çalıştılar.
Kadın liman işçilerinin emniyet
giysilerinde önemli gelişmeler
kaydedildi ve sıhhi tesislerde
ayarlamalar yapıldı. Ama hâlâ,
özellikle de daha eski olan genel
kargo terminallerinde hem erkekler
hem de kadınlar için yapılması
gereken çok şey var. Kısa bir süre
önce, hem sendikalar hem de
işveren liman için, 2020 yılına
kadar işyerlerinde kaza oranlarını
yarı yarıya azaltmayı ve temiz bir
çalışma ortamı yaratmayı
amaçlayan yeni bir 2020 güvenlik
sözleşmesine imza attılar.

ITF’in liman işçileri kolunun kadın
temsilcisi olarak, hem liman işçileri
kolu hem de kadın ulaştırma işçileri
bölümüyle işbirliği içinde, limancılık
sektöründe kadınların istihdamını
teşvik etme kampanyasını
heyecanla destekliyorum. Bunun
geçen yılın Ağustos ayında ITF’in
kongresinde gündeme alınmış
olmasından dolayı memnuniyet
duyuyorum ve Kanada’da
ILWU’nun yaptıkları bu
kampanyanın muazzam bir
örneğidir.

Önemli bir gelişme, Avrupa’da ETF
(Avrupa Taşımacılık İşçileri
Federasyonu) ile diğer hükümet ve
sosyal paydaş olarak işverenlerin,
kısa bir süre önce, Avrupa’daki
liman işverenlerini sektörü kadınlar
için daha cazip hale getirmeye ve
bu temelde ulusal düzeyde ve
liman düzeyinde kılavuz ilkeleri
uygulamaya koymaya teşvik
etmeyi amaçlayan ortak tavsiyeler
konusunda fikir birliğine varmış ve
bunları imza altına almış
olmalarıdır.

1984 yılından bu yana,
sendikamda hem erkek hem de
kadın liman işçilerini temsil ettim ve
limancılık sektöründe yaşanan
değişimlere birinci elden tanık
oldum. Daha fazla sayıda kadın
liman işçisi görme arzusu kotalar
getirmekle değil, bu erkekler
dünyasının bir parçası olmak için
zorlukları göze alan kadınlar için
adil bir ortam ve eşit fırsatlar
yaratmakla ilgilidir.

Limanlarımızda daha fazla kadın
işçinin çalışması aynı zamanda
tüm liman işçileri için de iyi
sonuçlar doğuracak bir gelişmedir.
Birlikte çalışan erkek ve kadınlar,
tüm limancılık sektörü için olumlu
bir imaj yaratabilirler. Denizciliğin
diğer alt-sektörleriyle birlikte

çalışarak, denizciler, liman işçileri
ve balıkçılar olarak, tüm sektör için
olumlu bir imaj yaratabiliriz. Ayrıca
kadın liman işçileri sendikalarının
güçlenmesine de katkı sağlayabilir.

Elbette, sonuçta önemli olan şey
işyerinde hem erkekler hem de
kadınlar için, onların emniyetli,
sağlıklı ve tacizden uzak bir
ortamda birlikte çalışmalarını
mümkün kılan gerekli eğitim,
kaynak ve tesisleri sağlamaya
devam etmemizdir. 

“Giderek daha
fazla sayıda

[kadın] gemilere
yükleme

boşaltma hizmeti
veren genel liman

işçisi olarak
çalışmak için iş
başvurusunda

bulunuyor – ve bu
işi erkekler kadar

iyi yapıyorlar”
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Mersey Docks and Harbour
Company’nin 29 Eylül 1995
tarihinde grev kırıcılığı yapmayı
reddeden 500 liman işçisini işten
çıkarmasının ardından, Liverpool
Britanya’nın en uzun
grevlerinden birine sahne oldu.
Bu işçilerin mücadelesi
güvencesiz çalışma ve
kuralsızlaştırmaya karşıydı.
Günümüzün küreselleşmiş
limancılık sektöründe liman
işçileri dünyanın dört bir yanında
hâlâ aynı sorunlarla karşı karşıya.

Terry Teague, o zamandan bu
yana Liverpool’un “bir ucuz emek
cenneti” haline geldiğini, liman
işçilerinin ise bu durumu
değiştirmek için yapabilecekleri çok
az şey olduğu duygusuna
kapıldıklarını söylüyor. Unite ile
ITF’i bu limanda daha yakın bir
işbirliği içinde çalışmaya sevk eden
de bu oldu.

Unite, ITF’ten denizcilere kargo
elleçleme işinin yaptırılması ve 250
liman işçisinden 25’inin işten
çıkarılması tehdidiyle ilgili olarak
liman idaresi Peel Ports ve istihdam
bürosu Drake Port Distribution
Services ile yaşadığı sorunlar
konusunda yardım talep etti.

Teague şöyle açıklıyor: “İşyeri
temsilcileri ve sendika aktivistleri
bana işten çıkarılanlara yardımcı
olmak üzere sendikal bir
kampanya başlatma talimatı
verdiler. Liman işinin uluslararası
boyutları nedeniyle yardım
sağlamanın en iyi yolunun ITF’i
devreye sokmak olduğunu
düşündüm.”

Ken Fleming işten çıkarmaları

durdurmak ve denizcilerin liman
işçilerinin işlerini yapmalarına son
verileceğinin taahhüt edilmesini
sağlamak için sendikanın hangi
argümanlarla pazarlık edebileceğini
belirlemek üzere, Teague ile birlikte
çalışmaya başladı.

Teague, “Sendika üyeleri toplu
olarak enflasyonun altında bir ücret
artışını kabul ettiler, üç ay süreyle
daha yüksek bir oran üzerinden
hesaplanan fazla mesai
ödemelerini askıya aldılar ve bu
yolla 25 işçinin işten çıkarılmasına
engel olduk,” diyor. “İşçiler bu
fedakârlığı gerçekten isteyerek
yaptılar. 1995 yılından bu yana, ne
zaman iş hacminde kısa süreli bir
düşüş yaşansa işçilerin gözle kaş
arasında işten çıkarılmaları normal
bir uygulama haline gelmişti. Sırf
işverenlerin neden oldukları bir
finansal deliği tıkamak için
üyelerimizin işten çıkarılmasını
kabul etmeyeceğimizi söyleyerek
şirketi şoke ettik.”

Bu deneyim Ken Fleming’i
Liverpool’la daha yakından
ilgilenmeye yöneltti. “2012 yılının
Ocak ayında, koordinatörlük görevini
üstlendiğim zaman, ITF olarak kargo
elleçlemeye zorlanan denizcilere
yardımcı olmak için gerçek bir güce
sahip olmadığımız çok açıktı.
İrlanda’da bir ulusal iletişim
komitesinin kurulmasıyla sonuçlanmış
olan bazı çalışmalar yapmıştık ve
benzeri çalışmaların başka yerlerde
de yapılabileceğini düşündüm.”

Böylece Fleming, Teague ve ITF’in
Kuzey Batı İngiltere müfettişi
Tommy Molloy, liman işçileri ve
römorkör mürettebatı, liman bakım

işçileri, kılavuz kaptanlar ve ofis
personelini bir araya getirecek bir
etkinliğin biçimini ve
zamanlamasını kararlaştırmak
üzere, birkaç atölye çalışması
düzenlediler. Bu hazırlıkların
sonucunda Liverpoollu liman
işçilerinin evi olan The Casa’da
düzenlenen akşam etkinliği çok
olumlu tepkiler aldığımız
muhteşem bir başarıydı, diyor
Fleming.

“Liverpool’u
eskiden olduğu

gibi, iyi ve sendikalı
işçi sınıfından

insanların harika
bir geleceğe sahip

oldukları ve
ailelerinin geçimini

sağlayabildikleri
canlı bir liman

haline getirmeyi
umuyoruz”

Teague’ya göre bu bir dönüm
noktasıydı. “Bu etkinlik yıllardır
görüşmemiş olan farklı grupları bir
araya getirdi. Limanın kendi
çalıştıkları kesimlerinden
deneyimlerini paylaşma ve Unite
ve ITF’in uluslararası dayanışma
yoluyla, onları desteklemek için,
yerel ve küresel düzeylerde neler
yapabileceğini tartışma olanağını
buldular.”

Teague bunun liman işçilerine
açık bir mesaj verdiğini söylüyor:
“Yalnız değilsiniz ve işveren ne
derse kabul etmek zorunda da
değilsiniz. İşçiler kendileri için
mücadele etmeye başlamalı.
Uluslararası liman işçileri hareketi
aracılığıyla, dünyanın dört bir
yanındaki Liverpool’la ticaret
yapan tüm limanları yardıma
çağırabiliriz.”

Bu etkinlik aynı zamanda,
dayanışma sağlamak ve iletişim
kurmak üzere düzenli aralıklarla
toplantıların yapıldığı, bir işçi üssü
olan River Mersey Combine’ın
kuruluşuyla da çakıştı. Bu
toplantılar liman işçilerinin oldukça
farklı kesimlerini cezbediyor.

O zamandan bu yana yeni
gelişmeler yaşandı. Unite
hâlihazırda Liverpool’daki 300
liman işçisinin ücretlerini ve çalışma
koşullarını korumak için zorlu
müzakereler yürütüyor. Limanda
işgücü sağlama sözleşmesi
Drakes’ten alınarak, Blue Arrow
adlı bir şirkete verilmiş durumda. 

Ama gelecek güzel görünüyor.
Peel Ports Liverpool, 2015 yılının
Eylül ayında faaliyete geçmesi
beklenen ve limanın mevcut
kapasitesini iki katına çıkaracak
olan yepyeni bir derin nehir tesisi
inşa ediyor: Liverpool 2. Bu yeni
yatırım liman genelinde binlerce
yeni iş potansiyeliyle birlikte,
başlangıçta 300 liman işçisi ve
yardımcı personel için istihdam
olanağı yaratacak. ITF ve Unite
tüm bu yeni işlerin tamamen
sendikalı ve örgütlü olmasını
sağlamak için birlikte çalışıyor.

Teague bu azimli çabayı “atılan
küçük adımların ardından gelen
asıl amaç” olarak tanımlıyor ve
bunun ulaşılabilir bir amaç
olduğuna inanıyor. ITF’in Peel
Ports’la olan ve Unite’ın şirketle
olumlu görüşmeler yürütmesini
kolaylaştıran profesyonel ilişkisi
bu bakımdan önemli bir rol
oynuyor. Teague, ITF ile Unite
arasındaki ilişkinin gerçekten çok
iyi olduğunu sözlerine ekliyor:
“Sendikal harekette olması
gereken türde bir ilişki.”

Son söz Fleming’in. “Liverpool’u
eskiden olduğu gibi, iyi ve
sendikalı işçi sınıfından insanların
harika bir geleceğe sahip oldukları
ve ailelerinin geçimini
sağlayabildikleri canlı bir liman
haline getirmeyi umuyoruz.” 

Liverpool 2 ile daha parlak bir gelecek
ITF ile üyesi Unite sendikasının Birleşik Krallık’ın Liverpool limanında yaptıkları işbirliğinin,
dünyaca ünlü bu limanda liman işçileri için önemli bir dönüm noktası oluşturacağı
görülüyor. Denizciler Bülteni, ITF’in Birleşik Krallık ve İrlanda koordinatörü Ken Fleming ve
Unite’ın bölgesel limanlar ve suyolları yetkilisi Terry Teague’den konuyla ilgili daha ayrıntılı
bilgi aldı
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Antwerp Limanı’nda BTB sendikasının
sekreteri olan Monique Verbeeck, dünya

limanlarında kadın liman işçilerinin sayısının
artmasının tüm liman işçileri için bir fark

yaratabileceğine inanıyor 

Geçtiğimiz 10 yıl içinde
limancılık sektöründe büyük
değişikliklere tanık olduk. 

Bir liman işçisinin yaptığı işler,
birçok bakımdan daha az fiziksel
hale geldi. Bu, neden giderek daha
fazla sayıda kadının Antwerp
limanında liman işçisi olmak
istediğini açıklıyor.

Şu anda burada çalışan yaklaşık
300 kadın var. Çoğu depolarda
lojistik kayıtlı liman işçisi, meyve
ayırıcısı ve puantör olarak
çalışmakta, ancak bir kadın
ustabaşı, birkaç liman istif taşıyıcısı
sürücüsü, puantör şef yardımcısı
ve bakım işçisine de sahibiz. 

Ancak işin en çarpıcı yanı,
kadınlara cazip gelen işlerin
sadece daha kadın dostu işlerle
sınırlı kalmadığını görmek. Giderek
daha fazla sayıda kadın gemilere
yükleme boşaltma hizmeti veren
genel liman işçisi olarak çalışmak
için iş başvurusunda bulunuyor –
ve bu işi erkekler kadar iyi
yapıyorlar. 2000 yılından bu yana
bu işi yapan kadın sayısının üçten
otuza çıktığını gördük ve artış
hızında herhangi bir yavaşlama
işareti de göze çarpmıyor. Evet, bu
hâlâ çok düşük bir oran, ancak
limancılık sektörünün ulaştırma
sektörleri arasında en erkek

egemen sektörlerden biri olduğunu
unutmamamız gerekir.

Bu değişim tesadüfen olmadı.
Antwerp’te sendikalar ve yönetim
bir dizi girişim üzerinde çalıştılar.
Kadın liman işçilerinin emniyet
giysilerinde önemli gelişmeler
kaydedildi ve sıhhi tesislerde
ayarlamalar yapıldı. Ama hâlâ,
özellikle de daha eski olan genel
kargo terminallerinde hem erkekler
hem de kadınlar için yapılması
gereken çok şey var. Kısa bir süre
önce, hem sendikalar hem de
işveren liman için, 2020 yılına
kadar işyerlerinde kaza oranlarını
yarı yarıya azaltmayı ve temiz bir
çalışma ortamı yaratmayı
amaçlayan yeni bir 2020 güvenlik
sözleşmesine imza attılar.

ITF’in liman işçileri kolunun kadın
temsilcisi olarak, hem liman işçileri
kolu hem de kadın ulaştırma işçileri
bölümüyle işbirliği içinde, limancılık
sektöründe kadınların istihdamını
teşvik etme kampanyasını
heyecanla destekliyorum. Bunun
geçen yılın Ağustos ayında ITF’in
kongresinde gündeme alınmış
olmasından dolayı memnuniyet
duyuyorum ve Kanada’da
ILWU’nun yaptıkları bu
kampanyanın muazzam bir
örneğidir.

Önemli bir gelişme, Avrupa’da ETF
(Avrupa Taşımacılık İşçileri
Federasyonu) ile diğer hükümet ve
sosyal paydaş olarak işverenlerin,
kısa bir süre önce, Avrupa’daki
liman işverenlerini sektörü kadınlar
için daha cazip hale getirmeye ve
bu temelde ulusal düzeyde ve
liman düzeyinde kılavuz ilkeleri
uygulamaya koymaya teşvik
etmeyi amaçlayan ortak tavsiyeler
konusunda fikir birliğine varmış ve
bunları imza altına almış
olmalarıdır.

1984 yılından bu yana,
sendikamda hem erkek hem de
kadın liman işçilerini temsil ettim ve
limancılık sektöründe yaşanan
değişimlere birinci elden tanık
oldum. Daha fazla sayıda kadın
liman işçisi görme arzusu kotalar
getirmekle değil, bu erkekler
dünyasının bir parçası olmak için
zorlukları göze alan kadınlar için
adil bir ortam ve eşit fırsatlar
yaratmakla ilgilidir.

Limanlarımızda daha fazla kadın
işçinin çalışması aynı zamanda
tüm liman işçileri için de iyi
sonuçlar doğuracak bir gelişmedir.
Birlikte çalışan erkek ve kadınlar,
tüm limancılık sektörü için olumlu
bir imaj yaratabilirler. Denizciliğin
diğer alt-sektörleriyle birlikte

çalışarak, denizciler, liman işçileri
ve balıkçılar olarak, tüm sektör için
olumlu bir imaj yaratabiliriz. Ayrıca
kadın liman işçileri sendikalarının
güçlenmesine de katkı sağlayabilir.

Elbette, sonuçta önemli olan şey
işyerinde hem erkekler hem de
kadınlar için, onların emniyetli,
sağlıklı ve tacizden uzak bir
ortamda birlikte çalışmalarını
mümkün kılan gerekli eğitim,
kaynak ve tesisleri sağlamaya
devam etmemizdir. 

“Giderek daha
fazla sayıda

[kadın] gemilere
yükleme

boşaltma hizmeti
veren genel liman

işçisi olarak
çalışmak için iş
başvurusunda

bulunuyor – ve bu
işi erkekler kadar

iyi yapıyorlar”
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32 Sektördeki
gelişmeler

Otomatik gemiler fikri denizcilik sektöründeki bazı unsurlar tarafından
teşvik edilen, tartışmalı fikirlerden biridir. ITF ve üyesi sendikalar bu fikre
karşı endişe ve şüphecilikle karışık bir yaklaşım sergiliyorlar. Denizciler
Bülteni, MUNIN (Yapay Zekâ Aracılığıyla Denizcilikte İnsansız Navigasyon)
adlı araştırma projesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Wilko
Bruhn’un konuyla ilgili görüşlerine kulak veriyor ve ITF’in denizciler
kolunun ve sektörün diğer önemli temsilcilerinin bu görüşlere yönelik
tepkilerini aktarıyor

İnsanlar otomatik ve tamamen
veya kısmen insansız araçlara
giderek daha fazla alışıyorlar.
Sürücüsüz metropoliten tren
sistemleri birçok şehirde
mevcut. Sürücüsüz otomobiller
halka açık yollarda
denenmekte. Yolcu uçaklarında
pilotlar uçuşun büyük
bölümünde kontrolü genellikle
gelişmiş oto pilot sistemlerine
aktarıyorlar. 

Buna karşılık, deniz ortamında
otonom sistemlerin uygulanışı
hâlihazırda, her ikisi de insan
gözetimini gerektiren donanma
gemileri ve bilimsel araştırma
denizaltılarıyla sınırlı. Oysaki
bunlar otomatik deniz ulaşımının
teknik olarak mümkün olduğunu
gösteren uygulamalar.

Birçok kuruluş – örneğin, tersane
işletmeleri, makine üreticileri ve
gemicilik şirketleri - ticari
gemicilikte daha çok otomasyona
gidilmesi potansiyeline giderek
daha fazla ilgi gösteriyorlar ve
bunun uygulamaya konulması için
kavramlar geliştiriyorlar. Bu
kavramlar kısa mesafeli ve açık
deniz taşımacılığını ve alternatif
sevk gücü, bakım ve navigasyon
yöntemlerini içeriyor.

İnsansız ve otonom gemicilik
fikrinin büyük bir potansiyel
sunduğuna inanıyoruz. Gemilerde
gelişmiş teknoloji ve daha fazla
sistem entegrasyonunun
kullanımı, sistem güvenilirliğinin
artmasını sağlayacak ve daha
esnek bilgi üretecektir. Uzaktan
izleme ve bakım hizmetleri gibi,
karada yeni cazip denizcilik işleri
yaratan iş fırsatları da doğacaktır.
Bunun her şeyden önce,
hayatlarımızın ve denizdeki
malların genel emniyeti ve deniz
çevresi bakımından yararlı
sonuçları olacaktır.

Avrupa Birliği’nin sağladığı
finansmanla, karada yer alan bir
izleme ve kontrol istasyonu
tarafından gözetim altında tutulan
ve denizlerde bağımsız olarak
seyreden bir gemi filosu öngören
bir konsept geliştiriyoruz.

Her gemi bir hava istasyonu ve
radar/ARPA, AIS, yankılı
derinlikölçer ve ECDIS gibi
kanıtlanmış seyir cihazlarının
oluşturduğu gelişmiş bir sensör
sistemi ile donatılmış olacak.
Geminin çevresini sürekli olarak
izlemek üzere gün ışığı ve
kızılötesi kameralarla donatılmış
olan otomatik bir gözetleme

teçhizatı bulunacak. Toplanan
bilgiler, otomatik seyir sistemi için
bir temel olarak kullanılacak olan,
geminin yakın çevresine ilişkin bir
algı yaratacak. Bir gemi
karasularına yaklaşırken, bir
mürettebat gemiye çıkacak ve onu
gideceği limana götürecek.

Dolayısıyla, bu konsept köprü ve
makine dairesi personeli için iki
temel mesleki alanı
kapsamaktadır.

Bunların ilki gözetimdir. Karadaki
kontrol merkezinde yeterli sayıda
deneyimli ve yüksek vasıflı
denizcilik uzmanının bulunması
gerekiyor. Bir merkez, uydu
aracılığıyla birbiriyle bağlantılı olan
ve dünya sularında seyreden
belirli büyüklükteki bir filoyu
haftada 7 gün ve günde 24 saat
izlemek ve kontrol etmekle
sorumlu olacak. Bir bölüm, yolcu
gemisi sektöründe zaten
uygulanmakta olduğu gibi, rota ve
bakım planlaması gibi görevlerden
sorumlu olacak. Tekil operatörler
kendi sorumluluklarına verilmiş
olan gemilerin emniyetli ve etkin
bir biçimde yol almalarını
sağlamaktan sorumlu olacak. Bir
geminin, üzerinde yer alan
sistemlerin çözemeyeceği bir

durumla karşılaması söz konusu
olursa, operatörün yardımı
istenecek. Durumun daha da
ciddileşmesi halinde özel eğitimli
denizcilik uzmanlarından oluşan
bir ekip gemiyi köprü benzeri bir
ortamda, uzaktan kontrol edecek.

İkincisi, gemilere binecek olan
mürettebattır. Karaya olan uzaklık,
trafik yoğunluğu veya çevresel
koşullar gibi belirli şartlara bağlı
olarak, bir gemi kontrol ekibi
gemiye çıkacak, doğrudan
kontrolü ele alacak ve gemiyi
limana yanaştıracak. Bu
uygulama hem kılavuz kaptanlık
gibi nispeten kısa süreler için hem
de trafiğin yoğun olduğu ve/veya
karasularına yakın sularda
seyrederken birkaç güne kadar
uzayabilecek geçişler için
öngörülmektedir. Yolculuğun
personelle yapıldığı bölümü
boyunca, gemide bulunan
mürettebat geminin gelişmiş
sensör teknolojisinden önemli
ölçüde yararlanacaktır.

Geleneksel gemilerde
bulunmayan nesne algılama
becerileriyle birlikte, daha hassas
ve güvenilir verilerin toplanıyor
olması seyir güvenliğini önemli
ölçüde artıracaktır. Gemiye çıkmış

ITF Denizciler Bülteni 2015 devamı 34. sayfada
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“Otomatik gemiler yeni bir şey
değil ve zaman zaman gemicilik
işletmelerine çok büyük
faydalar ve devasa tasarruflar
sağlayacağı vaat edilerek
yeniden gündeme getiriliyor.

Teknoloji dünya üzerindeki malların
yüzde 90’nını taşıyan profesyonel
denizcilere, bunu emniyetli ve etkin
bir biçimde sürdürmeleri
konusunda yardımcı olmalıdır. Biz
otomasyonun profesyonel ve
vasıflı denizcilerin yerini
alabileceğine ve alması gerektiğine
inanmıyoruz.

Gerçekte otonom gemiler meselesi
bundan çok daha karmaşıktır. Bu
mesele, MUNIN’nin devrimci
taşımacılık yaklaşımından çok,
cazibeli bir rüyayı andırmaktadır.
Emniyetli seyir, risk yönetimi,
çevresel tehditler ve kazaların
önlenmesi gibi konular mürettebatı
kaldırarak ve bir gemiyi sensörler,
kızılötesi kameralar ve sofistike
otomasyonla doldurarak ciddi bir
biçimde ele alınamaz.

MUNIN ve benzeri diğer girişimler,
otomasyon ne kadar sofistike
olursa olsun, denizcilerin
profesyonelliğini ve emniyetli ve
güvenli ticarette sahip oldukları rolü

kolayca göz ardı etmektedir.
MUNIN ayrıca, okyanus şartlarının
değişkenliği ve bunun gemileri
nasıl etkilediği, uluslararası çevre
kirliliği ve emniyeti araçları, deniz
hukukunun yasal çerçevesi ve
denizcilik ülkelerinin ekonomilerine
karşı sosyal sorumluluk gibi,
gemiciliğin düzenlenmesiyle ilgili
birçok sorunu ele almakta da
yetersiz kalmaktadır.

Bugün var olan otomasyon
uygulamaları otomatik gemilerin ne
uygulanabilir ne de arzu edilir
olduklarına tanıklık etmemektedir.
19.000 teu bir gemi veya şartların
değiştiği okyanusta yol alan
uzaktan kumanda edilen bir filo ile
katı bir zeminde, önceden
belirlenmiş ve sınırlı bir demiryolu
hattı üzerinde çalışan bir
metropoliten tren arasında köklü bir
farklılık vardır.

Gemide bulunan profesyonel
denizcilerin doğal çevre, kıyı
şeridinde yaşayan tüm topluluklar
ve her şeyden önce insanların
yaşamları üzerinde yıkıcı sonuçlar
doğurmasını engellemek için
düzeltmek zorunda kaldıkları,
başarısızlıkla sonuçlanmış sayısız
otomasyon örneği bulunuyor.

MUNIN tarafından öngörüldüğü
şekliyle gemiciliğin geleceği, sınırlı
sayıda kontrol biriminin gemileri bir
yerden bir yere hareket ettirdikleri
küresel bir bilgisayar oyununa
benziyor. Uzaktan işlemleri
destekleyen veya gemilere
limanlara girerken yol gösteren
yeni kuşak işler mümkün olsa bile,
gemilere manevra yaptırmaları
gereken işçilerin nerede ve nasıl
eğitileceklerini veya kaba dalgalı
denizlerde gemide bulunmanın
onlar için ne kadar emniyetli
olacağını kafamızda
canlandıramıyoruz.

MUNIN tarafından önerilen bir
avuç iş günümüzün küresel
denizcilik işgücü ile kıyaslanamaz.
Aslında bu, çalışma standartlarını
düşürmeye ve ucuz, düşük vasıflı
ve daha az sayıda profesyonel
denizci kullanmaya yönelik bir
başka girişimdir.

ITF, MUNIN’nin mürettebatsız
gemilerin gemi işletmecileri için
öne sürülen tasarrufları
sağlayacağı iddiasına katılmıyor.
Otomatik gemilerin inşa ve
donanım maliyetleri çok yüksek
olacak ve bu türden sofistike bir
geminin bakımını yapmak, tam
sayıda mürettebatın bulunduğu

çok daha güvenli modern bir
geminin bakımını yapmaktan daha
pahalıya mal olacaktır.

MUNIN’nin verdiği geceleri
personel bulunmayan makine
daireleri veya rotanın
belirlenmesinin ve bakım izleme
işinin karadan yapılması örnekleri,
sadece gemide ortaya çıkabilecek
herhangi bir arızayı anında
düzeltmeye hazır olan vasıflı ve
profesyonel denizciler bulunduğu
için mümkün olmaktadır.

Teknoloji ne kadar karmaşık olursa
olsun, hiç kimse başarısızlıktan
yüzde 100 arınmış bir sistemi
garanti edemez. Ayrıca uzaktan
kontrol istasyonlarının ne ölçüde
emniyetli olduklarına dair, bunların
nerelerde kurulacakları ve kara ile
gemi arasında bir kontrol kaybı
yaşanması durumunda hangi
protokollere sahip olacakları
soruları da cevaplanmayı bekliyor.

Gemicilik camiasında daha ileri
teknolojiye yönelik artan bir ilgi
olduğuna şüphe yok. Ancak bu ilgi
denizcileri gemilerden kaldırmakla
değil, yakıt tüketimini azaltmak ve
gemileri daha emniyetli ve çevre
dostu hale getirmekle ilgilidir.” 

Sektörden gelen tepkiler
Fabrizio Barcellona, ITF denizciler kolu, sekreter yardımcısı

www.itfseafarers.orgITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459

gerçek mi,
fantezi mi?

A
rk

a 
pl

an
 re

sm
i ©

 R
ol

ls
 R

oy
ce

(5055-TUR-4) ITF15 SEAFARERS'_BULLETIN v14_Layout 1  30/04/2015  09:35  Page 33

32 Sektördeki
gelişmeler

Otomatik gemiler fikri denizcilik sektöründeki bazı unsurlar tarafından
teşvik edilen, tartışmalı fikirlerden biridir. ITF ve üyesi sendikalar bu fikre
karşı endişe ve şüphecilikle karışık bir yaklaşım sergiliyorlar. Denizciler
Bülteni, MUNIN (Yapay Zekâ Aracılığıyla Denizcilikte İnsansız Navigasyon)
adlı araştırma projesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Wilko
Bruhn’un konuyla ilgili görüşlerine kulak veriyor ve ITF’in denizciler
kolunun ve sektörün diğer önemli temsilcilerinin bu görüşlere yönelik
tepkilerini aktarıyor

İnsanlar otomatik ve tamamen
veya kısmen insansız araçlara
giderek daha fazla alışıyorlar.
Sürücüsüz metropoliten tren
sistemleri birçok şehirde
mevcut. Sürücüsüz otomobiller
halka açık yollarda
denenmekte. Yolcu uçaklarında
pilotlar uçuşun büyük
bölümünde kontrolü genellikle
gelişmiş oto pilot sistemlerine
aktarıyorlar. 

Buna karşılık, deniz ortamında
otonom sistemlerin uygulanışı
hâlihazırda, her ikisi de insan
gözetimini gerektiren donanma
gemileri ve bilimsel araştırma
denizaltılarıyla sınırlı. Oysaki
bunlar otomatik deniz ulaşımının
teknik olarak mümkün olduğunu
gösteren uygulamalar.

Birçok kuruluş – örneğin, tersane
işletmeleri, makine üreticileri ve
gemicilik şirketleri - ticari
gemicilikte daha çok otomasyona
gidilmesi potansiyeline giderek
daha fazla ilgi gösteriyorlar ve
bunun uygulamaya konulması için
kavramlar geliştiriyorlar. Bu
kavramlar kısa mesafeli ve açık
deniz taşımacılığını ve alternatif
sevk gücü, bakım ve navigasyon
yöntemlerini içeriyor.

İnsansız ve otonom gemicilik
fikrinin büyük bir potansiyel
sunduğuna inanıyoruz. Gemilerde
gelişmiş teknoloji ve daha fazla
sistem entegrasyonunun
kullanımı, sistem güvenilirliğinin
artmasını sağlayacak ve daha
esnek bilgi üretecektir. Uzaktan
izleme ve bakım hizmetleri gibi,
karada yeni cazip denizcilik işleri
yaratan iş fırsatları da doğacaktır.
Bunun her şeyden önce,
hayatlarımızın ve denizdeki
malların genel emniyeti ve deniz
çevresi bakımından yararlı
sonuçları olacaktır.

Avrupa Birliği’nin sağladığı
finansmanla, karada yer alan bir
izleme ve kontrol istasyonu
tarafından gözetim altında tutulan
ve denizlerde bağımsız olarak
seyreden bir gemi filosu öngören
bir konsept geliştiriyoruz.

Her gemi bir hava istasyonu ve
radar/ARPA, AIS, yankılı
derinlikölçer ve ECDIS gibi
kanıtlanmış seyir cihazlarının
oluşturduğu gelişmiş bir sensör
sistemi ile donatılmış olacak.
Geminin çevresini sürekli olarak
izlemek üzere gün ışığı ve
kızılötesi kameralarla donatılmış
olan otomatik bir gözetleme

teçhizatı bulunacak. Toplanan
bilgiler, otomatik seyir sistemi için
bir temel olarak kullanılacak olan,
geminin yakın çevresine ilişkin bir
algı yaratacak. Bir gemi
karasularına yaklaşırken, bir
mürettebat gemiye çıkacak ve onu
gideceği limana götürecek.

Dolayısıyla, bu konsept köprü ve
makine dairesi personeli için iki
temel mesleki alanı
kapsamaktadır.

Bunların ilki gözetimdir. Karadaki
kontrol merkezinde yeterli sayıda
deneyimli ve yüksek vasıflı
denizcilik uzmanının bulunması
gerekiyor. Bir merkez, uydu
aracılığıyla birbiriyle bağlantılı olan
ve dünya sularında seyreden
belirli büyüklükteki bir filoyu
haftada 7 gün ve günde 24 saat
izlemek ve kontrol etmekle
sorumlu olacak. Bir bölüm, yolcu
gemisi sektöründe zaten
uygulanmakta olduğu gibi, rota ve
bakım planlaması gibi görevlerden
sorumlu olacak. Tekil operatörler
kendi sorumluluklarına verilmiş
olan gemilerin emniyetli ve etkin
bir biçimde yol almalarını
sağlamaktan sorumlu olacak. Bir
geminin, üzerinde yer alan
sistemlerin çözemeyeceği bir

durumla karşılaması söz konusu
olursa, operatörün yardımı
istenecek. Durumun daha da
ciddileşmesi halinde özel eğitimli
denizcilik uzmanlarından oluşan
bir ekip gemiyi köprü benzeri bir
ortamda, uzaktan kontrol edecek.

İkincisi, gemilere binecek olan
mürettebattır. Karaya olan uzaklık,
trafik yoğunluğu veya çevresel
koşullar gibi belirli şartlara bağlı
olarak, bir gemi kontrol ekibi
gemiye çıkacak, doğrudan
kontrolü ele alacak ve gemiyi
limana yanaştıracak. Bu
uygulama hem kılavuz kaptanlık
gibi nispeten kısa süreler için hem
de trafiğin yoğun olduğu ve/veya
karasularına yakın sularda
seyrederken birkaç güne kadar
uzayabilecek geçişler için
öngörülmektedir. Yolculuğun
personelle yapıldığı bölümü
boyunca, gemide bulunan
mürettebat geminin gelişmiş
sensör teknolojisinden önemli
ölçüde yararlanacaktır.

Geleneksel gemilerde
bulunmayan nesne algılama
becerileriyle birlikte, daha hassas
ve güvenilir verilerin toplanıyor
olması seyir güvenliğini önemli
ölçüde artıracaktır. Gemiye çıkmış

ITF Denizciler Bülteni 2015 devamı 34. sayfada
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Peter Hinchliffe, Uluslararası
Deniz Ticaret Odası ve
Uluslararası Denizcilik
Federasyonu genel sekreteri 

“Çok sayıda tamamen insansız
geminin okyanusları aşacağı ve
dünya ticaretini
gerçekleştireceği günler çok
uzak bir hayal.

Teknolojinin gemideki sıradan
rutin görevlerin bazılarını
üstlenmekte giderek daha fazla
rol oynayacağı açıktır ve bu
muhtemelen memnuniyetle
karşılanması gereken bir
durumdur. Ne var ki, MUNIN’nin
dayandığı kavramın en büyük
kusuru, MUNIN haklı olarak
karaya yaklaştığı sırada gemiye
bir ekiple müdahale etmek
gerektiğini kabul ederken,
mürettebatın gemiye
bindirilmesinin ya da gemiden
indirilmesinin kolay bir iş
olduğunu varsaymasıdır. Çoğu
durumda hava koşulları, ister

tekne isterse de helikopter
aracılığıyla yapılsın, bu tür bir
aktarmayı olanaksız hale
getirecektir ve bundan dolayı sık
sık yaşanacak olan
gecikmelerin büyük ticari etkileri
olabilir ve emniyetle ilgili
sorunlara yol açabilir.

Büyük bir gemiyi karadaki bir
simülatörden kontrol etme fikrini
de endişe verici buluyorum. Bir
geminin operasyonuyla ilgili
birçok bilgi kaptanın ayak tabanı
aracılığıyla hissettiği hareket ve
geminin çevresine verdiği
tepkinin neden olduğu seslerden
alınır. Uzaktaki bir operatör,
denizde emniyet için yaşamsal
önem taşıyan bu dolaysız ilişkiye
– ya da kişisel esenliği göz
önünde bulunduran bir yaklaşıma
– asla sahip olamaz.” 

George Quick, Uluslararası
Kaptanlar, İkinci Kaptanlar ve
Kılavuz Kaptanlar Birliği
başkan yardımcısı

“İnsansız gemilerin olanaklılığı
uzun yıllardır tartışılıyor.
Elektronik navigasyon sistemleri
hâlâ gelişmekte olan, anomaliye
açık ve hata yapabilecek olan
bir teknolojidir. Bu sistemler
karar almayı destekleyen faydalı
bilgiler sağlıyor ancak bu
bilgilerin güvenilirliğinin gerçek
dünyada yapılan gözlemlerle de
doğrulanması gerekir.
Navigasyonla ilgili sorunlar bir
yana, geminin ana motoru ve
yan motorları, uzun sürelerle
insan müdahalesi olmadan
sorunsuz bir biçimde

çalışacaklarına
güvenilemeyecek olan,
karmaşık sistemlerdir.

Modern bir gemi ve onun
kargosuna yapılan yatırım,
okyanus yolculuklarında
karşılaşılan dinamik koşullar,
yüksek risk ve gemiciliğin
toplam maliyetleri içinde
mürettebat maliyetinin nispeten
küçük bir paya sahip olduğu göz
önüne alındığında, öngörülebilir
gelecekte insansız gemileri
görmemiz olası değildir.” 

Branko Berlan, ITF’in
Uluslararası Denizcilik Örgütü
yetkili temsilcisi

“Gemilerde çok sayıda
otomatikleştirilmiş teknolojinin
uygulanmakta olduğu ve
bunların denizcilere fayda
sağladığı doğrudur. Ne var ki,
karada ve havada kullanılan
teknolojilerin çoğu denizde,
özellikle de sert hava
koşullarında ve yerinde
doğrudan kontrolün yüzlerce mil
uzağındayken uygulanamaz.

Beni MUNIN konseptinin esas
olarak iki yönü endişelendiriyor.
Birincisi, gemilerde çalışacak
insan bulma konusunda giderek
artan bir sıkıntı yaşanırken,
karada yerleşik kontrol
merkezlerinin yeterli sayıda
deneyimli ve yüksek vasıflı
denizcilik uzmanına sahip
olmaları nasıl sağlanacak. Bu iş
bir bilgisayar oyunu ya da
simülatör kullanarak
öğrenilemez. İkincisi, karada

yerleşik izleme sistemleri ve
kontrol istasyonlarının gözetimi
altındayken - ve diğer yandan
da kaptanlar ve mürettebat
sorumlu tutulmaya devam
edilirken - denizciler mesleki
becerilerinin birçoğunu
kaybedecektir. Açık denizde
insanlı ve insansız gemilerin bir
arada bulunmaları, emniyet,
güvenlik ve sigorta açısından
kesinlikle aşırı ve kaotik
durumlar yaratacaktır.

Bu nedenlerden dolayı,
gemilerde modern teknoloji
uygulamaya konulurken
başlangıçtaki deniz
taşımacılığını daha emniyetli ve
güvenli hale getirme niyetinin
giderek karadaki teknoloji
üreticileri için daha kazançlı bir
iş alanı yaratmaya
dönüşeceğine inanıyorum.” 

Sektörden gelen tepkiler devamOtomatik gemiler: devam

olan mürettebat seyri daha zorlu
olan suları geçtikten sonra
gemiden inecek ve limandan
ayrılan bir başka gemiye
geçecektir.

Bugünkü gemiler zaten yüksek
derecede otomatikleştirilmiştir ve
gerek daha ileri sistem
entegrasyonu gerekse de karada
yerleşik paydaşlarla daha yakın
bağlantılar kurma konularında
giderek daha gelişkin hale
gelmektedir. Bu gelişim gemilerin
makine dairelerinde mürettebatı
gece nöbetlerinden kurtarmış
durumda. Buna karşılık köprüde,
bilinen nedenlerden dolayı, hâlâ 7
gün 24 saat personel
bulundurulması gerekmektedir.
Ancak standardizasyon, sistem
otomasyonu ve entegrasyon,
vardiya tutma esaslarını da
değiştirdi ve IMO’nun e-
navigasyon stratejisi ve AB’nin
e-denizcilik girişimi bu türden yeni
gelişmelerin sağlanmasını
destekliyor. Hâlihazırda, insansız
gemilerin önünde teknik ve hukuki
engeller bulunuyor ancak uzaktan
bakım, izleme veya hava
yönlendirme yardımı gibi, aslen
gemide yapılan işleri kara tarafına
kaydırmaya yönelik genel bir
eğilim de varlığını hâlâ
sürdürüyor.

Ticari gemicilikte tamamen
otonom sistemlerin yaygın olarak
uygulanması şu an için kesinlikle
söz konusu değil. Ancak birinci
kuşak otomatik bir geminin
denizde denenmeye
başlanmasının 2020 yılından
önce gerçekleşmesi çok mümkün.

Mevcut araştırma sırasında
geliştirilen sistemler denizcilere,
onları sıkıcı görevlerden
kurtararak, motorların
güvenilirliğini artırarak ve
navigasyonu emniyetli hale
getirerek değerli bir yardım
sağlayacaktır hiç kuşkusuz.
Bitkinlik ve düşük durumsal
farkındalık sürekli olarak, kimi
zaman yıkıcı sonuçları olabilen
deniz kazalarına yol açmaktadır.
Mürettebatlı gemi navigasyonu
için otomasyon sistemlerinin
kullanımı, gemicilerin iş yükünü
azaltmak bakımından önemli bir
potansiyele sahiptir ve gemi-kara
arasında daha yakın karşılıklı
bağlantının bulunması, gemideki
çalışma ortamını da
iyileştirecektir. 
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35‘Section’ head 35Fotoğrafçılık

Akdeniz'in özünü
yakalamak

Mattia Insolera’nın hayatı
Atlantik Okyanusu’nu bir
yelkenli ile geçmek isteyen bir
arkadaşıyla birlikte İtalya’dan
yelken açtığı gün değişti.
Insolera kısa bir süre sonra
kıyıdaki yaşamla daha fazla
ilgilendiğini fark etti ve
Cebelitarık Boğazı’na yaptığı bir
ziyaret onu Akdeniz kültürüyle
ilgili kapsamlı bir fotoğrafçılık
projesine başlamak konusunda
esinlendirdi. 

Farklı türden teknelerle seyahat
ederek 13 ülkeyi ziyaret etti ve
motosikletle 25.000 km yol aldı.
Insolera için tüm bu uğraşın amacı
bölgenin gerçek özünü
yakalayabilmek üzere, turistik tatil
cenneti Akdeniz klişesinin ötesine
geçmekti.

Insolera şöyle diyor: “Akdeniz
bugün bölünmeye neden oluyor:
dünyanın kuzeyi ile güneyi
arasında duran bir dikenli tel çit
işlevi görüyor. Akdeniz aynı
zamanda, dünya üzerindeki büyük
çatışmaların yaşandığı bir havza,
sefalet ve savaştan kaçan insanlar
için tehlikeli bir geçiş yolu ve hatta
son 20 yıl içinde sularında
boğulmuş olan 20.000 göçmen için
bir mezarlık.

“Geçmişte bu iç deniz
kucaklayıcıydı: sahilleri ve farklı
kültürleri birbirlerine bağlayan bir
köprü, ilk uygarlıklar için verimli bir
topraktı. Halikarnas Balıkçısı adıyla
tanınan Türkiyeli yazara göre,
Akdeniz, coğrafyacıların keyfi bir
biçimde tanımladıkları beş kıtadan
ayrı, dünyanın farklı köşelerinden
gelen insanları asimile eden, onları
Akdenizlilere dönüştüren altıncı bir
kıtaydı.”

Insolera o zamanlardan geriye bir
şeyler kalıp kalmadığını keşfetmek
istedi ve bu amaçla fotoğraf
makinesini denizi ulaştırma, iş ve
diğer kültürlerle harmanlanmak için
bir yüzey olarak kullanan – denizi
hâlâ bir altıncı kıta olarak
deneyimleyen - insanlara odakladı.

Altıncı Kıta Fotoğraf Albümü kitle
sermayesi yoluyla yayımlanacak.
Mattia Insolera’nın proje için
çekmiş olduğu daha fazla fotoğrafı
görmek için:

www.indiegogo.com/projects/6th-
continent-photobook-on-mediterra
nean-culture 

Uluslararası ödüllü belgesel fotoğrafçısı Mattia Insolera, denizciler, liman işçileri, kaçakçılar ve göçmenlerin
yaşadığı bir dünyayı yakalamak amacıyla yedi yıl boyunca Akdeniz’in kıyılarını dolaştı. Insolera deneyimlerini
bir kitap olarak yayımlamak için hazırlanırken, onun yaptığı yolculuğa bir göz attık
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34 Sektördeki
gelişmeler

Peter Hinchliffe, Uluslararası
Deniz Ticaret Odası ve
Uluslararası Denizcilik
Federasyonu genel sekreteri 

“Çok sayıda tamamen insansız
geminin okyanusları aşacağı ve
dünya ticaretini
gerçekleştireceği günler çok
uzak bir hayal.

Teknolojinin gemideki sıradan
rutin görevlerin bazılarını
üstlenmekte giderek daha fazla
rol oynayacağı açıktır ve bu
muhtemelen memnuniyetle
karşılanması gereken bir
durumdur. Ne var ki, MUNIN’nin
dayandığı kavramın en büyük
kusuru, MUNIN haklı olarak
karaya yaklaştığı sırada gemiye
bir ekiple müdahale etmek
gerektiğini kabul ederken,
mürettebatın gemiye
bindirilmesinin ya da gemiden
indirilmesinin kolay bir iş
olduğunu varsaymasıdır. Çoğu
durumda hava koşulları, ister

tekne isterse de helikopter
aracılığıyla yapılsın, bu tür bir
aktarmayı olanaksız hale
getirecektir ve bundan dolayı sık
sık yaşanacak olan
gecikmelerin büyük ticari etkileri
olabilir ve emniyetle ilgili
sorunlara yol açabilir.

Büyük bir gemiyi karadaki bir
simülatörden kontrol etme fikrini
de endişe verici buluyorum. Bir
geminin operasyonuyla ilgili
birçok bilgi kaptanın ayak tabanı
aracılığıyla hissettiği hareket ve
geminin çevresine verdiği
tepkinin neden olduğu seslerden
alınır. Uzaktaki bir operatör,
denizde emniyet için yaşamsal
önem taşıyan bu dolaysız ilişkiye
– ya da kişisel esenliği göz
önünde bulunduran bir yaklaşıma
– asla sahip olamaz.” 

George Quick, Uluslararası
Kaptanlar, İkinci Kaptanlar ve
Kılavuz Kaptanlar Birliği
başkan yardımcısı

“İnsansız gemilerin olanaklılığı
uzun yıllardır tartışılıyor.
Elektronik navigasyon sistemleri
hâlâ gelişmekte olan, anomaliye
açık ve hata yapabilecek olan
bir teknolojidir. Bu sistemler
karar almayı destekleyen faydalı
bilgiler sağlıyor ancak bu
bilgilerin güvenilirliğinin gerçek
dünyada yapılan gözlemlerle de
doğrulanması gerekir.
Navigasyonla ilgili sorunlar bir
yana, geminin ana motoru ve
yan motorları, uzun sürelerle
insan müdahalesi olmadan
sorunsuz bir biçimde

çalışacaklarına
güvenilemeyecek olan,
karmaşık sistemlerdir.

Modern bir gemi ve onun
kargosuna yapılan yatırım,
okyanus yolculuklarında
karşılaşılan dinamik koşullar,
yüksek risk ve gemiciliğin
toplam maliyetleri içinde
mürettebat maliyetinin nispeten
küçük bir paya sahip olduğu göz
önüne alındığında, öngörülebilir
gelecekte insansız gemileri
görmemiz olası değildir.” 

Branko Berlan, ITF’in
Uluslararası Denizcilik Örgütü
yetkili temsilcisi

“Gemilerde çok sayıda
otomatikleştirilmiş teknolojinin
uygulanmakta olduğu ve
bunların denizcilere fayda
sağladığı doğrudur. Ne var ki,
karada ve havada kullanılan
teknolojilerin çoğu denizde,
özellikle de sert hava
koşullarında ve yerinde
doğrudan kontrolün yüzlerce mil
uzağındayken uygulanamaz.

Beni MUNIN konseptinin esas
olarak iki yönü endişelendiriyor.
Birincisi, gemilerde çalışacak
insan bulma konusunda giderek
artan bir sıkıntı yaşanırken,
karada yerleşik kontrol
merkezlerinin yeterli sayıda
deneyimli ve yüksek vasıflı
denizcilik uzmanına sahip
olmaları nasıl sağlanacak. Bu iş
bir bilgisayar oyunu ya da
simülatör kullanarak
öğrenilemez. İkincisi, karada

yerleşik izleme sistemleri ve
kontrol istasyonlarının gözetimi
altındayken - ve diğer yandan
da kaptanlar ve mürettebat
sorumlu tutulmaya devam
edilirken - denizciler mesleki
becerilerinin birçoğunu
kaybedecektir. Açık denizde
insanlı ve insansız gemilerin bir
arada bulunmaları, emniyet,
güvenlik ve sigorta açısından
kesinlikle aşırı ve kaotik
durumlar yaratacaktır.

Bu nedenlerden dolayı,
gemilerde modern teknoloji
uygulamaya konulurken
başlangıçtaki deniz
taşımacılığını daha emniyetli ve
güvenli hale getirme niyetinin
giderek karadaki teknoloji
üreticileri için daha kazançlı bir
iş alanı yaratmaya
dönüşeceğine inanıyorum.” 

Sektörden gelen tepkiler devamOtomatik gemiler: devam

olan mürettebat seyri daha zorlu
olan suları geçtikten sonra
gemiden inecek ve limandan
ayrılan bir başka gemiye
geçecektir.

Bugünkü gemiler zaten yüksek
derecede otomatikleştirilmiştir ve
gerek daha ileri sistem
entegrasyonu gerekse de karada
yerleşik paydaşlarla daha yakın
bağlantılar kurma konularında
giderek daha gelişkin hale
gelmektedir. Bu gelişim gemilerin
makine dairelerinde mürettebatı
gece nöbetlerinden kurtarmış
durumda. Buna karşılık köprüde,
bilinen nedenlerden dolayı, hâlâ 7
gün 24 saat personel
bulundurulması gerekmektedir.
Ancak standardizasyon, sistem
otomasyonu ve entegrasyon,
vardiya tutma esaslarını da
değiştirdi ve IMO’nun e-
navigasyon stratejisi ve AB’nin
e-denizcilik girişimi bu türden yeni
gelişmelerin sağlanmasını
destekliyor. Hâlihazırda, insansız
gemilerin önünde teknik ve hukuki
engeller bulunuyor ancak uzaktan
bakım, izleme veya hava
yönlendirme yardımı gibi, aslen
gemide yapılan işleri kara tarafına
kaydırmaya yönelik genel bir
eğilim de varlığını hâlâ
sürdürüyor.

Ticari gemicilikte tamamen
otonom sistemlerin yaygın olarak
uygulanması şu an için kesinlikle
söz konusu değil. Ancak birinci
kuşak otomatik bir geminin
denizde denenmeye
başlanmasının 2020 yılından
önce gerçekleşmesi çok mümkün.

Mevcut araştırma sırasında
geliştirilen sistemler denizcilere,
onları sıkıcı görevlerden
kurtararak, motorların
güvenilirliğini artırarak ve
navigasyonu emniyetli hale
getirerek değerli bir yardım
sağlayacaktır hiç kuşkusuz.
Bitkinlik ve düşük durumsal
farkındalık sürekli olarak, kimi
zaman yıkıcı sonuçları olabilen
deniz kazalarına yol açmaktadır.
Mürettebatlı gemi navigasyonu
için otomasyon sistemlerinin
kullanımı, gemicilerin iş yükünü
azaltmak bakımından önemli bir
potansiyele sahiptir ve gemi-kara
arasında daha yakın karşılıklı
bağlantının bulunması, gemideki
çalışma ortamını da
iyileştirecektir. 

(5055-TUR-4) ITF15 SEAFARERS'_BULLETIN v14_Layout 1  30/04/2015  09:35  Page 34
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İÇİN BİR WEB SİTESİ
* Haklarınızın neler olduğunu öğrenin
* Geminiz hakkında bilgi edinin
* Bir kriz anında nereden yardım 

alabileceğinizi öğrenin
* Bir sendikanın sizin için neler 

yapabileceğini keşfedin
* Denizci meslektaşlarınızla çevrimiçi 

bağlantı kurun
* ITF’le temasa geçin
* Denizciler için ücretsiz uygulamaları indirin 
* ITF’in ‘Denizcilerin Haklar Bildirgesi’ başlıklı

kılavuzunu indirin
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www.itfseafarers.org

haklarınız • denizcilik haberleri • ITF’le temasa geçin • ücret, istihdam ve güvenlik üzerine tavsiyeler

bir gemiyi araştırın • liman profilleri • elverişli bayraklar • müfettişlerin blogu

mürettebat sohbeti • forumlar • haklarınız
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çevrimiçi uğrak

limanınız!

Çince, Rusça,
İspanyolca ve

İngilizce dillerinde
yayımlanmaktadır

(5055-TUR-4) ITF15 SEAFARERS'_BULLETIN v14_Layout 1  30/04/2015  09:36  Page 36


