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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.
ITF dünya genelinde limanlarda görev yapmakta olan 144 müfettiş ve irtibat sorumlusuna sahiptir.



Hoş geldiniz

Size yeni sendikalarımızdan birini – Myanmar’daki IFOMS
sendikasını - tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. ITF 2014
yılında, bu ülkede bağımsız ve demokratik bir denizcilik sendikası
inşa etmekte olan bir grup yerli denizciye destek sağlamaya
başladı. Bu girişimin, tarihi bu derece büyük güçlüklerle dolu ve
önemli güncel sorunları olan bir ülkede, böyle bir uyanışa yol
açacağını tahmin edemezdik. IFOMS, daha şimdiden, kendisine
kitlesel bir üye tabanı oluşturmuş ve ilerideki sayfalarda da
göreceğiniz gibi, üyeleri adına önemli zaferlere imza atmış
durumdadır. 

Öte yandan, bu yıl, iç karartıcı bir gelişme olarak, küresel çatışmalar denizcilik sektörü üzerinde giderek daha
fazla etkili oldu. İnsanların ve ailelerin Suriye’deki ve diğer ülkelerdeki evlerinden kaçmaya ve Akdeniz’de son
derece tehlikeli bir yolculuk yapmaya zorlandıkları, trajik göç krizini dehşet içinde izledik. Kurtarma
çalışmalarında denizcilerin oynadıkları cesurca – ve çoğu zaman bilinmeyen – role dikkat çekiyoruz.

Sağlık ve esenlik konularını ele aldığımız sayfalarımızda, denizciler arasında yürüttüğümüz HIV/AIDS’le ilgili
anket çalışmamızın ve kadın denizcilerin başlıca sağlık sorunlarına yönelik araştırmamızın sonuçlarına
bakıyoruz. Bu bulguları, sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için sendikalarımızla birlikte çalışırken kullanacağız.
Uluslararası Deniz Ticaret Odası’yla birlikte yayımladığımız, işyerinde kötü muamele ve tacizin ortadan
kaldırılmasına yönelik en yeni rehberi okumanızı öneriyoruz.

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006’nın (MLC) olumlu etkilerini alkışlıyor olsak da, ‘Cephe hattından öyküler’de
ve dergimizin diğer sayfalarında görebileceğiniz gibi, müfettişlerimiz ve sendikalarımız, dünya genelinde,
denizcilerin haklarının korunması konusunda önemli bir rol oynamaya devam ediyorlar. Liman yetkilileri, sosyal
yardım kurumları ve diğerleriyle yakın bir çalışma yürüterek, ödenmemiş ücretlerin tahsilini sağlıyor, gemilerdeki
kötü çalışma koşullarıyla mücadele ediyor ve terk edilmiş denizcilerin ülkelerine geri gönderilmelerine yardımcı
oluyorlar.

2015 yılında aramıza katılan yeni müfettişler, sizlerin vermekte olduğunuz mücadeleleri desteklemekteki coşkulu
tutumları ve adanmışlıklarıyla bizleri çok etkilediler. Şimdi 144 kişilik müfettiş ve irtibat sorumluları küresel
ağımızın bir parçası olan ve sizlerle - ve ITF’in temsil ettiği yaklaşık 260.000 denizciyle – omuz omuza daha iyi
çalışma koşulları için mücadele veren bu yeni grup eski tayfa, kaptan, zabit, liman işçisi, gemi yapım işçisi ve
sendika aktivistiyle tanışın.

İhtiyaç duyduğunuz zaman nasıl yardım sağlayabileceğiniz konusunda tavsiye ve bilgilerle dolu olan, her
zamanki çek-al kılavuzumuz da var.

Dolayısıyla, eğer şu ana kadar ikna olmadıysanız bile, bütün bu öykülerin size bir sendikada aktif olmanın
sunduğu kolektif gücü hatırlatacağını umuyoruz. Asla bir başınıza kalmayın.

Steve Cotton
ITF genel sekreteri
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Sayılarla ITF’in FOC kampanyası

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

258.457
Sözleşme kapsamında

yer alan pozisyon sayısı

ITF teftişleri 
(2015)

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

Toplam teftiş sayısı 9.717
Sorun BULUNANLAR 6.684

Sorun BULUNMAYANLAR 3.033

ITF teftişleri sırasında en
sık tespit edilen beş sorun
(2014)

Toplam
ödenmemiş

ücret tahsilatı
(2015)

Ödenmemiş ücretler 1.713
Sözleşme ihlalleri 1.397
Uluslararası standartlara uyulmaması 831
Kargo elleçleme ihlalleri 320
Sağlıkla ilgili sorunlar 260

11.108
Toplam ITF

sözleşmesi sayısı

35.807.057
ABD doları
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Cephe 
hattından 

öyküler
Liman işçilerinin talepleri ITF’in FOC sözleşmesinin
imzalanmasını sağladı
Danimarka’daki ITF müfettişi Morten Bach, Danimarka’nın Esbjerg limanında çalışan liman işçilerinin elverişli
bayrak gemilerinde ITF sözleşmelerinin imzalanması yolunda başarılı bir mücadele verdiklerini anlatıyor

Red Cedar, rüzgâr türbinleri
yüklemek üzere Esbjerg
limanına yanaştığı sırada, liman
işçileri Alman gemi sahibinin
ITF’le sözleşme imzalamasını
talep ettiler. 

Marshall Adaları bandıralı Red
Cedar, ITF’le sözleşme imzalama
konusundaki isteksizliği ile
tanınan MACS Maritime Carrier
Shipping GmbH & Co şirketine ait
olan bir gemi. Ancak bu şirket,
2015 yılının geri kalanında,
Esbjerg’den rüzgâr değirmeni
parçaları taşımak üzere, sahip
olduğu diğer dört elverişli bayrak
(FOC) gemisini de kapsayan bir iş
anlaşması imzalamış olduğundan,
liman işçilerinin eylemi gemi
sahibi üzerindeki baskının
artmasını sağladı.

Bu baskı, gemide – geminin hâlâ
yüklenmekte olduğu bir sırada –
Hamburg’dan gemicilik şirketini
temsil eden üç kişinin, Esbjerg’deki
liman işçilerinin işyeri temsilcisi

Frede Nielsen’in, yükleme-
boşaltma şirketi Bluewater’dan
temsilcilerin ve benim katıldığım
acil bir toplantının yapılmasına
neden oldu.

Müzakereler zorlu geçti, ancak en
nihayetinde Bluewater
Stevedores’la iyi bir anlaşmaya
varıldı. Bu anlaşma, geçerli bir ITF
sözleşmesi olmadan, elverişli bir
bayrak altında seyreden hiçbir
gemiye Esbjerg’de yükleme veya
boşaltma hizmeti verilmeyeceğini
güvence altına almaktadır.

Bu, sahip oldukları gücü hem
elverişli bayrak gemilerinde
çalışan denizcilerle uluslararası
dayanışma göstermek hem de bu
denizcilerin insan onuruna yakışır
ücretler almalarını ve çalışma
koşullarına sahip olmalarını
sağlamak için kullanmak isteyen
Esbjergli liman işçilerinin elde
ettikleri büyük bir zaferdir. Onlara
ve Frede Nielsen’e özel bir
teşekkür borcumuz var. 

“Geçerli bir ITF sözleşmesi olmadan, elverişli bir bayrak altında seyreden
hiçbir gemiye Esbjerg’de yükleme veya boşaltma hizmeti verilmeyecekti”

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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Bu gemide grev
var!
ITF’in Kore’deki koordinatörü Kim Hye Kyung,
başarılı bir biçimde sonuçlanan Believe vakasını
anlatıyor

14 kişilik Believe mürettebatı için bıçak kemiğe dayanmıştı.
Ağustos ayından bu yana, toplam tutarı 84.000 ABD dolarını
bulan birikmiş ücretlerini alabilmek için uğraşıyorlardı, ancak
hiçbir sonuç elde edememişlerdi. Bu nedenle, 2015 yılının
Kasım ayının ortasında, ambar kapağını açmayı reddederek,
greve gittiler.

İkinci zabit ITF'le temasa geçince, biz de durumla ilgili olarak liman
devleti kontrolü (PSC) yetkilisini bilgilendirdik. Kore’nin Ulsan
limanında bağlı bulunan gemiyi birlikte teftiş ettik. Bu teftiş
mürettebatın Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ücretlerini almadığını
ve gemi sahibinin kendilerini polis çağırıp tutuklatmakla tehdit ettiğini
doğruladı. Kendilerini gemi sahibinin böyle bir şey yapamayacağı
konusunda temin ettiğimiz zaman mürettebat çok rahatladı.

Geminin sahibi olan, Vladivostok’taki New Marine Technologies
Group bize, Ağustos ayına ait ücretlerin çok kısa bir süre önce
ödendiğini bildirdi ve mürettebatı eyleme geçtiği için suçladı.
Kendisine yasal durumu açıkladık ve yerel liman işçileri sendikasıyla
temasa geçtiğimizi bildirdik. Ayrıca, PSC’nin gelecek Pazartesi günü
gemiyi teftiş edeceği ve o güne kadar ücretlerin ödenmemesi
durumunda, MLC 2006’nın ihlali gerekçesiyle gemiyi tutuklayacağı
uyarısında bulunduk.

Bu uyarı gemi sahibinin endişeye kapılmasına neden oldu ve bize
Believe, Vladivostok’a ulaşır ulaşmaz mürettebata ödeme
yapacağını taahhüt etti. Mürettebat oraya ulaştıkları zaman işten
çıkarılmaktan korkuyordu; bu nedenle onları, herhangi bir sorun
yaşamaları durumunda ITF müfettişi ya da Rusya Denizciler
Sendikası’yla (SUR) temasa geçmeleri konusunda cesaretlendirdik.

Neyse ki, geriye dönük ücretlerini aldılar ve bu vaka da böylece
sonuçlanmış oldu. 

Teftiş, denizcilerin yük
bağlama işini yapmalarına
son verdi
Polonya’nın Gdansk limanındaki ITF müfettişi
Grzegorz Daleki, denizcilerin liman işçilerinin işlerini
yapmak için kullanıldıklarını fark etti

ITF ve Polonya'daki NSZZ
Solidarność liman işçileri
sendikasının iki önderi tarafından
Katharina Schepers’de yapılan
bir teftiş sırasında çok sayıda
ciddi sağlık ve güvenlik ihlali
ortaya çıkarıldı.

Unifeeder tarafından işletilen
Kıbrıs bandıralı konteyner
gemisine çıktığımız sırada, gemi
Gdansk Konteyner Terminali’ne
yanaşmıştı.

Ortaya çıkardığımız sorunlar
arasında borda iskelesinin
usulüne uygun bir biçimde sıkıca
bağlanmamış olması da yer
alıyordu – bu, hem gemide hem
de rıhtımda denizcilerin, liman
işçilerinin ve diğer insanların
hayatını tehlikeye sokan bir

durumdu. NSZZ bu durum
düzeltilinceye kadar liman
işçilerinin yapmakta oldukları
kargo işlemlerini derhal durdurdu.

Sonrasında denizcilerin konteyner
bağlama işini yaptıklarını tespit
ettik. Bu, geminin Nautilus
International ile imzalanmış olan
ITF sözleşmesinin liman işçileri
maddesini ihlal eden bir
uygulamaydı.

Artık bu kadarı fazlaydı! NSZZ
denizciler tarafından yapılmakta
olan tüm bağlama işlerinin derhal
durdurulmasını ve bu işlemin, işi
güvenli bir biçimde yapmak üzere
eğitilmiş olan profesyonel liman
işçileri tarafından
tamamlanmasını talep etti. Ertesi
gün, liman işçilerinin posta
sayısında üç kalifiye işçi artış
yapıldı.

Yaptığımız teftiş palamar yerinde
ve limanımızdan yapılan
geçişlerde güvenli koşulların
oluşmasını sağladı ve gemi bir
sonraki varış limanına doğru
güvenle yola koyuldu. 

Terkedilmiş
Rumen

mürettebat
ülkesine geri

gönderildi

ITF’in Romanya'daki
müfettişi Adrian
Mihalcioiu, Tunus'ta terk
edilmiş olan denizciler
için hızlı bir biçimde
sağlanan başarılı sonucu
anlatıyor

2015 yılının Eylül ayında,
Tunus'ta bulunan Asirat adlı
gemide çalışan bir denizciden,
umutsuzluk dolu bir çağrı aldık.

Bu denizci, geminin Ağustos
ayının başlarında Gabes
limanında tutuklanmasının
ardından, terk edildiğini söyledi.
20 kişilik Rumen mürettebata
ücretleri Temmuz ayından bu
yana ödenmemişti. Gemideki
koşullar korkunçtu - (dışarıda
hava sıcaklığı 40 santigradın
üzerinde seyrettiği halde) klima ya
da su yoktu, neredeyse hiç

yiyecek kalmamıştı, hasta
mürettebat için ilaç yoktu ve
geminin mazotu bitmişti. Bu
telefon görüşmesinin ardından
gemiye yaptığım ziyaret
söylenenleri doğruladı.

Mürettebatın kimi yakınları
Romanya Denizcilik İdaresi’ne
(RNA) başvuruda bulunmuştu;
böylece bu insanlar, Rumen
Denizciler Sendikası (SLN) ve ITF,
istihdam bürosuna karşı yasal
işlemlere başladılar. 1997 yılında
– SLN’nin yürütmüş olduğu güçlü
lobi çalışması sayesinde – kabul
edilmiş olan bir kanuna göre, tüm
Rumen istihdam büroları
denizcileri terk edilme riskine karşı
sigortalamak ve bu denizcilerin ya
alternatif bir işe yerleştirilmelerini
ya da ülkelerine geri
gönderilmelerini sağlamakla
yükümlüdürler.

Geminin gözaltında tutulduğu
sırada, ITF ve SLN, geminin
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yaşam

işletmecisini, Moldova sicili
otoritesinden, daha az sayıda
mürettebat gerektiren, yeni bir
gemi adamı donatımında asgari
emniyet belgesi vermesini
istemeye ve mürettebata yiyecek,
su ve yakıt sağlamaya ikna ettiler.
Romanya konsolosu gemiyi
ziyaret etti ve liman idaresinin
mürettebatın geri kalanının
ülkelerine geri gönderilmelerine
izin vermesini sağlamak için
aracılık etti. 

Eylül ayı sonu itibariyle, tüm
mürettebat ödenmemiş
ücretlerini aldı, ihtiyacı olanlara
gerekli tıbbi tedavi sağlandı ve
denizciler ülkelerine geri
gönderildiler. 

Şans eseri karşılaşma
doğru tedaviyi sağladı
ITF’in Avusturalya’daki koordinatör yardımcısı Matt
Purcell, şans eseri yaşanan bir karşılaşmanın, bir
Filipinli denizcinin yaşamsal öneme sahip tıbbi
tedaviyi görmesini nasıl sağladığını anlatıyor 

2. makinist Bernardo’nun bir
Japon gemi sahibine ait olan
Sunny Smile’da çalışırken
hastalandığı sırada, kendi
lehine olacak bir biçimde fark
ettiği gibi, dünya küçük bir yer
gerçekten de.

Bernardo’nun ameliyat olması
gerektiğinden, Avustralya’nın
Newcastle şehrindeki Hunter
Hastanesi'nde görev yapan kalp
uzmanı ile bir randevusu vardı.

Bernardo kalp uzmanına, çalıştığı
geminin yöneticilerinin ameliyat
olması için kendisini uçakla
ülkesine göndermeye çalıştıklarını
söyledi. Kalp uzmanı bunun
hastası için çok feci bir sonuç
yaratabileceğine hükmederek,
harekete geçmeye karar verdi.

Kalp uzmanı Doktor Bruce
Bastion’un, 1980’li yıllarda İşçi
Partisi hükümetinde bakanlık
görevinde bulunmuş ve ITF
tarafından sipariş edilmiş olan
Utanç Gemileri raporunun
yazarlarından biri olan Peter
Morris’i de tedavi etmekte olduğu
ortaya çıktı. Doktor derhal Morris’le
temasa geçti ve o da hiç zaman
yitirmeksizin beni aradı. Böylece,
sorunun çözülmesine giden yolda
ilk adımlar atılmış oldu.

ITF’in Japonya'daki koordinatörü
Fusao Ohori’nin de yardımıyla,
gemi yöneticileri en sonunda,
Bernardo’nun Avustralya'da
tedavi görmesine izin vermeyi
kabul ettiler. Ameliyattan hemen
sonra Bernardo’yu Manila’ya geri
göndermeye çalıştıkları zaman,
biz bunu da kabul etmedik.
Bernardo gereken bakımı gördü
ve en nihayetinde, eşiyle birlikte,
business classta uçmanın
konforuyla ülkesine geri döndü.

Bu vaka, yüz yüze geldiğimiz
çetin direnç karşısında, üye
sendikaların müfettişleri ile ITF
koordinatörleri arasındaki işbirliği
ve iletişim ağının – bir miktar
yararlı medya tanıtımıyla birlikte -
en etkili araç olabileceğini
göstermektedir. 

Litvanyalı mürettebat için
büyük tutarda ödenmemiş
ücret tahsilatı
Yeni ITF müfettişi Barbara Shipley ilk gemi tutuklama deneyimini
ve Venta mürettebatına yaklaşık 250.000 ABD doları tutarında
geriye dönük ücret ödemesinin yapılmasını sağlayan azim dolu
ortak çabayı anlatıyor 

Sahil Güvenlik, yerel deniz
rahipleri, Litvanya Denizciler
Sendikası ve daha birçoklarının
yardımı olmaksızın bu uzun ve
zorlu davayı kazanamazdık.

Venta, Lithuanian Shipping
Company’nin (Lisco) borç
nedeniyle tutuklanmış olan
gemilerinden sadece bir tanesiydi
ve gemiyle ilgili dava, 2015 yılının
Nisan ayından bu yana, Teksas
mahkemelerinde görülmekteydi.

Bu davaya müdahil olmamız, 9
Temmuz günü, Philadelphia'daki
bir denizci merkezinin, Venta’nın
20 kişilik Litvanyalı ve Rus
mürettebatı adına bizimle temasa
geçmesiyle başladı. Kaptanın
yiyecek tüketimini
sınırlandırdığını, mürettebatı
şiddet kullanmakla tehdit ettiğini,
çok fazla çalıştırdığını ve
mürettebata üç ayı aşkın bir
süredir ödeme yapılmadığını
öğrendik. ITF’in soruna müdahil
olmasının ardından, Lisco’nun
bazı denizcilerin ailelerine
davadan vazgeçmeleri için baskı
yaptığı bildirildi.

Yol göstericim ve eğitmenim olan,
Kuzey Amerika Uluslararası
Denizciler Sendikası’ndan ITF
koordinatörü Ricky Esopa’yla
birlikte, mürettebat için bir avukat
tuttuk. Bu esnada, denizciler
merkezi gıda bağışında
bulunmalarını istemek için

Litvanya kilisesi ve büyükelçisiyle
temas etti ve biz de yapılan
bağışların teslimatını koordine
ettik. Litvanya Gemi Adamları
Sendikası’ndan ITF müfettişi
Andrey Çernov, mürettebatla
konuştu, mektupları tercüme etti
ve her gün gerekli evrak işlerini
yaptı. Tüm bu destek karşısında
mürettebatın morali yükseldi.

Kargo sahibi Salzgitter
Mannesmann International,
kargoyu Philadelphia’da
boşaltmak ve mürettebatı
ücretlerini tahsil etme ve
ülkelerine geri gönderilme
konusunda Lisco’ya karşı
verdikleri mücadelede kendi
başına bırakmak yerine, bizimle
birlikte çalıştı ve neticede gemiyi
denize açılabilir hale getirmek için
1,5 milyon ABD dolarından fazla
para harcadı; hatta geminin
Kanada’dan ayrılabilmesi için
yakıt parasını da ödedi.

Mürettebat Philadelphia’da
kendilerine borçlu olunan 241.000
ABD dolarının büyük bölümünü
aldı. Gemi daha sonra Trois
Rivieres limanına hareket etti ve
burada, 9 Eylül günü, SIU
Kanada sendikasından ITF
müfettişi Vince Giannopoulos
mürettebata nihai ödemenin
yapıldığına tanıklık etti. İki gün
sonra, denizciler evlerine doğru
yola çıktılar. 

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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2012 yılında, İsveç, Ocean
Trader’ı ülkeye ITF onaylı bir
sözleşmesi olmadan girdiği için
boykot etti.

Gemiye çıkan ITF müfettişi
Haakan Andre ve Frederik Bradd,
Filipinli mürettebatın bir bölümüne
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün
ücret cetvelinde belirtilen
tutarlardan daha az ücret
ödendiğini tespit ettiler. Andre
şirketle başarılı bir müzakere
yürüttü ve böylece kaptan ve
mürettebata, ITF sözleşmesinin

standartlarını karşılayan yeni iş
sözleşmeleri verildi.

Ancak 2013 yılının Şubat ayında,
mürettebat bana şirketin
kendilerini daha düşük ücretler
öngören, yeni bir iş sözleşmesi
imzalamaya zorladığını iletmek
için bir mesaj gönderdi ve ITF'in
yardımını istedi.

Ocean Trader’ı Rotterdam
limanına yanaşmış olduğu sırada
ziyaret ettim ve İsveç'te
imzalanmış olan tüm iş

sözleşmelerinin ortadan
kaldırıldığını ve mürettebatın
şimdi daha düşük ücretlerle yeni
bir iş sözleşmesinin olduğunu
tespit ettim. Kendilerine sahip
oldukları hakları açıkladığım
zaman, 11 Filipinli mürettebat
gemiyi tutuklamak için gerekli
olan yetki belgesini imzaladı.
Ancak, ertesi gün yedisi verdikleri
yetkiyi geri çekti.

Çok endişeliydik ve bu nedenle
bir yerel hukuk bürosu olan
Wybenga Advocaten’le temasa

geçtik. Hukuk bürosu hiç zaman
yitirmeden gemiyi mürettebat
adına tutuklattı. Geminin şirketi,
ITF’in İsveç'te yasadışı bir
biçimde hareket ettiğini iddia etti,
ancak Hollanda’daki mahkemenin
hâkimi öyle düşünmüyordu.

Ekim ayında, aradan iki buçuk
yıl geçtikten sonra, dört Filipinli
denizci, en nihayet, şirketten
ödenmemiş ücretlerini tahsil
ettiler. 

Cesur mürettebat mücadeleyi kazandı 
ITF müfettişi Aswin Noordermeer, bu 30 ay süren bir mücadeleydi, ancak Ocean Trader
mürettebatının cesareti sonuç verdi diyor

ITF Denizciler Bülteni 2016

Karadeniz-Azak Denizi
bölgesinde denizcilik idaresi,
önemli bir sorunu olan denizcilerin
yardım talep etmek için doğrudan
doğruya liman amirine başvuruda
bulunmalarını öngörmektedir.
Mürettebat için bunu kendi başına
yapmak her zaman kolay bir iş
değildir; bu nedenle normal
koşullarda onlar için mektubu biz
hazırlarız ve gemi
limanımızdaysa mektubu gemiye
götürürüz, eğer denizdeyse 
e-postayla iletiriz.

Liman amirinin gemiyi
tutuklamasının ardından, gemi
sahibiyle ödenmesi gecikmiş
ücretlerin tahsilini müzakere
ederiz. Liman amirine gerekli
bilgileri göndeririz ve aynı
zamanda, sendikanın gemi
sahibine karşı bunun dışında
herhangi bir alacak talebinde
bulunmadığını da teyit etmemiz
gerekir. Ödenmesi gecikmiş
ücretlerin tahsil edilmesinden
sonra, PSC, MLC ile bağlantılı
olarak almış olduğu tutuklama
kararını kaldırır.

2013 yılından bu yana,
Karadeniz'de 10 geminin
tutuklanmasını ve bugüne kadar

sonuçlandırılmış olan vakalarda
toplam 335.000 ABD doları
tutarında ücretin ödenmesini
sağladık. Geriye dönük olarak
yapılan en büyük ödeme, 2013
yılının Aralık ayında, Liberya
bandıralı Hermann Schoening’in
sahibinden tahsil edilen 201.000
ABD doları oldu.

Azak Denizi'nde Temryuk, Taman,
Kavkaz ve Eysk limanlarında
PSC ile başarılı bir biçimde
işbirliği yaptığımız halde, Paris
MOU alanında yer alan Rostov
gibi limanlarda bir geminin MLC
ihlalleri nedeniyle tutuklanmasını
sağlamak çok daha zor
olmaktadır. Bu durum büyük
ölçüde tutuklamanın gemiler için
doğurduğu sonuçlardan - üç kez
tutuklanmış olmak bir geminin
tüm bölgede yasaklı hale
gelmesine neden olabileceğinden
– kaynaklanmaktadır. Gemilerin
çoğu Türkiye ile yapılan değerli
hurda ticaretiyle uğraştıklarından,
deniz idaresi limanlara ekonomik
olarak zarar vermekten
korkabilmektedir. Bu durumda,
gemilerin genellikle ödenmemiş
ücretlerin yanı sıra teknik
eksiklikler nedeniyle de
tutuklanmaları gerekmektedir. 

Gemilerin tutuklanmasında MLC’nin ve PSC ile işbirliğinin başarılı
bir biçimde kullanılması 
Karadeniz ve Azak Denizi bölgeleri, uluslararası standartlara uygun hareket etmekten ziyade
standart altı gemicilik uygulamalarıyla tanınıyor, ancak ITF müfettişi Olga Ananina liman
devlet kontrolü (PSC) ile işbirliği ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006’nın (MLC)
kullanılması yoluyla, kısa zaman önce elde edilmiş olan bazı başarılı sonuçları anlatıyor
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Yeni sendika 

Myanmarlı
denizciler için

harika bir haber
2014 yılında ITF, Myanmar’da
bağımsız ve demokratik bir
denizcilik sendikasının
oluşturulmasına nasıl yardımcı
olabileceğimizi incelemek
üzere, bir grup yerel denizciyle
birlikte çalışmaya başladı.

Myanmar Denizcileri Bağımsız
Federasyonu’nu (IFOMS) kurma
arzusunda olan kişileri daha
öncesinden tanıyorduk.
Bunlardan bazıları ITF’e yerli
denizciler adına hak taleplerinin
çözüme kavuşturulmasında
yardımcı olmuştu, bir kısmı da
gemilerde gerçekleştirilen kolektif
eylemlere katılımları nedeniyle
ITF müfettişleri tarafından
biliniyorlardı.

Myanmar on yıllar süren
diktatörlüğün gölgesinden yavaş
yavaş sıyrılırken, demokratik,
bağımsız ve üye tabanının
yönlendirdiği bir denizciler
sendikasının oluşumuna karşı
muazzam bir muhalefet vardı.

IFOMS’un kurucu üyeleri, en
başından itibaren ciddi ve sürekli
engellemelerle karşılaştılar.
Düzenbaz yerli istihdam büroları
ve simsarları gruba yönelik
başarısız kalan sızma
girişimlerinde bulundular ve sonra
da yerli denizcileri sendikaya üye
olmaları durumunda kara listeye
almakla tehdit ettiler. İstihdam
büroları tarafından yönetilen
sözde ‘sendikalar’ IFOMS’un
tescilini engellemek için ellerinden
gelen her şeyi yaptılar.

Çiçeği burnundaki sendikanın
önderlerinin gözünü korkutmaları
mümkün olmadı. Onların
sergiledikleri bu örnek tutum, çok
sayıda yerel denizciyi IFOMS’un
yanında yer almaya teşvik etti.
Denizciler IFOMS hakkında daha
fazla bilgi edinebilmek ve bu
mesajı yaygınlaştırmaya nasıl
yardımcı olabileceklerini
öğrenmek için sendika bürosuna
akın ettiler.

devamı var >

Myanmarlı
denizciler en

nihayet çıkarlarını
temsil eden,

demokratik ve
etkin bir işçi

sendikasına ve
ITF’in tam

kalbinde yer alan,
güvenilir ve
dinamik bir

temsilciye sahip
oldular.  

Güçlü bir
sendika

inşa
etmek

IFOMS, ITF ailesine katılan en
yeni sendikaların biri ve üyeleri

için daha şimdiden büyük
kazanımlar elde ediyor. ITF’in

denizcilik sendikalarını
geliştirme programı

koordinatörü Lee Cash, her
şeyin nasıl başladığını

anlatıyor

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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IFOMS yetkinliğini çabucak
herkese gösterdi ve üyeleri adına
hak taleplerini özenle ve gayretle
takip etti. Hızlı bir biçimde üyeleri
ve onların aileleri için yüz binlerce
dolar tutarında geriye dönük ücret
ve tazminat taleplerinin tahsilini
sağladı. Denizcilerin aileleri ve
arkadaşları, sosyal medyada ve
gündelik sohbetlerde IFOMS’un
faaliyetlerinden övgüyle
bahsetmeye başladılar.

IFOMS’un Myanmarlı denizcilerin
haklarını savunabilecek tek ciddi
ve güvenilir sendika olduğu kısa
süre içinde belirgin hale geldi.
Sendikaya büyük bir üye akını
olduğundan, hükümetin üzerindeki
IFOMS’u yasal olarak tanıma
baskısı dayanılmaz hale geldi ve
2015 yılının Mart ayında, sendika
resmi olarak tescil edildi.

En başından bu yana, ITF üyesi
sendikalar - Japon Gemi Adamları

Sendikası, Endonezya denizciler
sendikası (KPI), Avustralya
Denizcik Sendikası, Uluslararası
Denizciler Sendikası, Singapur
Gemi Adamları Örgütü ve ver.di
– IFOMS’un yanında yer aldılar
ve çok değerli bir destek
sağladılar.

Bu sendikaların hepsi, ITF genel
sekreteri Steve Cotton’ın, ülke
daha demokratik bir yönetim
biçimine geçiş yaparken, IFOMS
örneğinin, “büyüyen üye
tabanının sınırlarının ötesine
geçen bir etkisi[nin] olaca[ğını]”
söylediği, IFOMS’un kuruluş
kongresine katıldılar.

Kongreden hemen sonra, faal
denizciler arasında sendikayla
ilgili farkındalığı artırmak için,
ITF'in müfettişler ağı IFOMS’la
birlikte çalıştı ve sendikaya
yüzlerce yeni üye kazandırdı.

IFOMS’un seçilmiş yöneticileri ve
aktivistleri tarafından sergilenen
adanmışlık, tutku ve cesaret,
sendikanın bürosunu ziyaret eden

ya da eğitim programlarına katılan
herkesi çok etkiledi. 

Güçlü bir sendika inşa etmek
devam

“IFOMS’un ITF ailesinin bir ferdi olmasından gurur
duyuyorum. IFOMS daha şimdiden üyelerini temsil

etme ve başarılı sonuçlar alma kapasitesini
mükemmel bir biçimde ortaya koymuştur, ancak
bu sendikanın büyüyen üye tabanının sınırlarının

ötesine geçen bir etkisi olacaktır. IFOMS
Myanmar’da işçilerin güçlü, demokratik ve etkin bir

emek örgütünün nasıl inşa edilebileceği
konusunda bulabilecekleri en iyi örnektir ve tüm
Myanmarlı denizcileri sendikanın arkasında yer

almaya ve onu desteklemeye çağırıyorum.”
Steve Cotton, ITF genel sekreteri

Bir bakışta IFOMS’un elde
ettiği başarılar (Aralık 2015
sonu itibariyle)  

Toplam vaka                  56 
Sonuçlandırılan vaka   42
Devam eden vakalar    14

Tahsil edilen geriye dönük
ücretlerin toplamı:
2.474.697,53 ABD doları

Tahsil edilen görev başında
yaralanma ve ölüm
tazimatlarının toplamı:
1.079.596 ABD doları

ITF teftiş ekibinin IFOMS kampanyası 
IFOMS kampanyası 2015 yılında, 20 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında, sendikayı desteklemek
ve mümkün olduğunca çok sayıda yeni üye kazandırmak için gerçekleştirildi.

Kampanya ağırlıklı olarak
Myanmarlı mürettebat çalıştıran,
önceki yıl içinde mürettebat
listelerini güncelleştirmiş olan ve
ITF müfettişlerinin görev
bölgelerinde ticari faaliyette
bulunan 100 gemiyi hedef aldı.

Altı haftalık kampanya sırasında,
ITF müfettişleri, hedef alınan
gemilere dünya genelinde 24
ülkede, 91 ziyaret
gerçekleştirdiler. 1.019 Myanmarlı

denizciyle yüz yüze görüştüler,
onlara IFOMS’u anlattılar,
sendikanın broşürlerini ve üyelik
başvuru formlarını dağıttılar ve
IFOMS’u YouTube ve Facebook’ta
nerede bulabileceklerini ve
sendikanın web sitesini
gösterdiler.

Tespit ettikleri suiistimaller
arasında denizcilere işe girmeleri
karşılığında 3.000 ABD doları ve
üzerinde ödeme yaptırılması,

sahip oldukları gayrimenkullerin
tapu senetlerinin ellerinden
alınması ve iş akitlerinde 20.000
ABD dolarına ulaşan tutarlarda
cezai maddelerin bulunması yer
alıyordu.

Kampanyanın neticesinde, çok
daha fazla sayıda Myanmarlı
denizci sendikal hakları
konusunda bilgilendirildi ve 478
denizci IFOMS’a üye oldu. 

Örnek olay 
Kaybolan Myanmarlı denizcinin dul eşi için adalet sağlandı 

Kesin olan bir şey varsa, o da 3. makinist Zaw Lynn Aung’un 10 Ekim
2013 tarihinde, Panama bandıralı Paiwan Wisdom adlı gemide
çalışırken, denizde trajik bir biçimde kaybolmuş olduğudur. Ne var ki, bu
denizcinin kaybolduğu koşulların üstü bir sır perdesiyle örtülmüş
durumda. Denizcinin perişan haldeki dul eşi yardım için IFOMS’a
başvurdu.

Gemi sahibi Wisdom Marine Lines’ı temsil eden P&I Kulüp tarafından
doğru olduğu kabul edilen olaylar silsilesi yalnızca, Aung tarafından
gerçekleştirilen ani ve nedensiz bir bıçaklı saldırıya maruz kaldığını iddia
eden baş makinistin ifadesine dayanıyordu. Böyle bir saldırı için hiçbir
açıklama bulunamadığı gibi, bu iki kişi arasında geçmişte bir husumet
olduğunu gösteren hiçbir belirti de yoktu. Ne de yapıldığı iddia edilen
saldırıyı ya da Aung’un kayboluşunu görmüş olan herhangi tanık vardı.

P&I Kulüp, Aung’un intihar ettiğini öne sürdü. Bu iddiayı ve yapıldığı ileri
sürülen saldırıyı, geminin ITF sözleşmesinde yer alan gemi sahibinin
yükümlülüklerini hükümsüz kılabilmek için gerekçe olarak kullanmaya

çalıştı. Kulübün avukatı şirkete, tazminat olarak 20.000 ABD dolarından
daha fazla ödeme yapmaması gerektiği ve aslında, 5.000 ABD dolarının
müzakereler için iyi bir başlangıç noktası olacağı tavsiyesinde bulundu.

ITF’in elverişli bayraklar kampanya danışmanı John Wood, bu durumu
P&I başkan ve CEO’su nezdinde yazılı olarak güçlü bir biçimde protesto
etti. Wood, Aung’un bir kavgada öldürülmüş ve cesedinin yok edilmiş
olmasının da aynı derecede olası olduğunu belirtti. Ancak her hâlükârda,
Paiwan Wisdom’ın ITF üyesi Ulusal Çinli Gemi Adamları Sendikası
(NCSU) ile imzalanmış olan, yasal olarak bağlayıcı bir TİS kapsamında
yer aldığına ve bu sözleşmenin görev başında can kaybı/ölümü içeren
hüküm ve koşullarında hiçbir istisnaya yer verilmediğine dikkat çekti. P&I
başkan ve CEO’suna 2014 yılında bu sözleşme kapsamında görev
başında ölüm yardımının lehtar olarak gösterilen kişi için 95.949 ABD
doları ve 19 yaşından küçük bakmakla yükümlü olunan her çocuk için
(azami dört çocuğa kadar) 18.631 ABD doları olduğunu hatırlattı.

Neyse ki, IFOMS’un müdahalesi ve ITF’in sağladığı yardım, en
sonunda, talep edilen tazminat tutarının Aung’un kederli dul eşine ve üç
yaşındaki kızına eksiksiz olarak ödenmesiyle sonuçlandı.
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İki kardeşin hikâyesi 
ITF’in denizcilik projeleri ve kampanyaları lideri Katie Higginbottom, iki kardeşin, Shwe Tun
Aung ve Aung Kyaw Linn’in, IFOMS’un doğumunun kalbinde yatan büyüleyici hikâyelerini
anlatıyor

Shwe Tun Aung denizde
çalışmak için 1995 yılında,
Myanmar’dan ayrıldı. Kısa bir
süre sonra kendisini, sekiz
aydır ücretlerini alamamış olan
diğer Burmalı mürettebatla aynı
gemide çalışırken buldu.
Mürettebat korku içindeydi,
ama en nihayetinde, Brezilya’ya
ulaştıkları zaman, yardım
istemek için ITF’i aradılar.

Limanda bulundukları sırada
Myanmar Büyükelçisi ziyarete
geldi, ama Büyükelçi bu ziyareti
herhangi bir destek sağlamak için
yapmamıştı; bunun yerine,
mürettebata gözdağı verildi ve
Shwe hapse atılmakla tehdit
edildi. En sonunda, ITF'in
müdahalesiyle, mürettebata
ücretleri ödendi.

Özgür Asya Radyosu bu hikâyeyi
yayımlayınca, Shwe kara listeye
alındı. İş bulamıyordu, çünkü artık
adı, kargaşa yaratan baş belasına
çıkmıştı. Ancak, kendisine ITF’in
eğitim gemisi Global Mariner’de,
usta gemici olarak bir iş teklif
edildi.

Bu arada, Shwe’nin küçük kardeşi
Aung Kyaw Linn öğrenimini yarıda
bırakmış ve stajyer öğrenci olarak
denize açılmıştı. Shwe, Bangkok’a
taşınması ve eğitimine kaldığı
yerden devam etmesi için Linn’e
destek olmaya karar verdi.

Global Mariner 2000 yılının
Ağustos ayında, bir çarpışma
sonucu battığı zaman, Shwe
önemli bir sorunla karşı karşıya
kaldı. Yeni bir pasaport alması
gerekiyordu, ama Myanmar’a
dönmesi halinde, sendikal
aktivizmi nedeniyle derhal hapse
atılırdı. Brezilya’ya sığınma
talebiyle yaptığı başvurusu
reddedilmişti ama kendisine
verilen oturum süresi altı ay
süreyle uzatılmıştı. O da bu süre
içinde, Amerika Birleşik
Devletleri’ne giden bir gemide
kendisine iş buldu.

Amerika’ya vardıkları zaman,
Shwe bir ay süreyle bir göçmen
merkezinde kaldı. Uluslararası
Denizciler Sendikası onun için bir
göçmenlik avukatı tuttu ve en
sonunda kendisine sığınma hakkı

verildi. Daha sonra, denizcilerin
ödenmemiş ücretlerini tahsil etme
konusundaki azmi nedeniyle ateşli
bir ün kazanacağı Houston’a, ITF
müfettişi olarak atandı.

Linn ise Myanmar’a dönmüştü ve
Myanmarlı denizciler ve aileleriyle
ilgili vakaları çözüme ulaştırma
konusunda zaman zaman
Shwe’ye yardımcı oluyordu -
kendisi de denizde bulunmuş
olduğundan, bu insanlara karşı
büyük bir yakınlık duyuyordu.

Shwe, 2012 yılında, faaliyetlerini
Tayland’da sürgünde yürütmekte
olan Burma Denizciler
Sendikası’nı (SUB) kendi ülkesine
geri götürmeyi amaçlayan ITF
heyetinin bir üyesi olarak,
Myanmar’a geri döndü. O güne
kadar hem Shwe’ye, hem de
Endonezya’daki ITF'in elverişli
bayrak kampanyası danışmanı
John Wood’a paha biçilmez bir
destek sağlamış olan Linn, ITF
heyetine yardımcı olmak için de
hazırdı. Bu ziyaret, 10 yılı aşkın bir
süredir birbirlerini görmemiş olan
bu iki kardeş için mutlu bir

kavuşma anı oldu.

Çok geçmeden SUB’yle ilgili ciddi
sorunlar ortaya çıkınca, yeni bir
Myanmar denizciler sendikasını
örgütlemek için çalışmalara
başlandı. IFOMS, 2014 yılında
tescil edildi ve 2015 yılının Mart
ayında gerçekleştirilen ilk
kongresinde, yaklaşık 100 denizci,
yönetim kurullarını seçtiler ve Linn
de genel sekreterliğe seçildi.

Linn şunları söylüyor: “Sendikanın
başına geçeceğim hiç aklıma
gelmemişti. Denizcilere ve
ailelerine yardımcı olmak için çok
istekliydim, çünkü Myanmar’daki
durumlarını biliyordum.

Hükümet onların haklarını göz
ardı ediyor. Artık tüm Myanmarlı
denizcilerin uluslararası
düzenlemelerden
yararlanabileceklerini ve eşit hak
ve maaşlara sahip olacaklarını
umuyorum.” 

Üyelik başvuru formunu indirmek veya IFOMS hakkında daha fazla bilgi almak için
www.ifoms.org adresinden sendikanın web sitesini ziyaret edin veya sendikayı
Facebook’ta www.facebook.com/ifoms adresinde bulun.

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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iş başında

Panama’nın kanalerosu hakları için
mücadele ediyor
Panama’nın coğrafi konumu ile girişimcilik ve uluslararası ticaret alanlarında sağladığı teşvikler bu ülkeyi Orta
Amerika’nın en dinamik ekonomisi haline getirmiş durumda. Buna karşılık, ITF’in Panama ulusal
koordinasyon komitesinden Ivan de la Guardia, Panama Kanalı’nda çalışan kanaleros için işlerin hiç de
tozpembe olmadığını söylüyor

Ülkede ve
çevresinde yer

alan tüm
hizmetler ve

sanayiler kanala
bağlıdır ve
sendikalar
burada işçi

hakları ve daha
iyi çalışma

koşulları için
mücadele etmeye
devam edecekler.

Son yıllarda hükümetler ülkenin
iş yasalarını, özellikle de
Panama Kanalı’yla ilgili olanları,
hak ve güvenceleri göz ardı
ederek son derece kısıtlayıcı bir
hale getirdiler ve işçileri bir
limon gibi sıkıp onlardan
sızdırabileceklerinin azamisini
almaya çalışıyorlar. Panama
Kanalı’nda örgütlü sendikalar
grev hakkından bile mahrum
edilmiş durumdalar.

ITF’in Panama’daki, aralarında
Panama Kanalı bölgesinde (ACP)
örgütlü beş sendikanın da yer
aldığı tüm sektörlerden üyeleri, bu
duruma karşı mücadele etmek için
birlikte çalışıyorlar. Bu sendikalar
daha geniş planda uluslararası
sendikalar ailesinden aldıkları
destek için de müteşekkirler.

ACP idaresi - kanaleros olarak
bilinen - kanal işçilerine ve onların
sendikalarına karşı çok sert bir
tutum alıyor. Örneğin, 2015 yılının
Kasım/Aralık aylarında, bir
sendika genel sekreteri hakkında,
bir radyo istasyonu tarafından
üyelerinin mesleki eğitim eksikliği
hakkında konuşmak üzere davet
edildiği için, keyfi bir soruşturma
süreci başlatıldı.

Ne yazık ki, Çalışma İlişkileri
Kurulu (LRB) - beş üyesi Panama
cumhurbaşkanı tarafından
atanmaktadır - son zamanlarda,
Kurul’a son iki yıl içinde benzer
eğilime sahip üç yeni üye atanmış
olduğundan, ACP’nin sert tutumu
karşısında tarafgir bir yaklaşım

sergilemektedir. Bu, ACP
idaresinin disiplin
kovuşturmalarında ve toplu iş
sözleşmelerine karşı zorunlu
tahkim sürecinin işletilmesinde
başı çekmesinin alışılmadık bir
durum olmaması anlamına
gelmektedir. Dolayısıyla, hiç de
şaşırtıcı olmayan bir biçimde, iş
uyuşmazlıkları sıklıkla
yaşanmakta ve bunların
sonuçlandırılması LRB’ye
kalmaktadır. LRB’nin işçilerin
lehine verdiği kararların yüzde
90'ından fazlası, ACP idaresi
tarafından, hukuki sürecin yıllarca
sürebildiği Yargıtay’da temyiz
edilmektedir.

Mühendisler, kılavuz kaptanlar ve
kaptanları temsil eden, daha
teknik odaklı sendikalar idarenin
eğitimsizliği ve yeni kanal için açık
işletim prosedürlerinin
bulunmamasından dolayı çok
endişeliler. Bu sendikalar, bir grup
‘ahbap çavuş ilişkisi içindeki
işçinin’, başkalarını eğitmek için
gerekli olan bilgi, niyet veya
kapasiteden yoksun insanlar
oldukları halde, işletim süreçlerini
tanımlayan belgeleri hazırlamakta
olduklarını iddia ediyorlar. İdare,
kaptan ve kılavuz kaptanların, bu
şekilde sorumsuzca davranmaya
devam edilmesi durumunda bir
deniz felaketinin yaşanabileceği
yolundaki uyarılarını hiçbir
biçimde dikkate almamaktadır.

Sendikalar hükümetin, kanalın
sağladığı – hâlihazırda yılda bir
milyar ABD doları düzeyinde

bulunan ve eğer yeni kanalla ilgili
öngörüler doğruysa, yakın
gelecekte daha da artacak olan -
nakit paraya çok büyük bir
bağımlılık içinde olmasından
dolayı, yaptıkları müdahale
çağrılarını göz ardı etmesini
üzüntüyle karşılıyorlar.

Kanal’ın 11 kişilik yönetim
kurulunun yetersizliği ve Kanal’ın
işleyişiyle ilgili olarak alınan şaibeli
kararlar karşısındaki suskunluğu
konusunda ortaya çeşitli sorular
atılmaktadır.

ACP idaresinden yılda 20 milyon
ABD doları alan kitle iletişim
araçları, idarenin kampanyalarının
sözcülüğünü gür bir sesle
yaparken, sendika haberlerini
veya sendikaların yaptıkları
yorumları bastırmaktadır.

Panama’daki lojistik üssünün
başarısı işçilerinin teri ve kanıyla
inşa edilmiştir. Gelgelelim, para
milyoner iş adamları ve
politikacılara giderken, maaşları
yerinde saydığı halde iş yükleri
giderek artmakta olan işçiler, bu
gidişle Kanal’ın parlak
geleceğinde hiç pay sahibi
olamayacaklar.

Panama’da çok başkaca bir şey
olmadığından, ülke ve
çevresindeki tüm hizmet ve
sanayiler Kanal’a bağlıdır ve
sendikalar burada işçi hakları ve
daha iyi çalışma koşulları için
mücadele etmeye devam
edecekler. 
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185 sayılı
Sözleşme, genel
olarak bilindiği

gibi, rahatça
aktarma

yapılmasını ve
kıyı izninin

kullanılmasını
kolaylaştırmak
için, denizcilere

güvenli ve
uluslararası kabul

gören bir belge
sağlamayı

amaçlamaktadır. 

ILO 185 ve kıyı izni
ITF, denizcilerin kimlik belgesi hakkındaki uluslararası sözleşmenin, denizcilerin yaşamına daha da fazla katkı
sağlayacağına inanıyor ve ülkelerin çok geçmeden bu sözleşmeyi onaylayacaklarını umuyor. ITF’in denizciler
kolu sekreter yardımcısı Fabrizio Barcellona açıklıyor

Pasaporta bu kadar çok
benzediğine göre, ayrıca bir
denizci kimlik belgesinin (SID)
neden gerekli olduğunu
sorabilirsiniz. Pekâlâ, tıpkı bir
uçağın mürettebatının varış
noktalarındaki ülkeye daha
kolayca giriş yapabilmesi gibi,
aynı kolaylıktan denizcilerin de
yararlanabilmesi gerekmektedir.
Denizcilerin gemide çalıştıkları
sürenin ardından, kıyı izninden
faydalanabilmek için, kısa bir
süre içinde bir gemide göreve
başlayabilmeleri ya da gemiden
ayrılabilmeleri çok büyük önem
taşımaktadır.

185 sayılı Sözleşme, genel olarak
bilindiği gibi, rahatça aktarma
yapılmasını ve kıyı izninin
kullanılmasını kolaylaştırmak için
denizcilere güvenli ve uluslararası
kabul gören bir belge sağlamayı
amaçlamaktadır. Bu belge giriş
yapılan ülkelerdeki yetkililer
tarafından kolayca kontrol
edilebilecek ve kişisel bilgilerin
korunması mevzuatını ihlal
etmeden, bir denizcinin kimliğinin
doğrulanmasını sağlayacaktır.

Ancak bugün, sadece sınırlı
sayıda ülke 185 sayılı Sözleşmeyi
onaylamış durumdadır. Ve bu
ülkeler bir dizi engelle karşı
karşıya kalmaktadır. Denizcilerin
kimlik belgesinin uygulamaya
konulabilmesi için, bu sorunların
çözülmesi gerekmektedir.

İlk olarak, devlet görevlilerinin bir
denizcinin kimliğini
doğrulayabilmeleri için, veri
tabanının depolanacağı
uluslararası odak noktasının
nerede bulunacağı konusunda
fikir birliğine varmamız
gerekmektedir. İkincisi, göçmenlik
bürosu yetkilileri tarafından
kullanılmak üzere, yaygın olarak
uyumlu bütünleşik bir biyometrik
tanıma sistemine ihtiyacımız var.
Ve üçüncüsü, şüpheci ülkeleri
kimlik belgesinin geçerli, güvenli
ve güvenilir olduğuna ikna etmek
zorundayız.

Bu noktaya doğru adım adım
ilerliyoruz. SID’nin hükümetlerin
gündeminde kalmasını sağlamak
için ITF, diğer denizci örgütleri ve
gemi sahiplerinin örgütleri,
Uluslararası Çalışma Örgütü ile

yakın bir çalışma yürütüyorlar.
ILO, 2015 yılında, SID’nin nasıl
hayata geçirilebileceği konusunda
uzmanların tavsiyelerini
dinlememiz için bizleri Cenevre’de
bir araya getirdi.

Denizciler Bülteni’nin baskıya
girdiği sırada, Sözleşmede
yapılmasını tavsiye ettiğimiz
değişikliklerin, 2016 yılının Şubat
ayında yapılacak olan bir sonraki
toplantıda ele alınacaklarını – ve
kabul edileceklerini – umuyoruz.
Bunun gerçekleşmesi durumunda,
ILO üye devletlere denizcilerin
kimlik belgesi için, 185 sayılı
Sözleşmenin daha fazla sayıda
ülke tarafından onaylanmasına ve
sınır kontrol yetkilileri tarafından
kabul edilmesine önayak olacak,
gözden geçirilmiş bir format
sunabilecektir.

Bu, ülkeleri bu sözleşmeyi
onaylamış olan tüm denizciler için,
bir gemide göreve başlamak ya
da gemiden ayrılmak ve kıyıdaki
tesislere erişim sağlamak
amacıyla bir ülkeye giriş
yapmalarını kolaylaştıracaktır. 

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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Denizciler
göçmenlerin

kurtarılmasında
oynadıkları

rol nedeniyle
övgü topladılar

Dünya 2015 yılında, çaresiz insanların ve ailelerin evlerinden,
genellikle insan kaçakçıları tarafından düzenlenen, tehlikeli bir
biçimde tıka basa dolu ve denize açılmaya elverişsiz teknelerle
kaçarlarken yaşanan korkunç boğulma ve ölüm sahnelerine ve
kurtarma çabalarına şahit oldu. Çok sayıda denizci, Akdeniz’de,

binlerce hayatın kurtarılmasını sağlayan arama ve kurtarma
operasyonlarında cesurca – ve genellikle pek bilinmeyen - bir rol
oynadılar. Denizciler Bülteni bu çalışmalara ve bunlara katılanlar

üzerinde yol açtığı etkilere ışık tutuyor
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Denizciler kurtarma operasyonları
için hayati önem taşıyorlar
İtalya’nın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) daimi temsilcisi vekili
ve İtalyan Sahil Güvenlik filo komutanı Tuğamiral Cristiano Aliperta,
arama ve kurtarma operasyonlarında ticari gemilerin ve denizcilerin
oynadıkları rolün çok önemli olduğunu söylüyor

Bir denizcinin hikâyesi
Uluslararası Denizciler Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Ağı’nın (ISWAN) direktörü Roger
Harris, bu denizcinin, Libya açıklarında, 211 göçmenin hayatının kurtarılmasına nasıl yardımcı
olduğunun hikâyesini bizlerle paylaşıyor 

Bu karmaşık sorunla mücadele etmek ve
boyutlarını küçültmek için ortak bir uluslararası
çabaya ihtiyacımız var. 2015 yılının Mart ayında,
IMO genel sekreteri bunun nasıl yapılması
gerektiğini ele almak üzere ilgili tüm BM
ajanslarını bir araya getirdi ve ben, o andan
itibaren, soruna yönelik uluslararası yaklaşımın
değiştiğine inanıyorum. Özellikle Avrupa Birliği,
sorunun sadece İtalya’da değil, tüm Avrupa’da
yaşanmakta olan bir sorun olduğunu kabul etti.

Ticari gemilerin ve denizcilerin arama ve kurtarma
(SAR) faaliyetlerde oynadıkları rolün önemini ne
kadar vurgulasak azdır. 2014 yılının başından 2015
yılının Kasım ayının sonuna kadar geçen süre içinde,
İtalyan Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi
tarafından rotaları değiştirilen farklı bayraklardan
1.400 gemi, güney Akdeniz’deki SAR operasyonları
sırasında olağanüstü bir rol oynadılar.

Mürettebat ve gemilerin oynadıkları bu rol genellikle
fark edilmiyor ve ben bundan daha fazla sayıda
insanın haberdar olmasını istiyorum. Kurtarılması
gereken bu kadar çok sayıda insanla başa çıkmak
için hazırlıksız olmalarına rağmen, gemi kaptanları,
mürettebat ve gemi sahipleri bu tür vakalara her
zaman büyük bir profesyonellik ve içten bir insani
yardımseverlikle karşılık verdiler.

Solas ve Hamburg sözleşmeleri gibi uluslararası
sözleşmelerde yer alan hükümler denizde insan

yaşamının kurtarılmasının zorunlu olduğunu beyan
etmektedir. Ancak bu dürtü, denizcilerin bizzat
DNA’larında vardır ve en önemli olan şey de budur.
Bildiğiniz gibi, denizdeki yaşamınıza başlar
başlamaz, öğrendiğiniz ilk ve en önemli ders,
tehlikedeki insanları her durumda ve önyargısız
olarak kurtarmak zorunda olduğunuzdur.

Bir keresinde Lampedusa adası yakınlarında, bir
kurtarma çalışmasında şahsen yer aldım. El Cezire
televizyonunun bir İtalyan Sahil Güvenlik devriye
botunda benimle röportaj yaptığı sırada, küçük bir
teknede bulunan 350 kişinin tehlikede oldukları
uyarısını aldık. Olay yerine ulaştıktan sonra yolcuları
kurtarmak ve onları adaya çıkarmak bir kaç saat
sürdü, ama neyse ki bunda başarılı olduk.
Yolculardan 40’ı kadındı ve bu kadınlar sadece
güvende oldukları için rahatlamamış, ama aynı
zamanda teğmenimizin sarı saçları karşısında da
hayrete düşmüşlerdi. Onlar bizim teğmenin saçlarına
dokunurken, ben bu durumun yapmacıksız insaniliği
karşısında çarpıldım – hissettiklerimin derinliğini tarif
etmem olanaksız.

Ne o çaresiz insanların özgürlük arayışları sırasında
ölüme ne kadar çok yaklaştıklarını, ne de onları
kurtaran denizcilerin gösterdikleri özveri ve cesareti
asla unutmayacağım. 

John Paul (gerçek adı değil)
ISWAN’a şunları anlattı: “Pazar
günüydü ve işlerimizi bitirmiş
dinleniyorduk ki, aniden VHF
kanalında İtalyan
donanmasından gelen bir
kurtarma çağrısı aldık. Derhal
hazırlandık ve yola koyulduk.”

“Kurtarma operasyonuna hepimiz
katkıda bulunduk. İskele köprüsü
hazırlandı ve indirildi, şeytan
çarmığı indirildi, filikalar hazır

edildi, vinç hazırlandı ve ilkyardım
ekibi bu insanlara enerji sağlamak
üzere, yanına su ve erzak alarak
gerekli hazırlıkları yaptı...
Operasyondan köprü ekibi
sorumluydu. Ben ağın çıkarılması
ve uzatılmasında görev aldım ve
bunun yardımıyla [onların salının]
yanına ulaşmayı başardık.”

Operasyon onu derinden
etkilemişti. “Benim için bu, yaşam
ile ölüm arasında kalışla ilk

karşılaşmam oldu,” dedi. “İnsanlar
hayatta kalabilmek [için] her şeyi
yapabiliyorlar. Onlar, tamamı genç
ve hayatta kalmak isteyen
insanlardı sadece. Susuzdular,
açtılar, sıcak ve kavurucu güneşin
altında kurtarılmak için dua
ediyorlardı. Tanrıya bize bir şey
yapmak ve gereksiz nedenlerden
dolayı şikâyetçi olmamak fırsatını
verdiği için şükrediyorum. Artık
daha olgun bir insan oldum.”

John Paul mürettebatının
kurtarma operasyonu işlemleri için
iyi eğitilmiş olduğunu ve
gösterdikleri takım çalışmasının
operasyonun başarısı açısından
çok büyük önem taşıdığını
söyledi. Ancak ne yazık ki,
denizciler bu insanlara ulaşmadan
önce, salda bulunan üç kişi
hayatını kaybetmişti. 

Uluslararası Deniz Ticaret
Odası (ICS), 2014 yılında,
denizde tehlikede olan -
yasadışı göçmenler de dâhil
olmak üzere - tüm insanları
kurtarmanın uluslararası
deniz hukuku kapsamında bir
yükümlülük olmasının yanı
sıra, öteden beri süregelen
kökleşmiş bir insani görev
olduğunu belirtti.

İtalyan Sahil Güvenlik’inin
verilerine göre, aynı yıl içinde,
800 ticari gemide çalışan
denizciler, Akdeniz’de 40.000
göçmenin hayatını
kurtardılar.

Uluslararası Deniz Ticaret
Odası yalnızca 2015 yılının
ilk yarısında, ticari gemilerin
ve onların sivil mürettebatının
Akdeniz’de 50.000’den fazla
insanın kurtarılmasına
yardımcı olduklarını bildiriyor.
Bu durum, uluslararası gemi
sahipleri örgütleri ve denizci
sendikaları tarafından temsil
edilen küresel gemicilik
sektörünün 2015 yılının
Temmuz ayında, denizdeki
büyük ölçekli kurtarma
operasyonlarıyla ilgili
yönergelerini
güncelleştirmeye yöneltti.
Yine de, Uluslararası Göç
Örgütü (IOM) kaydedilmiş
olan 3.771 ölümle ‘2015
yılının Akdeniz’i geçerek
Avrupa'ya ulaşmaya çalışan
göçmen ve mülteciler için
kayıtlardaki en ölümcül yıl
olduğunu,’ belirtmektedir.

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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Corine
Archambaud
(Le Havre,
Fransa) çeşitli
elverişli
bayraklar
altında ve

yabancı gemi sahipleri için
birinci zabit ve aşçı olarak çalıştı
ve bu süre zarfında yabancı
bayraklar altında, yalıtılmış bir
konumda olan denizcileri temsil
eden sendika ulusal sekreterliği
görevini üstlendi.

Grzegorz
Daleki (Gdynia,
Polonya) bir
denizci ve
Solidarność
sendikasının bir
çalışanı.

“Acımasız liman idarecileri ve
vicdansız gemi sahipleri”yle olan
deneyimlerinin müfettiş olarak
kendisine çok faydalı olacağına
inanıyor.

Joachim Mel
Djedje-Li
(Abidjan, Fildişi
Sahili) 12 yıl
süreyle güverte
zabiti olarak
çalıştı.

Üstlendiği birçok sendikal rol
arasında, Fildişi Sahilleri Ticari
Denizciler Sendikası genel
sekreterliği, ITF’in limanlarda
sosyal dayanışma komitesi
başkanlığı, ITF’in denizciler
komitesi üyeliği ve adil
uygulamalar komitesi yürütme
grubu üyeliği yer almaktadır.
Ayrıca, MLC 2006 üzerinde
çalışmış olan ILO’nun üçlü
komitesinde de görev aldı.

Gonzalo
Galan (Las
Palmas,
Kanarya
Adaları) şimdi
emekli bir
denizci olan

babasının anlattığı denizcilik
hikâyeleriyle büyüdü ve
toplumsal adalete olan ilgisini
ebeveynlerinden miras aldı.
İspanya’daki küreselleşme
karşıtı hareketin içinde aktif
olarak yer alıyor.

Heikki Karla
(Finlandiya),
Heikki Karla
denizci bir
kökene sahip.
Birinci zabit
olarak çalıştı ve

aynı zamanda bilgisayar bilimi
okudu. Gemi sahiplerinin
denizcilerin haklarına saygı
göstermeleri gerektiğine
yürekten inanıyor.

Yeni müfettişlerinizle

“Birçok denizci
elverişli bayrak

kullanan gemicilik
şirketlerinden

korkuyor ve ancak
koşullar ve gördükleri
muamele dayanılmaz
bir hale geldiği zaman

konuşmaya cesaret
edebiliyorlar. Ben bu
denizciler için bir ses
olabilmeyi, onların
evlerine ceplerinde

parayla dönmelerini ve
üzücü bir hikâyenin

mutlu bir sonla
bitmesini sağlamaya
yardımcı olan ekibin

bir parçası olmayı
umuyorum.”

Sarah Maguire

ITF, dünya çapında 144 müfettiş ve irtibat sorumlusundan oluşan ekibine, 2015 yılında,
13 yeni müfettiş ekledi. Bu ekip mevcut sözleşmelerin uygulanışını denetlemek, çalışma
koşullarını raporlamak ve mürettebata haklarını almalarında yardımcı olmak için
gemileri ziyaret etmektedir.

Yeni alınan müfettişler, teftiş ekibinin gelecekte yürüteceği çalışmaları ele almak üzere,
2015 yılının Ekim ayında, Panama’da, diğer müfettişlerle bir araya geldiler. Müfettişler,
bundan böyle, 9. sayfada yer alan IFOMS kampanyasında olduğu gibi, ITF üyesi
sendikalara yeni üye kazandırmayı ve mevcut üyelerine destek olmayı amaçlayan
kampanyalarda daha fazla rol üstlenecekler. Ayrıca, elverişli limanlar kampanyası ve
denizcilerle liman işçileri arasında daha güçlü bir dayanışma inşa etmek için bu
kampanyanın elverişli bayraklar kampanyasıyla olan güçlü bağlantıları üzerinde de
daha fazla yoğunlaşacaklar.

Burada sizlere yeni görevlerine başlayan, yeni müfettişlerinizi tanıtıyoruz.
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Sarah Maguire
(Avustralya)
dördüncü
kuşaktan
denizci ve 18
yaşındayken
denizde
çalışmaya

başladı. Avustralya Denizcilik
Sendikası’nın kadın ve gençlik
komitelerinin başkanlığı
görevinin de aralarında yer
aldığı, aktif bir sendikacılık
yaşamına sahip. 

Gijs Mol
(Hollanda)
2015 yılının en
yeni müfettişi.
16 yaşından
itibaren uzun
mesafe
kamyon şoförü

olarak çalıştı, 2007 yılında liman
işçiliğine geçerek Maersk
Norfolk Line’da çalışmaya
başladı. FNV Havens’e üye
oldu, işyeri temsilcisi olmak
üzere eğitim gördü ve iş
konseyine seçildi.

Mario Sarac
(Hırvatistan)
konteyner
gemilerinde
çalıştığı 14 yıl
boyunca stajyer
öğrencilikten
başlayarak

kaptanlığa kadar yükseldi. Bir
kaptan olarak MLC’nin
uygulamaya konması ve yüksek
riskli korsanlık alanlarında
denizcilerin haklarının
korunması çalışmalarında yer
aldı. Hırvatistan Denizciler
Sendikası’nda yürüttüğü
çalışmalar onu bir müfettiş
olmaya teşvik etti. 

Mickey
Whelan
(İrlanda
limanları),
Mickey Whelan
16 yıldır bir
sendika
örgütlenme

uzmanı ve temsilcisi olarak
çalışmaktadır. Bu sürenin beş
yılında, New York şehrinde,
marangozlar sendikası için
çalıştı. Daha sonra İrlanda’ya
dönerek liman, dok ve rıhtım
işçilerinin çıkarlarını korumak
için, genel işçi sendikası
SIPTU’ya üye oldu. 

tanışın
Yngve
Lorentsen
(Tromso,
Norveç) 12 yılı
aşkın bir
süreyle denizci
olarak çalıştı ve

aynı zamanda Lübnan’da da
BM askeri olarak bir yıl süreyle
görev yaptı. Ailesiyle birlikte
daha fazla zaman geçirmesine
olanak veren bir iş bulmak için
denizde çalışmayı bıraktı.

Vladimir
Miladinov
(Bulgaristan)
dokuz yıl
boyunca kendi
sendikasında
çalıştı ve

denizcilik sektörüne, karayolları
ve lojistik kampanyalarında
edindiği örgütlenme ve yeni üye
kazanma deneyimlerini getiriyor. 

Karl Risser
(Halifax,
Kanada)
Halifax’ta gemi
inşa işçisi bir
ailede doğdu.
Çok geçmeden

tersanede babasıyla birlikte
çalışmaya başladı ve yerel
sendikada hızla aktif hale geldi.
Sendika başkanı seçildiği
zaman sadece 28 yaşındaydı. 

Barbara
Shipley 
(orta-Atlantik
bölgesi,
Amerika
Birleşik
Devletleri)

2002’den 2014’e kadar
konteyner, araştırma gemileri ve
diğer tür gemilerde, gemici, usta
gemici ve lostromo olarak
çalıştı.  

“Denizciler insana yakışır ücret ve çalışma koşullarını ancak insan haklarına
saygı gösteren ve denizde çalışmanın doğasını dikkate alan, etkin toplu
pazarlık yoluyla elde edebilirler. Gemilerde gördüğüm sorunlar bilginin
yaygınlaştırılması ve denizcilerin işlerini kaybetme korkusu olmadan,
kendilerine ait olanı talep etmelerinin sağlanması gerektiğinin altını

çizmektedir.” Heikki Karla

“Müfettişlik benim zannettiğimden çok daha zor bir işmiş.
Bir gemi limanda sadece sınırlı bir süre için bulunuyor ve
yaşanan sorunların orada çözülmesi gerekiyor. Ayrıca, bir

teftişin yapıldığı o çok sınırlı zaman dilimi içinde ayrıntılara
büyük özen gösterilmesi gerekiyor.” Mickey Whelan

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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18 Dolandırıcılık
Uyarısı

İstedikleri sen değilsin ... istedikleri senin paran
ITF işe alımla ilgili sürekli olarak yeni sahtekârlık girişimlerini keşfediyor, bu konuda bilgilendiriliyor ve bu bilgileri
kamuoyuna duyurarak potansiyel mağdurları korumaya çalışıyor. ITF’in basın ve yazı işleri müdürü Sam Dawson,
dolandırıcılar doğrudan e-posta adresinize harika iş teklifleri gönderiyorlar, ancak bu iş tekliflerinden birini kabul
edecek olursanız, onlar sahip olduğunuz her şeyi elinizden alacaklardır diye uyarıyor.

Size son zamanlarda, hiç
beklenmedik bir biçimde, bir
kurvaziyer gemisinde, iyi ücretli
ve herhangi bir tecrübe
gerektirmeyen bir iş teklif 
edildi mi?

Eğer edildiyse, bilin ki bu bir
aldatmacadır. Ve eğer bu tuzağa
düşerseniz, acımasız
dolandırıcılar elinizdeki – ve ödünç
alabildiğiniz – tüm parayı sizden,
son kuruşuna kadar çekip
alacaklardır.

Dolandırıcılar kendi ülkelerinde
nadiren kovuşturmaya
uğradıklarından, dolandırıcılık
düşük maliyetli ve düşük riskli bir
iştir. Bizler sahte bir ‘şirket’in adını
ne kadar çabuk teşhir edersek
edelim, onun arkasındaki suçlular
şirketlerinin adını kolayca
değiştirmektedir.

Bu hilebazlar artık kurvaziyer
gemilerinde, özellikle de
gemilerdeki ikram ve ağırlama
işlerinde çalışmak isteyenleri
hedef alıyorlar. Farklı isimler,
sahte mahaller ve yeni yöntemler
kullanıyorlar. En yeni taktikleri, bir
kurvaziyer gemisinde, e-posta
yoluyla, genellikle gerçek bir
şirketin adını kullanarak, doğrudan
iş teklifleri yapmak.

Peşin harç almak yoluyla
gerçekleştirilen dolandırıcılık
vakaları hakkında daha önce
yapılmış olan uyarılar nedeniyle,
suçlular artık işin hemen başında
herhangi bir ödemeden söz
etmiyorlar. Bunun yerine, aniden o
kaçınılmaz ‘bir kerelik’ bedeli -
beklenmedik bir pasaport harcı,
vize işlem ofisine bir kayıt ücreti
veya idari bir ödeme – talep
etmeden önce, sizin ilginizi

çekinceye kadar bekliyorlar.

Bu ödemeyi yaparsanız
avuçlarına düşerseniz. Diğer
ödeme talepleri, her zaman, bu
son katkıyı yapmamanız halinde
şimdiye kadar yapmış olduğunuz
ödemeleri de kaybedeceğiniz
uyarısı eşliğinde gelecektir.

Dolayısıyla, merkezlerinin Birleşik
Krallık, ABD ya da Avustralya’da
saygın bir adreste olduğunu iddia
eden şirketlerden (bu adreslerde
bulunmayacaklardır); gemicilik
şirketlerinin ya da istihdam
bürolarının web siteleri gibi
görünen sitelerde yer alan sözde
iş tekliflerinden ve gerçek ama
kullanımı ücretsiz olan web
sitelerinde yer alan sahte iş
ilanlarından (CV’nizi asla bu
sitelerde yayımlamayın; bazı
dolandırıcılar yan uğraş olarak

kimlik hırsızlığı da yapmaktadır)
her zaman şüphe edin.

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi
denizcilerin işe girmek için
herhangi bir ajans bedeli ödemek
zorunda olmamaları gerektiğini
belirttiğinden, bir gemide bir işi
garanti eden ama bunun
karşılığında da bir ödeme
yapılmasını isteyen herkesin bir
dolandırıcı olduğunu, hiçbir zaman
aklınızdan çıkarmayın. Bu
söylenen - ister güverte ve makine
dairesinde isterse de otel ve ikram
bölümlerinde olsun - tüm
pozisyonlar için geçerlidir.

Sağduyunuza güvenin. Bir iş teklifi
ya da ilanı gerçek olamayacak
kadar iyi görünüyorsa - o zaman
genellikle gerçek değildir.
Dolayısıyla, bu tür iş tekliflerini ve
ilanlarını göz ardı edin. 

Bir aldatmacanın altı ortak belirtisi
• Gerekçesi her ne olursa olsun, sizden herhangi bir zamanda,

herhangi bir para talebinde bulunulması

• Banka bilgilerinizin istenmesi. Bu bilgileri vermeniz durumunda
banka hesabınızı boşaltılmış olarak bulursunuz

• Pasaport veya ehliyet gibi kişisel belgelerinizin fotokopilerini
temin etmenizin istenmesi

• 70’le başlayan telefon numaraları: bu, o telefon numarasına
Birleşik Krallık’taymış izlenimi veren bir uluslararası yönlendirme
numarasıdır. Kaç farklı dolandırıcılık vakasında kullanıldığını
görmek için +447024021763 numarasını Google’da arayın

• Ülke alan adının büronun sözde bulunduğu ülkeden farklı olduğu
e-posta adresleri

• Kısa bir süre önce kurulmuş, saygın şirketlerin web sitelerine
benzeyen web siteleri. Gerçek siteyi bulun, burada yer alan
uyarılara bakın ve eğer herhangi bir şüpheniz varsa şirketin
gerçek merkeziyle temasa geçin

Nereden tavsiye alabilirsiniz
Google’da şirketin adını, yanına ‘aldatmaca’, ardından 'dolandırıcılık',
ardından da ‘uyarı’ yazarak aratın

Dolandırıcılıkla ilgili son haberler
www.itfseafarers.org/maritime_news.cfm

Dikkat edilmesi gereken uyarı işaretleri için
www.scam-job-emails.tk
www.scammers-and-scam-websites.tk
www.fraudwatchers.org

Dolandırıcı olduğu bilinenlerin listesi (ancak bunların sürekli olarak
adlarını değiştirdiklerini unutmayın)
www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-scam

Şüpheli telefon numaraları
www.scammmertelephonenumbers.blogspot.co.uk

ITF’in bir gemiyi arayın uygulaması 
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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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

• ITF’in Yardım Hattı’yla doğrudan temasa
geçin

• Dinlenme sürelerinizin düzenlemelere uygun
olup olmadığını 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 - yönlendireceklerdir.

Mesai saatleri içinde +44 (0)20 7940 9287
numaralı telefondan ITF Londra’yı
arayabilirsiniz
ITF Denizciler Yardım Hattı (24 saat):
+44 (0)20 7940 9285
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 

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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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 karşılıklı olarak anlaşmaya
varılmış olan iş sözleşmesinin geçerli
olduğu süre içinde ancak tarafların karşılıklı
rızası ile değişiklik yapılabilmelidir.

Her zaman, sözleşmenin ödenecek
temel ücreti açıkça belirttiğinden ve

temel çalışma saatlerinin açıkça
tanımlanmış olduğundan (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.

Bireysel iş 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 de dâhil olmak üzere, 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 bir 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 Müfettiş Arjantin Bahia Blanca +54 11 4300 7852 +54 911 386 22490 suarez_agustin@itf.org.uk
Roberto Jorge Alarcón Koordinatör Arjantin Rosario +54 341 425 6695 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk

Rodolfo Vidal Müfettiş Arjantin Buenos Aires +54 11 4331 4043 +54 9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk
Ben West İrtibat sorumlusu Avustralya Newcastle +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Dean Summers Koordinatör Avustralya Sydney +61 2 9267 9134 +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Keith McCorriston Müfettiş Avustralya Fremantle +61 8 9335 0500 +61 422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk

Matt Purcell Koordinatör Yardımcısı Avustralya Melbourne +61 (0) 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk
Sarah Maguire Müfettiş Avustralya Gladstone +61 434525416 maguire_sarah@itf.org.uk
Christian Roos Müfettiş Belçika Zeebrugge +32 2 549 11 03 +32 486 123 890 roos_christian@itf.org.uk

Marc Van-Noten Müfettiş Belçika Antwerp +32 3 224 3419 +32 475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk
Roger Opdelocht Koordinatör Belçika Antwerp +32 3 224 3411 + 32 475 440088 opdelocht_roger@itf.org.uk

Souradjou Alassane Fousseni İrtibat sorumlusu Benin Kotonu +229 97080213 +229 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 13 3232 2373 +55 13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov Müfettiş Bulgaristan Varna +359 2 931 5124 +359 887 888 921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Karl Risser Müfettiş Kanada Halifax +1 902 455 9327 +1 902 237 4403 risser_karl@itf.org.uk
Peter Lahay Koordinatör Kanada Vancouver +1 604 251 7174 +1 604 418 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 32 2217727 +56 992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Sanchez Müfettiş Kolombiya Barranquilla +57 5 3795493 +57 310 657 3300 sanchez_miguel@itf.org.uk
Mario Sarac Müfettiş Hırvatistan Rijeka 385 51 325 349 +385 98 1775 729 sarac_mario@itf.org.uk
Milko Kronja Müfettiş Hırvatistan Sibenik +385 22 200 320 +385 98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Koordinatör Hırvatistan Rijeka +385 51 325 343 +385 98 211 960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Müfettiş Hırvatistan Dubrovnik/Ploce +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Müfettiş Danimarka Kopenhag +45 36 36 55 94 +45 22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Morten Bach Müfettiş Danimarka Kopenhag +45 88920355 +45 21649562 bach_morten@itf.org.uk
Talaat Elseify Müfettiş Mısır Port Said +20 66 3324 100 +20 10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Müfettiş Estonya Tallinn +372 6116 392 +372 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 9 615 20 253 +358 40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn Koordinatör Yardımcısı Finlandiya Turku +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

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

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

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

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

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

Sven Hemme Müfettiş Almanya Bremen +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Müfettiş Almanya Hamburg +49 40 2800 6811 +49 171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Müfettiş Büyük Britanya Güney İngiltere +44 7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Müfettiş Büyük Britanya İskoçya +44 1224 582 688 +44 7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Müfettiş Büyük Britanya K D İngiltere +44 20 8989 6677 +44 7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy Müfettiş Büyük Britanya K B İngiltere +44 151 639 8454 +44 776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Costas Halas Müfettiş Yunanistan Pire +30 210 411 6610/6604 +30 6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Stamatis Kourakos Koordinatör Yunanistan Pire +30 210 411 6610/6604 +30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague İrtibat sorumlusu Gine-Bissau Bissau +245 95 5905895 +245 96 6605246 bia_januar@yahoo.com.br
Jason Lam Wai Hong Müfettiş Hong Kong, Çin/Hong Kong +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson Müfettiş İzlanda Reykjavik +354 551 1915 +354 892 79 22 jonas@sjomenn.is
B V Ratnam Müfettiş Hindistan Visakhapatnam +91 8912 502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

Chinmoy Roy Müfettiş Hindistan Kalküta +91 33 2459 1312 +91 8300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sreekumar Müfettiş Hindistan Chennai +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Louis Gomes Müfettiş Hindistan Bombay +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu Müfettiş Hindistan Kandla +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Müfettiş Hindistan Haldia +91 3224 252203 +91 9434517316 Adhikary_Narayan@itf.org.uk
Thomas Sebastian Müfettiş Hindistan Kochi +91 484 2338249 / 2338476 / 2700503    +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

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

Michael Shwartzman Müfettiş İsrail Haifa +972 4 8512231 +972 54 4699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Müfettiş İtalya Livorno +39 (0) 586 072379 +39 335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

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

Gianbattista Leoncini Müfettiş İtalya Taranto +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Katia Geissberger İrtibat sorumlusu İtalya Geissberger_Katia@itf.org.uk

Paolo Serretiello Müfettiş İtalya Napoli +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
Paolo Siligato Müfettiş İtalya Trieste +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Calixte Kodjara İrtibat sorumlusu Fildişi Sahili San Pedro +225 08 17 60 65 kodjara_calixte@itf.org.uk
Joachim Mel Djedje-Li Müfettiş Fildişi Sahili Abidjan +225 21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk

Kape Hie İrtibat sorumlusu Fildişi Sahili San Pedro +225 47 05 36 32 hie_kape@itf.org.uk
Fusao Ohori Koordinatör Japonya Tokyo +81 3 5410 8320 +81 90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki Müfettiş Japonya Çiba +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Müfettiş Japonya Osaka +81 6 6616 5116 +81 90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Müfettiş Kenya Mombasa +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Müfettiş Kore Busan +82 51 463 4828 +82 10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Koordinatör Kore Busan +82 51 469 0294 +82 10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Müfettiş Letonya Riga +371 67709242 +371 29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Müfettiş Litvanya Klaipeda +370 46 410447 +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon İrtibat sorumlusu Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

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

Tomislav Markolović İrtibat sorumlusu Karadağ Bar +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
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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
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Port Canaveral
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Baltimore
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Halifax
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San Pedro
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Durba
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San Juan
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Valparaiso 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

ITF AMERİKA KITALARI 
RİO DE JANEİRO, BREZİLYA
Tel: +55 (21) 2223.0410
E-posta: itf_americas@itf.org.uk

AMERİKA KITALARI BÖLGE OFİSİ

ITF MERKEZİ

AFRIKA FRANSIZCA OFİSİ

AFRI

ETF AVRUPA
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Vigo
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Algeciras

Valencia

Barcelona

Marseille

Valletta

Naples

Piraeus

Istanbul

Batumi

NovorossiyskOdessa

Constanta

Bergen

Porsgrunn

Stockholm

Umea

Oslo

Norrkoping

Gothenburg
Helsingborg

Turku
St Petersburg

Helsinki
Tallinn

Riga
Klaipeda
Kaliningrad

Gdynia
SzczecinRostock

Bremen

Antwerp
Zeebrugge

Rotterdam

Copenhagen
Hamburg

Delfzijl

Taranto

Genoa
Trieste

Rijeka
Sibenik

BarDubrovnikLivorno

Bilbao

Southampton

Tromso

Varna

Newcastle

GladstoneITF AFRİKA
NAİROBİ, KENYA
Tel: +254 20 374 2774/5
E-posta: nairobi@itf.org.uk

ITF AFRİKA (FRANSIZCA KONUŞAN ÜLKELER)
OUAGADOUGOU
Tel: +226 (0) 50 375610
E-posta: itfwak@fasonet.bf

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

ITF ASYA PASİFİK
DELHI OFİSİ
Tel:+91 (0) 11 2335 4408 / 7423 
veya 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

DÜNYASI OFİSİ ASYA/PASIFIK BÖLGE OFİSİ (DELHI)

ASYA/PASIFIK BÖLGE OFİSİ (TOKYO)

ASYA/PASIFIK BÖLGE OFİSİ
(SYDNEY)

LGE OFİSİ
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6 ITF müfettişlerinin listesi devam

İSİM GÖREV ÜLKE LİMAN BÜRO TELEFONU CEP TELEFONU E-POSTA

Aswin Noordermeer Müfettiş Hollanda Rotterdam +31 6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk
Debbie Klein Müfettiş Hollanda Rotterdam +31 6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Gijs Mol Müfettiş Hollanda Rotterdam +31 622 89 08 77 mol_gijs@itf.org.uk
Grahame McLaren Müfettiş Yeni Zelanda Wellington +64 4 801 7613 +64 21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk

Henry Akinrolabu Müfettiş Nijerya Lagos +234 803 835 9368 +234 803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk
Angelica Gjestrum Koordinatör Norveç Oslo +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk

Erling C Ween Müfettiş Norveç Oslo +47 22 825 825 +47 90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no
Tore Steine Müfettiş Norveç Bergen +47 55 23 00 59 +47 907 68 115 steine_tore@itf.org.uk

Truls M Vik Steder Müfettiş Norveç Porsgrunn +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk
Yngve Lorentsen Müfettiş Norveç Tromso +47 (0) 77 69 93 46 +47 (0) 41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Carlos Fruto Müfettiş Panama Cristobal +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria Müfettiş Filipinler Cebu City +63 32 256 16 72 +63 920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo Müfettiş Filipinler Manila +63 2 536 8287 +63 917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Adam Mazurkiewicz Müfettiş Polanya Szczecin +48 91 4239707 +48 501 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 Lizbon +351 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo Müfettiş Porto Riko San Juan +1 787 999 8130 +1 787 410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu Müfettiş Romanya Köstence +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Kirill Pavlov Müfettiş Rusya Sen Petersburg +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Olga Ananina Müfettiş Rusya Novorossiysk +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk

Petr Osichansky Müfettiş Rusya Vladivostock +7 4232 512 485 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk
Sergey Fishov Koordinatör Rusya Sen Petersburg +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk

Vadim Mamontov Müfettiş Rusya Kaliningrad +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk
Mouhamed Diagne İrtibat sorumlusu Senegal Dakar +221 775364071 +221 775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Keita İrtibat sorumlusu Senegal Dakar +221 776926408 fatima200817@live.fr
Daniel Tan Keng Hui İrtibat sorumlusu Singapur Singapur +65 6379 5660 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg

Gwee Guo Duan İrtibat sorumlusu Singapur Singapur +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk
Cassiem Augustus Müfettiş Güney Afrika Cape Town +27 21 461 9410 +27 82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Sprite Zungu Koordinatör Güney Afrika Durban +27 31 706 0036 +27 827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk
Gonzalo Galan Fernandez Müfettiş İspanya Las Palmas +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk

Joan Mas Garcia Müfettiş İspanya Barselona +34 93 481 27 66 +34 629 302 503 mas_joan@itf.org.uk
Jose M Ortega Koordinatör İspanya Algeciras +34 956 657 046 +34 699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk

Juan Ramon Garcia Müfettiş İspanya Valensiya +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Luz Baz Müfettiş İspanya Vigo +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk

Mohamed Arrachedi Müfettiş İspanya Bilbao +34 944 93 5659 +34 629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Ranjan Perera Müfettiş Sri Lanka Kolombo +94 112 583040 +94 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning Koordinatör İsveç Stockholm +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Fredrik Bradd Müfettiş İsveç Umea +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Göran Larsson Müfettiş İsveç Gothenburg +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Koordinatör Yardımcısı İsveç Gothenburg +46 10 480 31 21 +46 76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Müfettiş İsveç Norrkoping +46 8 791 4100 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Müfettiş İsveç Helsingborg +46 70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang Müfettiş Tayvan, Çin Taichung +886 2658 4514 +886 955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu Müfettiş Tayvan, Çin Kaoshiung +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi İrtibat sorumlusu Togo Lome +228 90 04 24 07 +228 99 50 53 35 paxhominibus@hotmail.com

Muzaffer Civelek Müfettiş Türkiye Istanbul +90 216 4945175 +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Müfettiş Ukrayna Odesa +380 482 429 901 +380 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 +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Koordinatör ABD New York +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Koordinatör ABD Seattle - Tacoma +1 360 379 4038 +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

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

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

Shwe Tun Aung Müfettiş ABD Houston +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Müfettiş ABD LA - South California +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Müfettiş ABD Morehead City +1 910 859 8222 +1 910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Müfettiş ABD Port Canaveral +1 321 784 0686 +1 321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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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 sağlanmasını 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.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm 
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Denizcilere daha iyi
hukuki koruma sağlamak 
Denizci Hakları Enternasyonali (SRI), 2010 yılının Eylül ayında, dünya
ölçeğinde denizcilere sağlanan hukuki korumayı, öncü araştırma,
eğitim ve öğretim çalışmaları yoluyla güçlendirmek amacıyla
kuruldu. Uluslararası avukat ve SRI’nın kurucusu olan Deirdre
Fitzpatrick, bu çabanın bugüne kadar yarattığı farkı anlatıyor

Denizcilerin haklarını
iyileştirmek her zaman büyük
çaba gerektiren, çok zorlu bir iş
olmuştur.

Denizcilik sektörünün doğası, diğer
birçok sektörde olmayan ilave bir
karmaşıklık içermektedir. Denizcilik,
geneli itibariyle son derece
kuralsızlaştırılmış bir sektördür ve
denizciler her gün, hukuki
düzenlemelerin çok büyük
farklılıklar gösterebildiği farklı
devletlere, bölgelere ve yabancı
mevzuatın geçerli olduğu yerlere
yolculuk etmektedir. Bunun üstüne
gemi sahipleri, yöneticileri, kiracıları,
tedarikçiler, istihdam büroları ve
mürettebatın oluşturduğu karışımı
eklediğinizde, kimin neden sorumlu
olduğu konusu hızla
bulanıklaşabilmektedir. Ayrıca, farklı
hukuki disiplinleri kapsayan deniz iş
kanunu da karmaşık bir yapıdadır
ve denizcilerin hukuki sorunları, terk
edilmekten suçlu yerine konulmaya
ve korsanlığa uzanan geniş bir
yelpazeye sahiptir.

ITF Denizciler Vakfı’nın desteğiyle,
denizcilerin haklarını daha
standardize olmuş uluslararası bir
çerçevede, bölgesel ve ulusal
düzeylerde yerleştirmek ve

geliştirmek amacıyla kurulmuş
olan SRI’nın ortaya çıkmasına yol
açan etmen, bizzat bu çok
karmaşık ortamın kendisi
olmuştur.

Yaptığımız araştırmalar, hızla
değişmekte olan sektörde,
denizcilerin haklarının
desteklenmesini ve iyileştirilmesini
gerektiren, köklü sorunlarının
bulunduğu alanları ortaya
çıkarmaktadır. Çalışmalarımızın
giderek daha fazla önem
kazanmakta olan bir yanı, benzer
bir bakış açısına sahip olduğumuz
kuruluşlarla birlikte, denizcilerin
haklarını iyileştirmek ve sektörü
daha verimli hale getirmek
amacıyla, denizcilik sektöründe
yönetmelik, kanun ve siyasal
strateji değişikliğini hızlandırmak
için yürüttüğümüz bilinçlendirme
kampanyalarıdır.

İlk projelerimizden biri, denizcilerin
suçlu durumuna düşürülmeleriyle
ilgiliydi. 2011-12 yıllarında, katılan
3.480 denizciden birçoğunun bir
gün suçlu durumuna
düşürülmekten korktuklarını
belirttikleri, kapsamlı bir anket
çalışması gerçekleştirdik. Bu
araştırmanın bulgularını

yayımladık, bunları Uluslararası
Denizcilik Örgütü’ne (IMO) sunduk
ve şimdi, bu çabanın bir sonucu
olarak, ulusal düzeyde denizcileri
suçlu durumuna düşürülmeye
karşı koruyacak hakların
uygulamaya konulması süreci
devam etmektedir. Cezai
kovuşturma riskiyle yüz yüze
geldikleri zaman en iyi nasıl
karşılık verilebilecekleri
konusunda denizcileri
bilinçlendirmek ve eğitmek için bir
film de hazırladık.

Çevrimiçi kaynaklarımız – SRI’nın
web sitesi, hukuki veri tabanı ve
cep telefonu uygulaması -
denizciler, onların temsilcileri,
öğrenciler ve denizcileri
destekleyen ve onlara yardımcı
olan insanlar için temel bir bilgi
hazinesi içermektedir. Bu bilgi
hazinesi giderek büyüyen bir
yayın kitaplığı, hukuki rehberler,
bilgilendirme dosyaları, terk
edilme, ceza hukuku, ölüm ve
yaralanmalar, insan hakları ve
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi
2006 gibi temel konuları kapsayan
eğitim ve araştırma çalışmalarını
içermektedir. Denizcilerin ve onları
temsil edenlerin kafalarındaki

sorulara cevap aradıkları her
durumda, bu bilgilere erişmelerini
sağlayabilmek için çok çalıştık.

Hukuki yardıma ihtiyaç duymanız
halinde, SRI’nın cep telefonu
uygulamasına başvurun. Burada
SRI’nın, denizcilerin hakları
konusunda uzman olan, dünya
çapındaki, benzeri olmayan
avukatlar ağını bulabilirsiniz.

En yeni projelerimizden biri, 2015
yılında, 21. yüzyılda balıkçıların
içinde bulundukları kötü durumu
ele alan, Balıkçılar ve yağmacılar -
denizde hırsızlık, kölelik ve şiddet
başlıklı, çığır açan nitelikteki yeni
bir kitabın yayımlanmasına destek
sağlamak oldu.

Denizdeki işçiler için sektörün
standartlarını yükseltmek
amacıyla, 2016 yılında, bu sorunu
ve diğer temel sorunları ön plana
çıkarmaya devam edeceğiz.

SRI’nın web sitesine, hukuki veri
tabanına ve uluslararası avukatlar
ağına erişmek ve SRI’nın cep
telefonu uygulamasını indirmek
için, www.seafarersrights.org
adresini ziyaret edin. 



www.itfseafarers.org

19Sağlık ve
esenlik

Denizcilerin
sağlık ve
esenliğini en
başa koymak

Denizciler genellikle nüfusun
genel ortalamasına kıyasla
daha yüksek HIV oranlarına
sahipler –evlerinden uzun
sürelerle uzak kalıyorlar, sıklıkla
uğradıkları limanların
çevresinde genellikle çok
sayıda seks işçisi bulunuyor ve
sağlıkla ilgili bilgi ve tıbbi
hizmetlere erişimde güçlüklerle
karşılaşabiliyorlar. Ayrıca,
HIV’nin nasıl bulaştığı ve
risklerden nasıl kaçınılabileceği
konularında da genellikle daha
az bilgiye sahipler.

ITF’in tüm önde gelen denizci arz
eden ülkelerde, HIV/AIDS
hakkında bilinç yükseltmeyi
hedefleyen küresel yönelişinin bir
parçası olarak, denizcilerin
ihtiyaçlarını ve endişe duydukları
konuları araştırdık. Bu
araştırmamıza ilk kez, genel
sağlık ve esenlikle ilgili soruları da
dâhil ettik.

46’sı kadın toplam 806 kişinin
anket sorularımızı yanıtlamış
olmasından memnuniyet
duyuyoruz. Ankete katılanlar,
seçilmiş ülkeler olan Hindistan,

Denizciler daha geniş
kapsamlı sağlık
desteği istiyorlar
ITF tarafından kısa bir süre önce düzenlenen bir
anket, denizcilerin, sendikaların HIV ve AIDS
konusundaki çalışmalarını sürdürmelerini, ama aynı
zamanda, sağlık ve esenliklerine daha geniş bir
planda bakmalarını istediklerini de ortaya
koymaktadır. ITF’in küresel HIV/AIDS ve esenlik
programının koordinatörü Dr Asif Altaf, elde edilen
bulguların bir kesitini sunuyor

devamı var >

A BROADER VISION OF SEAFARER WELLBEING: 

SURVEY OF ITF MARITIME AFFILIATES 

ON HIV/AIDS, HEALTH AND 
WELLBEING

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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Madagaskar, Filipinler ve
Ukrayna’dan 615 tekil zabit ve
tayfadan ve ITF’in ağında yer alan
diğer 191 denizciden oluşuyordu.

Buna ek olarak, tüm bölgelerde 30
ülkeden 34 sendika, ayrıca
hazırlanmış bir başka ankete yanıt
verdi. Bu sendikalar üyelerinin
sağlığı, onlara sunulan hizmetler
ve karşılaşabilecekleri riskler
konusunda ciddi endişelerinin
bulunduğunu belirttiler.

Bu anket çalışması çoğunuzun
HIV konusunda endişe
duyduğunuzu ve HIV ile ilgili
riskler hakkında daha fazla doğru
bilgiye ihtiyacınızın olduğunu
gösterdi - örneğin, bazı ülkelerden
gelen denizcilerin birçoğu, HIV
virüsü taşıyan biriyle birlikte
çalışmaktan, bu kişi çalışabilecek
durumda olsa bile korkuyor.

Otuz yılı aşkın bir süredir
sendikalar, sağlık kuruluşları ve
hükümetler tarafından yürütülen
eğitim çalışmalarına rağmen,
endişe verici HIV/AIDS efsaneleri
varlığını sürdürmekte. Örneğin,
anketimize katılan Filipinli

denizcilerden yüzde 41’i AIDS’in
tedavi edilebilir bir hastalık
olduğunu düşünürken, denizci arz
eden bir ülkede, yüzde 46’lık bir
kesim virüsün yiyecek ve içecekle
yayılabileceğine inanıyordu.

Prezervatif kullanımına yönelik
olarak da çok farklı tutumlarının
söz konusu olduğunu belirledik.
Filipinler’de, katılımcıların yüzde
72’si prezervatifin etkili bir önlem
olduğuna inanıyorken, bu oran
Hindistan’da sadece yüzde 17’ydi.
Buna karşılık, Hindistan,
partnerinizin HIV ya da cinsel yolla
bulaşan başka bir hastalığa sahip
olmadığından emin olmadığınız
sürece prezervatif kullanmak
gerektiğini kabul edenler arasında,
açık arayla en yüksek orana –
yüzde 96 – sahip olan ülkeydi.

Bu bulgular bildirilen gerçek
davranış kalıplarıyla çelişmekteydi.
Sözgelimi, Hintli denizcilerin yüzde
88’ine kıyasla, Filipinli denizcilerin
sadece yüzde 41’i, düzenli partneri
olmayan biriyle son kez cinsel
ilişkiye girdiği sırada prezervatif
kullandığını söyledi.

Sağlığınız ve HIV’yle ilgili
bilgilerinizin çoğunu, özellikle
Ukrayna ve Hindistan’da,
sendikalardan değil, gazete, dergi
ve televizyondan aldığınız ve
özellikle Filipinler’de, denizci
merkezlerinin bu konuda daha da
arka sıralarda kaldığı anlaşılıyor.

Daha geniş plandaki kaygılarınıza
gelince, birçoğunuz kilo, yeterince
egzersiz yapmama ve alkol
kullanımıyla ilgili endişeler
taşıyorsunuz.

Katılımcıların çoğu ev ve
ailelerinden uzun sürelerle ayrı
kalmanın bir sorun olduğunu
söylediler. Birçokları gemide
bulundukları sırada kendilerini sık
sık ya da bazen kaygılı ve
depresyonda hissettiklerini
belirttiler. Denizci arz eden
ülkelerden birinden gelen
yanıtlarda, denizcilerin yüzde 75’i
depresyonda olduğunu bildiği bir
iş arkadaşının bulunduğunu
söyledi. Ve şoke edici bir biçimde,
hangi ülkeden olduklarına bağlı
olarak, denizcilerin yüzde altı ila
yüzde 41’i arasında değişen bir

kesimi, intihara eğilimli olan bir
çalışma arkadaşına sahip.

ITF şimdi, üyesi sendikaların HIV
bağlantılı damgalama ve
ayrımcılık gibi sorunların yanı sıra,
depresyon ve obezite gibi önemli
konuları ele alabilmelerini
sağlamak için, sizlerin
ihtiyaçlarınıza göre şekillendirilmiş
olan, kapsamlı bir HIV/AIDS,
sağlık ve esenlik programı
geliştirecek. Örneğin, birçok
denizci akran
eğitimciler/danışmanlar fikrini
güçlü bir biçimde
desteklediğinden, konuya ilgi
duyan denizciler için, programın
başlatılmasından önce bir eğitim
çalışması düzenlemeyi göz
önünde bulunduracağız.

Bu raporun – Denizcilerin
esenliğine daha geniş bir bakış:
ITF üyesi denizcilik sendikalarıyla
HIV/AIDS, sağlık ve esenlik
üzerine yapılan bir anket -
tamamını www.itfglobal.org/media/
819789/hiv_survey.pdf adresinden
okuyabilirsiniz. 

Gemilerde zorbalığı bertaraf etmek
ITF ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) denizcilere taciz ve zorbalığı rapor etmelerine
yardımcı olarak, gemilerde bu tür davranışları sona erdirmeyi amaçlayan bir rehber
hazırladılar. ICS’nin istihdam işleri müdürü Natalie Shaw açıklıyor

Siz ya da çalışma arkadaşlarınız
gemide taciz ve zorbalığa
maruz kaldıysanız, bunun
denizcilerin fiziksel ve ruhsal
sağlığı üzerinde yaratabileceği
ciddi sonuçları tam anlamıyla
takdir edebilirsiniz. Böyle bir
deneyim, bir denizcinin daha az
motive olmasının ya da daha
sık hastalanmasının nedeni
olabilir – ve bu da, dolayısıyla,
tüm ekibin çalışmasını
etkileyebilir.

Taciz ve zorbalık, aynı zamanda,
çalışma koşullarının
kötüleşmesine yol açarak ve
potansiyel örgütsel, ekonomik ve
hukuki sonuçlar doğurarak,
şirketler üzerinde de olumsuz
etkiler yaratabilir.

ICS ve ITF’in denizciler için bu tür
durumlarla nasıl başa
çıkabilecekleri konusunda
ortaklaşa bir rehber hazırlamış
olmalarının nedeni de budur. Bu

rehber, taciz ve zorbalığa
doğrudan maruz kalmış ya da
buna tanıklık etmiş kişileri, bu tür
vakaları zaman yitirmeksizin
şirkete bildirmeye fiilen teşvik

Denizciler daha geniş kapsamlı
sağlık desteği istiyorlar 
devam

ICS/ITF rehberi taciz ve
zorbalıkla ilgili ilkeleri küresel
bir bağlam içinde tatbik
etmektedir. Bu yaklaşım, ‘MLC
2006 kapsamında, her üye
devletin kendi kanun ve
mevzuat hükümlerini, istihdam
bakımından ve mesleki
bakımdan ayrımcılığın ortadan
kaldırılmasına yönelik temel
hakka saygı gösterilmesini
sağlayacak hale getirmekle
yükümlü olduğunu,’ belirtmiş
olan, Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün genel direktörü
tarafından desteklenmektedir.



www.itfseafarers.org

21Sağlık ve
esenlik

Eklem ağrısı ve stres kadın denizcilerin
sağlık sorunlarının en başında geliyor
Önde gelen sendikalar ve sosyal dayanışma kurumları tarafından yapılan bir ankete göre, kadın
denizciler eklem ağrıları ve stresin karşılaştıkları en büyük iki sağlık sorunu olduğunu söylüyorlar.
Uluslararası Denizciler Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Ağı’ndan (ISWAN) Caitlin Vaughan
bildiriyor

etmektedir. Şikâyette bulunan
denizci, bu iddiasını kötü niyetli
olarak gündeme getirmediği
sürece, soruna ışık tuttuğu için
destek görecektir.

Taciz ve zorbalık çok farklı
biçimlerde ortaya çıkabilmektedir.
Basit sözlü saldırganlık, kötü
muamele, siber zorbalık ve cinsel
ayrımcılık, ciddi yaralanmalara
neden olan fiziksel saldırganlığın
farklı biçimleri kadar zararlı
olabilmektedir. Saldırgan tavırlar
sergileyen bir kişi bunu beden
dilini kullanarak ve gözdağı verme
yoluyla veya sizi hor görerek veya
küçümsemeyerek yapabilir.

Fiziksel etkilerin tespit edilmesi
genelde - muhtemelen morluklar,
kesikler veya diğer harici
yaralanmalar yoluyla - oldukça
kolaydır, ancak taciz ve zorbalığın
duygusal etkilerini kanıtlamak
çoğu durumda çok daha zordur ve
zorbalığa başvurmuş olan kişi

yaptığını inkar edebilir veya
olayları çarpıtarak aktarabilir.

Gemi çoğu zaman haftalar veya
aylar boyunca eviniz olduğundan,
gemide yaşam ve çalışma ortamı
- yalıtılmışlık, kamaraların
boyutları ve birbirlerine olan
yakınlıkları ve dinlenme
sürelerinde işyerinde kalma
zorunluluğu - göz önüne
alındığında, taciz ve zorbalık bir
endişe kaynağı olabilir.

Gemilerde taciz ve zorbalığın
ortadan kaldırılması rehberinin bir
kopyasını
www.itfglobal.org/media/1279810/
harassment-guide.pdf adresinde
bulabilirsiniz 

Anketimize katılan 54 ülkeden
595 kadın denizciye göre, eklem
ve sırt ağrıları ile stres,
depresyon ve kaygı, kadınlar
denizcilerin iki temel sağlık
sorunu olarak öne çıkmaktadır.

Çevrimiçi düzenlenen bu ankette,
katılımcıların yarıya yakını eklem
ve sırt ağrılarını en önemli sağlık
sorunu olarak belirlerken, yüzde
43’ü stres/depresyon/kaygıyı
seçti. Kurvaziyer gemilerde
çalışan kadınların büyük bir
bölümü eklem/sırt ağrılarını
işaretlediler; bu durum, ankete
katılan ve ağır nesnelerin
genellikle uzun mesafeler
boyunca taşınmasını içeren,
fiziksel güç gerektiren işleri yapan
kadın tayfaların kurvaziyer
sektöründe sahip oldukları yüksek
oranı yansıtıyor olabilir.

Ancak kurvaziyer gemileri ve
kargo/tanker sektörleri bir arada
ele alındığında, kadın denizciler
sağlık sorunlarının en başına
stres/depresyon/kaygıyı koydular.
Ve bu kadın denizcilerin dörtte
üçü, bu sağlık sorunlarının
işleriyle bağlantılı olduğunu
düşünüyorlardı.

Araştırmaya katılan kadınların
yaklaşık yüzde 40’ı gemide bir
tıbbi atık çöp kovasına
erişimlerinin olmadığını söylediler;
bu özellikle tankerlerde çalışan
kadın denizciler için geçerli olan
bir durum. Diğer sorunlar arasında
kilo, obezite ve ağır veya ağrılı
regl dönemleri yer alıyordu.

Anket kadın denizcilerin denizde
bulundukları sırada sağlık
hizmetlerine erişimlerini
engelleyen en büyük sorunun
mahremiyet eksikliği olduğunu
ortaya koydu. Bu sorun da,
özellikle tankerlerde çalışan kadın
denizciler için geçerliydi. Ancak
kadın denizcilerin yarısı ne
denizde ne de limandayken,
sağlık hizmetlerine erişim
konusunda herhangi bir güçlükle
karşılaştıklarını düşünmüyorlardı.

Ve katılımcıların yarısından fazlası
rutin sağlık kontrollerini
memnuniyetle karşılayacaklarını
belirttiler.

Dünya üzerinde bulunan yaklaşık
87.000 gemide çalışan 1,25
milyon denizcinin yüzde 1 ila 2’si
arasında değişen bir kesiminin
kadın olduğu tahmin ediliyor ve bu
kadın denizciler çoğunlukla
kurvaziyer gemisi sektöründe
çalışıyorlar. Anket, çalışma
yaşamınızda kolayca – örneğin
gizliliği sağlayarak, stresle ilgili
endişeler üzerinde daha fazla
durarak ve daha iyi sağlık bilgisi
vererek - iyileştirmeler
yapabileceğimizi gösterdi.

Anket raporunun yazarları konuyla
ilgili daha fazla bilgi edinebilmek
için daha kapsamlı bir araştırma
yapılmasını önerdiler ve görece
basit ve düşük maliyetli bazı
önlemlerin devreye sokulması
çağırısında bulundular. Bu
önlemler, kadın denizciler için
eklem ve sırt ağrıları, ruh sağlığı,
beslenme ve jinekolojik şikâyetler
konularında özel bilgi üretilmesini,
tüm gemilerde kadınlar için tıbbi
atık çöp kovalarının
bulundurulmasını ve gemilerde ve
dünya genelinde limanlardaki
mağazalarda sıhhi kadın
ürünlerinin daha kolay bulunabilir
hale getirilmesini içermektedir.

Bu rapor ITF, ISWAN, Uluslararası
Denizcilik Sağlık Derneği (IMHA)
ve Deniz Hastaneleri Derneği’nin
(SHS) ortak girişimi olan, Kadın
Denizcilerin Sağlığı ve Esenliği
anketini temel almaktadır. Anket
raporunu okumak ya da indirmek
için şu adrese gidiniz:
www.itfglobal.org/media/1152793/
women-seafarers-health-and-
welfare-survey-.pdf 

“Bu rapor daha fazla sayıda kadını denizde
çalışmaya cezbetmek için gemilerdeki

koşulları nasıl iyileştirebileceğimiz
konusunda daha iyi bir kavrayışa ihtiyaç
duyulduğunu göstermektedir. Anketin bu

değişimi mümkün kılmaya yardımcı
olabilecek, görece düşük maliyetli ve

kolayca uygulamaya konulabilir
iyileştirmelere – gizliliğin korunması, stres

sorununa ağırlık verilmesi ve daha iyi sağlık
bilgisi – işaret ediyor olmasını, özellikle

memnuniyetle karşılıyoruz.” 
Jacqueline Smith, ITF denizcilik koordinatörü

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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Gemilerde

iş sağlığı ve
güvenliği 
kurulları
ITF’in güney İngiltere’deki müfettişi Darren Procter, yirmi yıllık
denizcilik deneyiminden yola çıkarak, gemilerde iş sağlığı ve
güvenliği kurullarının önemine ilişkin görüşlerini paylaşıyor
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Hepimiz denizde yaşamın
çeşitli tehlikeler içerdiğini
biliyoruz. Denizcilikte çalışma
ortamının fiziksel, ergonomik,
kimyasal, biyolojik, psikolojik
ve sosyal unsurları, iş kazaları,
yaralanmalar ve hastalıklara yol
açabilmektedir.

Denizciler benzersizdir, çünkü
işyerimiz aynı zamanda evimizdir.
Zorlu çalışma koşulları,
yalıtılmışlık, uzun çalışma saatleri
ve yüksek düzeyde stres ve
bitkinlikle karşı karşıyayızdır. Buna
rağmen, genel olarak, yerimize işe
başka birinin alınabileceği veya
kara listeye alınabileceğimiz
endişesiyle, güvenli olmayan
uygulamalardan şikâyet etmeye
korkarız.

Çok sayıda denizci MLC’nin
yürürlüğe girişini alkışlamış olsa
bile, ben, teftiş ettiğim gemilerin
birçoğunda, bu alanda hâlâ çok
belirgin boşlukların olduğunu
görüyorum. İş sağlığı ve güvenliği
kurullarının kurulması standart bir
koşuldur ve mürettebatı beş veya
daha fazla denizciden oluşan her
gemide bu kurulun bulunması
zorunludur. Ne var ki, bu kurullar,
denizcilerin yerine getirmek
zorunda oldukları görevler giderek
artmakta olduğu için, birçok
gemide fiilen faaliyet
göstermemektedir. Bu kurullara,
mürettebattan gelen asgari girdi
ve şirketin iş sağlığı ve güvenliği
konularında sağladığı az
miktardaki bilgi eşliğinde, bir
formalite muamelesi
yapılmaktadır.

Gemilerdeki iş sağlığı ve güvenliği
kurulları, bir gemi mürettebatının
iş güvenliği bilincini arttırmak,
gemideki riskleri değerlendirmek,
denizde ve limanda pozitif bir
güvenlik kültürü üretmek üzere,
birlikte çalışılmasını sağlamak için
vardır.

İşlevli bir iş güvenliği kurulu
kolayca oluşturulabilir; bu kurul
tüm denizcilere yarar sağlar ve
mevcut kurullar gemilerin
tamamında değilse bile,
birçoğunda daha iyi hale
getirilebilir. İster bir aşçı olun ister

bir kaptan, kendiniz ve gelecekte
geminizde çalışacak olan tüm
denizciler için, sözleşmeden
kaynaklanan azami korumayı
sağlamak üzere, kendinizin ve iş
arkadaşlarınızın sağlık, güvenlik
ve esenliğiyle ilgilenerek,
geminizdeki yaşam üzerinde
olumlu bir etki yaratabilirsiniz.

Bu sayfada yer alan en iyi
uygulamalar kutusuna bir göz
atın. Bütün bunlar sizin geminizde
oluyor mu? Eğer olmuyorsa,
aslında olmaları gerekir.

Denizcilik sektöründe yer alan
herkesin iş sağlığı ve güvenliğinin
uygulanmasını ve iyileştirilmesini
sağlamak üzere çaba gösterme
yükümlülüğü ve sorumluluğu
vardır – bu, ITF müfettişleri, gemi
sahibi, bayrak devleti, geminin
belgelerini ve gemideki
uygulamaları usulüne uygun bir
biçimde kontrol etmeden MLC
sertifikaları veren gemi klasman
şirketleri, liman devleti kontrolü
(kendi denetimlerinin bir parçası
olarak) ve denizcileri kapsar.

Dünyanın dört bir yanında
denizciler ve temsilcileri,
denizcilerin güvenlik
standartlarıyla uyumlu, güvenli ve
emniyetli bir işyerinde
çalışmalarına ilişkin temel hakları
için usanmadan mücadele ettiler
ve bu hakkı savundular.

Müfettişler olarak, teftiş ettiğimiz
her gemide iyileştirmeler
sağlamak yolunda çaba
göstermeye devam edeceğiz.
Ancak milliyeti ve unvanı her ne
olursa olsun, borda iskelesinden
gemiye çıkan her denizcinin evine
ve ailesine güvenle,
yaralanmadan dönmesini
sağlamak için hepimizin birlikte
çalışması gerekiyor.

Denizcilik sektöründe bunca kötü
niyetli işletmeci varken, her
gemiye en iyi uygulamayı
getirmek kesintisiz bir çaba
gerektiriyor. Ama her denizcinin
kendi gemisinde sadece küçük bir
katkı yapması durumunda, ortaya
olumlu bir etkinin çıktığını hep
birlikte göreceğiz. 

En iyi uygulamalar rehberi
gemideki iş sağlığı ve güvenliği
kuruluyla ilgili şunları söylüyor: 
• gemide atanmış veya seçilmiş bir mürettebat temsilcisi

(güvenlik görevlisi değil) bulunmalıdır;

• kurul şirketin iş güvenliği politikası ve programını
uygulamak için kaptan ve gemi sahibi ile işbirliği
yapmalıdır. Ayrıca, sağlık, güvenlik ve esenlikle ilgili
meseleler üzerinde söz sahibi olabilmeleri için
denizcilerin katılımıyla genel toplantılar düzenlemelidir;

• gemide güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının
planlanması, yönetimi ve koordinasyonunda yer
almalıdır. Kurul, akıl sağlığı da dâhil olmak üzere,
denizcilerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) bakımından
önem taşıyan tüm önleyici tedbirleri almalı ve güvenlik
ve sağlık sorunlarının çözümü için tavsiyelerde
bulunmalıdır;

• iş kazaları, yaralanmalar ve hastalıkların
soruşturulması, tanımlanması ve analiz edilmesinde yer
almalıdır;

• yaşanan sorunların yeniden ortaya çıkmasını önlemek
için tedbirler önermeli ve kaptana danışarak, bu
tedbirlerin uygulanmasında rol üstlenmelidir;

• denizcilerin korunmasına yönelik iş sağlığı ve güvenliği
hükümleriyle ilgili gelişmeleri takip etmelidir;

• gemideki çalışma koşullarına özel, uygun ve gerekli
eğitim ve talimat esaslarının belirlenmesine katkıda
bulunmalıdır;

• güvenlik prosedürlerine uyulup uyulmadığını sürekli
olarak denetlemelidir;

• ilgili tüm İSG hizmetleriyle işbirliği yapmalıdır;

• mürettebat adına, kaptan aracılığıyla gemi sahibine
şikâyet ve tavsiyelerde bulunmalıdır ve

• mürettebatı etkileyen her türlü İSG bağlantılı konuyu ele
almalı, uygun adımları atmalı ve cankurtaran
donanımları da dâhil olmak üzere, uygun koruyucu
donanım ve güvenlik donanımlarını değerlendirmeye
tabi tutmalıdır.

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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MLC size
ne sağlıyor?
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006, üç yıldır yürürlükte. Denizciler
Bülteni sözleşmenin denizciler için ne gibi farklılıklar yarattığına ve
gelecekte ne gibi faydalar sağlayacağına bakıyor.

“Sözleşmenin içerdiği koruyucu hükümlerin bazılarını kullanarak bir şirket
üzerinde gerekli etki yaratma gücünü elde edebildiğimiz çeşitli vakalarda,

gemi mürettebatıyla birlikte şahsen çalışma fırsatını buludum. Sözleşme, bir
denizcinin iş sözleşmesinde bulunması gereken ayrıntılar ve bir denizcinin

ülkesine geri gönderilmesi hakkıyla ilgili ayrıntılar gibi, çok önemli ve sık sık
bildirilen sorunları kapsamaktadır.” 

Vince Giannopoulos, ITF müfettişi, Kanada  
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MLC: bir fark yaratıyor mu?  
ITF’in denizcilik projeleri ve kampanyaları lideri Katie Higginbottom
müfettişlerin MLC’yi kullanmalarıyla ilgili deneyimlerini ele alıyor 

MLC’nin yürürlüğe girmesinden
bu yana denizcilerin
koşullarında ölçülebilir bir
iyileşme olup olmadığı
konusunda karışık bir tabloyla
karşı karşıyayız.

Bir yandan, ITF müfettişlerinin
raporları aynı eski sorunların -
ücretlerin ödenmemesi, iş
sözleşmelerinin ihlal edilmesi ve
gemilerde standart altı koşulların
bulunması - tekrar ettiğini
gösteriyor. Açık arayla en büyük
bayrak devleti ve MLC’yi
onaylamış olan ikinci ülke olan
Panama, en fazla sorunun
yaşandığı sicil konumunda. Bu
durum, Panama’nın kendi
bayrağını taşıyan gemilerin
sayısıyla başa çıkabilmek için hâlâ
yeterli kaynağa sahip olmadığını
düşündürüyor.

Ve hâlâ işini ihtiyatsız bir biçimde
finanse eden, çok sayıda fırsatçı
gemi sahibi var. Bu, finansman
zincirinde yer alanlardan birinin bir
ödemeyi geciktirmesi durumunda,
tüm faaliyetin, mürettebat için
hiçbir güvenlik ağı bırakmadan,
dağılıp gitmesi anlamına
gelmektedir. MLC’nin bu tür
işletmeleri tasfiye etmesi
gerekiyordu ancak sözleşmenin
bu alanda arzu edilen sonucu
verebilmesi için, uygulamada
tutarlı bir biçimde, gayretli bir
yaklaşımın gösterilmesi gerekiyor.

MLC sertifikalı gemilerde bir ITF
sözleşmesine gerek olmadığını
iddia eden gemi sahipleri, MLC’nin
amaçları ile bir toplu iş sözleşmesi
arasındaki farkı ya kasıtlı olarak
görmezden geliyor ya da
temelden yanlış anlıyorlar. MLC,
hükümet, işveren ve işçilerin
tümünün söz sahibi oldukları
Uluslararası Çalışma Örgütü’nden
gelmektedir. MLC, tarafların
denizcilerin temel haklarını
korumak için, üzerinde anlaşmaya
vardıkları, ama bunu yaparken,
aynı zamanda, hem sözleşmenin
yaygın olarak onaylanmasını
sağlamak için yeterince esnek
olan hem de gemi sahipleri
arasında haksız rekabeti önleyen
bir uzlaşmadır.

ITF’i tablodan silip çıkartmak
isteyen gemi sahipleri, daha
düşük fiyatlar yoluyla rakiplerinin
altını oymayı bir fırsat olarak
görenlerdir. Bunlar genellikle
işçilerine, ‘örgütlenmenize gerek
yok, çünkü biz zaten iyi işvereniz,’
diyerek tepeden bakan aynı
patronlardır. Bunu söyleyenler,
asla söyledikleri gibi işverenler
değillerdir.

Diğer yandan, MLC’nin birçok
önemli olumlu yanı da
bulunmaktadır.

Şimdi, ITF müfettişleri ile
sözleşmeyi uygulamaya koymakla
görevli olan liman devleti kontrolü
ve bayrak devleti temsilcileri
arasında çok daha fazla işbirliği
var. Ücretler ve iş sözleşmeleri
söz konusu olduğu zaman ITF
müfettişleri bir uzman olarak
görülüyor ve çoğu durumda tüm
taraflar birlikte çalışmakta karşılıklı
fayda görüyor.

Ayrıca denizciler, sözleşme
kapsamında sorunlarını dile
getirebilecekleri ve haklarını talep
edebilecekleri konusunda giderek
daha bilinçli hale geliyorlar. MLC
denizcilere ve onları temsil eden
ITF müfettişlerine, insan onuruna
yakışan koşullar talep etmeleri
konusunda, uluslararası düzeyde
kabul gören yasal bir dayanak
sağlamaktadır.

Denizciler için gerçek anlamda
ileriye doğru atılmış büyük bir
adım, terk edilme durumunda ve
ölüm ve uzun süreli sakatlık
halleriyle ilgili tazminat taleplerine
ilişkin sözleşmenin mali güvence
kapsamını genişleten
değişikliklerdir. Bu değişiklikler
2014 yılının Haziran ayında kabul
edildi ve 2017 yılının başlarında
yürürlüğe girmeleri bekleniyor.

Bayrak devletleri denizcilerin bir
gemi sahibi veya şirket tarafından
terk edilmelerine karşı ya sigorta
yaptırmakla ya da denizcilerin
doğrudan erişebilecekleri bir tür
fon oluşturmakla yükümlü
olacaklar. Denizciler ülkelerine
geri gönderilmemişlerse, gemide
hiç erzak kalmamışsa ya da gemi

sahibi mürettebatla bağlarını
koparmış ve ücretlerini iki aydır
ödememişse, söz konusu sigorta
devreye girecek. Bu sigorta
denizcilerin ülkelerine geri
gönderilme masraflarını, gıda, su
ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarını ve
dört aya kadar ödenmemiş
ücretlerini kapsayacak. Bu
değişikliğin, hilekâr şirketlerin
sorumluluklarından kaçmalarını
zorlaştırması ve bayrak
devletlerini, sicillerine kabul
edecekleri gemi sahipleri
konusunda daha dikkatli olmaya
zorlaması gerekiyor.

Gemi sahiplerinin sözleşmeden
doğan hak iddialarını karşılama
yükümlülüklerine ilişkin bu yeni
önlemler, denizcilerin üzerindeki,
hakları olandan daha azına razı
olmalarına yönelik baskıları
ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Bunların, bir değerlendirme
sürecinin gerekli olduğu durumlar
için geçici ödemeler yapılmasını
zorunlu kılarak, yaşanan sıkıntıları
hafifletmeleri öngörülüyor. Terk
edilme vakaları için geçerli olduğu
gibi, denizciler (veya aileleri)
doğrudan hak talebinde
bulunabilecek ve gemiler tüm
iletişim bilgilerini gemi üzerinde
hazır halde bulundurmak zorunda
olacaklar.

Şimdi, denizcilerin sahip oldukları
haklar ve bunları talep etme yolları
konusunda bir uzman haline
gelerek, MLC’den kendilerinin tam
olarak yararlanmaları çok büyük
önem taşımaktadır.

MLC’yle ilgili gelişmeler
konusunda güncel bilgi almak için
bkz:
www.ilo.org/global/standards/marit
ime-labour-convention

ITF’in denizciler için MLC
rehberini şu adresten
indirebilirsiniz:
www.itfseafarers.org/files/seealso
docs/40281/Seafarers-bill-
ofrights.pdf 

Hintli denizciler
üzerindeki etkisi
Hindistan Ulusal Denizciler
Sendikası’nın (NUSI) genel
sekreteri ve saymanı olan
Abdulgani Serang, MLC ve 185
sayılı sözleşmenin Hindistan’da
bu yıl yürürlüğe girdiği zaman,
bunun, ülkenin denizcileri
açısından ne anlam ifade
edeceğini ele alıyor.

Hindistan önde gelen bir denizcilik
ülkesi, sektöre emek arz eden
önemli bir ülke ve sayıları
125.000’i bulan Hintli ulusal
denizci MLC’den faydalanacak.

Gemilerin bir denizcilik çalışma
belgesine sahip olmaları
gerekecek ve 500 grostonluk
veya daha büyük, uluslararası
sefer yapan Hindistan bandıralı
ticaret gemilerine, yapılacak bir
denetimin ardından bu belge
verilecek. Hindistan'ın
karasularına giren tüm yabancı
bayraklı gemiler, denizcilerin
haklarının korunmasını sağlamak
için denetime tabi tutulacak.

Hindistan Denizcilik İdaresi (IMA),
MLC’nin A4.5 (2) ve (10)
standartları uyarınca, denizciler
için 21 Ağustos 2014 tarihinde
veya sonrasında yaşanan doğum,
yaralanma ya da ölümler için
geçerli olan üç sosyal güvenlik
biçimi belirledi.

Kadın denizciler, çalıştıkları son
gemiden ayrıldıkları tarihten
itibaren 60 ay içinde doğum
yapmaları halinde, en fazla iki
doğum için, 250 sterlin alacaklar.
Çalıştıkları son gemiden
ayrıldıkları tarihten itibaren geçen
12 aylık süre içinde, bir
yaralanma nedeniyle kalıcı olarak
çalışmaya elverişsiz hale gelen
Hintli denizciler, 1.000 sterlin
alacaklar. Ve ölen Hintli bir
denizcinin hak sahibi mirasçısı
da, bu denizcinin çalıştığı son
gemiden ayrıldıktan sonra geçen
12 ay içinde ölmüş olması
koşuluyla, 1.000 sterlin alacak.

Bu sosyal yardım planları,
NUSI’nın da katıldığı, Hindistan
Denizcilik İdaresi’nin (IMA)
himayesinde faaliyet gösteren
Denizciler Sosyal Yardım Fonu
Derneği tarafından
yönetilmektedir. 

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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Ulusal
denizcilerin
işlerini
kendi ülkelerinde
korumak

Son on yıl içinde, vergi rejimlerinin elverişliliği, işgücünün ucuzluğu
ve düzenlemenin asgari düzeyde olmasına bakarak içinde faaliyet
gösterecekleri yasal çerçeveyi seçebilen küresel işletmelerin güç ve
etkisinde önemli bir artış yaşandığına tanık olduk. Sadece elverişli
bayrakları bir düşünün... Bu nedenle, ülkelerin, şirketlerin
hissedarlarının kâr–zarar hesaplarının ötesine geçen nedenlerle,
kendi ulusal gemicilik sektörlerini korumak için yasal önlemler
almalarına tam destek veriyoruz. Kabotaj – bir ülkenin, sektörün
geleceği için, kalifiye işçilerin ve insan onuruna yakışır işlerin
korunmasını sağlamak üzere, iç denizcilik ticaretini kendi
yurttaşlarına ayırdığı sistem - 47 ülkede çeşitli biçimler altında
uygulanmaktadır. Ancak kabotaj ulusal istihdamın pahasına, büyük
kârlar elde etme çabası içinde olan gemi sahipleri ve müttefiklerinin
tehdidi altında. Denizciler Bülteni kabotajın üç ülke için neden çok
büyük önem taşıdığını inceliyor
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Amerikan ekonomisini ve ülke güvenliğini korumak
Uluslararası Denizciler Sendikası’nın iletişim direktörü Jordan P Biscardo, ABD’nin yük
taşımacılığında kabotaj kanununun ülke ekonomisi ve güvenliği bakımından yaşamsal öneme sahip
olduğunu ve denizcilik sendikalarının onun için mücadele etmeye devam edeceklerini anlatıyor

Jones Kanunu – ABD’nin yük
taşımacılığında kabotaj kanunu –
son derece önemli bir istihdam
kaynağıdır ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde nadir görülen
türden, partiler üstü bir siyasi
desteğe sahiptir. Aynı zamanda,
Amerikan ordusunun üst komuta
kademesi tarafından da güçlü bir
biçimde desteklenmektedir.

Saygın bir şirket olan
PricewaterhouseCoopers
tarafından yapılan bağımsız bir
araştırmaya göre, Jones Kanunu
hem gemilerde hem de karada yer
alan bağlantılı işlerde,
Amerikalılara ait yaklaşık 500.000
kişilik bir istihdamın korunmasına
yardımcı olmaktadır. Bu işler ve
onunla bağlantılı ticari faaliyetler
ABD ekonomisine her yıl
milyarlarca dolar katkıda

bulunmaktadır.

Bu işlerin çoğu ülkemiz ve ulusal
güvenliğimiz açısından yaşamsal
öneme sahiptir. Yurtiçi filonun
olmadığı durumda, Amerika gemi
inşa kapasitesinin çoğunu
yitirecek ve aynı zamanda,
denizcilik işgücü havuzunun da
önemli bir yüzdesini
kaybedecektir.

Askeri destek görevleri için, iç
ticaretle uğraşan az sayıda gemi
seferber ediliyor olmakla birlikte,
Jones Kanunu kapsamında,
denizde çalışan erkek ve kadınlar
bu tür bir görev üstlenmek için her
zaman hazır durumdadır. Aslında,
bir sivil denizci için, örneğin,
kabotaj kapsamında ülke
karasularında faaliyet gösteren bir
tankerde çalıştıktan sonra, askeri

kargo taşıyan bir ro-ro gemisinde
görev almak yaygın görülen bir
durumdur. Ayrıca, iç ticarette
kullanılan gemilerin birçoğu askeri
amaçla da kullanılabilir ve bir kriz
sırasında bunlardan
yararlanılabilir.

Amerika, gemi personeli
havuzunun daha fazla
küçülmesini kaldıramaz. Bu
havuzun büyüklüğü zaten kritik bir
noktaya ulaşmış durumda ve
denizcilik kabotaj kanununu
zayıflatma yönünde atılacak
herhangi bir adım, ülkenin
güvenliğini ciddi bir biçimde
tehlikeye atacaktır. ABD denizcilik
idaresinin başında bulunan kişi,
sektöre girmenin ve sektörde
kalmanın yaygın bir eğitimi
gerektirdiğine, insanların bu
sektörden ayrıldıktan sonra

denizde çalışmaya nadiren devam
ettiklerine işaret etmiştir.

Gördüğü geniş desteğe rağmen,
Jones Kanunu, pazara girmek
isteyen yabancı bayraklı gemi
sahiplerinin saldırılarına sürekli
olarak maruz kalmaktadır.
Karşıtları bu kanunu, dünyanın
dört bir yanındaki onlarca başka
ülkede denizcilik kabotaj kanunları
var olduğu halde, korumacı ve
modası geçmiş olarak
adlandırmaktadır.

Jones Kanunu hem ekonomik
olarak hem de güvenlik açısından
sağlıklı bir politikadır. Amerika’nın
denizcilik sendikaları ve diğer
destekçileri kabotajı kararlılıkla
savunuyorlar ve bu temel kanun
için mücadele etmeye devam
edecekler.  

Kanada’nın denizcilik istihdamını
korumak
Kanada Uluslararası Denizciler Sendikası başkanı James Given,
Kanada’nın denizcilerin işlerini korumak için, komşusu
ABD’ninkine benzer kabotaj kanunlarını kabul ettiğini söylüyor

Kanada bir denizcilik ülkesidir:
dünyanın üç okyanusuna kıyısı
vardır ve 244.000 km
uzunluğundaki bu kıyı şeridi,
dünya üzerindeki en uzun kıyı
şerididir.

35,7 milyonluk bir nüfusa sahip
olan bir denizcilik ülkesi olarak
Kanada hem barış hem de savaş
zamanlarında, uluslararası
ticarette önemli bir rol
oynamaktadır.

Ülkenin en önemli denizcilik
sendikası olan Kanada UDS,
Kuzey Amerika Uluslararası
Denizciler Sendikası’nın bir
parçasıdır. Üyelerimizin dünyanın
en iyi eğitim görmüş denizcileri
arasında sayılıyor olmasından
gurur duyuyoruz.

Büyük Göller bölgesinin
çevresinde faaliyet gösteren
Kanadalı ve Amerikalı sanayi
kuruluşlarına erişim,
Minnesota’dan Atlantik
Okyanusu’na akan Sen Lawrence
Nehri tarafından
kolaylaştırılmaktadır. Büyük
Göller’in başında nehrin yüksekliği
deniz seviyesinin 653 ayak
üzerindedir ve nehirde seyrüsefer,

Amerikalı ve Kanadalı hükümet
temsilcileri tarafından yönetilen
Sen Lawrence Denizyolu
Otoritesi’nin kurmuş olduğu bir
kilitler ağı ile mümkün olmaktadır.

Sen Lawrence Deniz Yolu’nun
yönetimi ve işletilmesini Amerika
Birleşik Devletleri’yle paylaşmakta
olan Kanada, Amerikan
kanunlarıyla benzer hedeflere
sahip olan çeşitli denizcilik ve iş
kanunlarını kabul etmiştir.

Kanada sularında ve Kanada’nın
limanları arasındaki deniz
ticaretini düzenlememiz ve
Kanadalı denizcilerin istihdamını
korumamız gerektiğinden, bu
durum, kabotaj için de geçerlidir.
Kanada limanları arasında
suyoluyla taşınan tüm malların,
Kanada bandıralı ve mürettebatı
Kanada vatandaşlarından oluşan
gemilerle taşınmasını zorunlu
kılan Kabotaj Ticaret Kanunu’nu
kabul ettik.

Uygun bir geminin bulunmadığı
durumlar için, muafiyetin Kanada
Ulaştırma Bakanlığı tarafından
tanınması gerekmektedir.  

Fildişi Sahili sendikaları denizciler
için mücadele ediyor 
Syndicat des Marins Ivoiriens au Commerce (SYMICOM)
sendikasından Joachim Mel Djedje-Li, Fildişi Sahili sendikalarının
önemli bir mücadele verdiklerini söylüyor

Daha önceleri, Fildişi Sahili
limanları arasındaki seyrüsefer ve
yedekte çekme kabotajı ülkenin
gemilerine ayrılabildiği gibi,
karşılıklı bir düzenlemenin
bulunduğu ve gümrük
mevzuatının karşı çıkmadığı
başka devletlerin gemileri için de
kabul edilebiliyordu.

1968 yılında çıkarılan yeni bir
kanun - 68-406 - Fildişi
Sahili’ndeki iki liman arasında
seyrüsefer ve yedekte çekme işi
için, bu faaliyetleri ülkenin
gemileriyle sınırlandırarak ve
muafiyetin ancak Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı tarafından
tanınabileceğini belirterek,
kabotajımızı güçlendirdi.

Bugün için de durum hâlâ
böyledir, ancak bazı gemilerin -
Abidjan ile San Pedro limanları
arasında kabotaj sağlayan Kiribati
bandıralı Cavally ve offshore
platformlara hizmet veren
Vanuatu, Malezya ve Belize gibi
çeşitli sicillere kayıtlı tedarik
teknelerinin - bu kanun ve
yönetmelikler uygulanmadan, kıyı
şeridimizde faaliyet
göstermelerine izin verilmektedir.

Sendikam bu gemilerde yerli

halkın istihdam edilmesini
sağlamaya çalışmaktadır. Fildişi
Sahili denizcilik otoritesi bu
konudaki talebimize, ilgili tüm
gemi işletmecilerinden yerleşik
kurallara uymalarını isteyerek
karşılık verdi.

Ne yazık ki, bazı gemi sahipleri,
Fildişi Sahili kanunlarına karşı
gelmek için taşıdıkları bayrağın
mevzuatını kullanmaktadır.
Bunların en dikkat çekici olanları,
offshore sektöründe faaliyet
göstermekte olan iki gemi
sahibidir: ABD merkezli Tidewater
ve Singapur merkezli Emas.
Sonuç itibarıyla, yerli denizciler,
özellikle de zabitler için, bu
gemilerde iş bulmak gerçekten
çok zordur. Bunun istisnası,
mürettebatının yüzde 75’inden
fazlasının Fildişili olduğu tahmin
edilen Cavally’dir. Bu gemide
sadece makinistler yabancı
denizcilerden oluşmaktadır.

SYMICOM ve diğer denizci
sendikaları, denizcilerimizin ulusal
istihdamını korumak için, kanun
ve yönetmeliklerimizin tam olarak
uygulanmasını sağlamak
amacıyla, denizcilik otoritesi
nezdinde bu sorunları gündeme
getirmeye devam etmektedir.  

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459
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28 Vakıf
meseleleri

Çevrimiçi sesler: denizde iletişim 
ITF Denizciler Vakfı sizin için iletişim kurmayı daha kolay hale getiriyor – müdür yardımcısı
Henry Norman ne tür değişiklikler görmeyi bekleyebileceğinizi anlatıyor

Günümüzün fiber optik geniş
bant, 4G cep telefonu
şebekeleri ve uygulama
yenilikleri dünyasında, hepimiz
çevrimiçi iletişim ve iletilerin
süper hızlı bir biçimde
gerçekleşmesini bekler hale
geldik.

Ancak denizde ve limanlarda
yaşam belirli güçlükleri de
beraberinde getiriyor – denizciler,
bizlerin varlığını olağan
karşıladığımız çevrimiçi hizmetlere
erişim olanaklarını sınırlandıran,
kendine özgü koşullarla karşı
karşıyalar.

Gemilerde akıllı cep telefonlarının
artık can yelekleri kadar yaygın
olarak bulunduğu günümüzde,
Vakıf, iletişimin oldukça büyük
boyutlu bir esenlik sorunu
olduğuna ve bu soruna müdahil
olunması gerektiğine inanıyor.

Kendi düzenlediğimiz anketlerde
ve katılmış olduğunuz diğer
anketlerde, bize, internet
erişiminin iyileştirilmesinin belirgin

bir öncelik olması gerektiğini
söylediniz. Vakıf kendini
geliştirmek için sürekli olarak
çalıştı ve şimdi bakış açımızı
genişleten ve misyonumuza yeni
bir canlılık kazandıran bir dizi
projeyi hayata geçirmeye
yöneliyoruz. Söylediklerinize kulak
verdik ve şimdi internet
kapsamının iyileştirilmesini önemli
bir öncelik haline getirdik.

Hâlihazırda, limanda bulundukları
sırada gemilerde internet
bağlantısını iyileştirmeyi
amaçlayan, yepyeni mobil Wi-Fi
projemizin deneme uygulamasını
yürütüyoruz. Bir ITF müfettişi her
gemiye çıktığında, yanında
yemekhaneyi ücretsiz bir Wi-Fi
bölgesine dönüştürebilen bir cihaz
bulunuyor olacak.

Müfettişler bu girişime katılmak
için başvuruda bulunabilecekler ve
bu uygulamanın ne kadar etkili
olduğunu değerlendirebilmemiz
için bize geri bildirimde
bulunacaklar. Bu uygulamanın
hâlihazırda internet bağlantısı

olmayan gemilerde bariz bir
gelişme sağlayacağına
inanıyoruz.

Kıyı İzni 2.0 son derece başarılı
çevrimdışı cep telefonu
uygulamamızın son sürümüdür.
Son sürümün yeni özellikleri,
ziyaret ettiğiniz denizci
merkezleriyle ilgili görüşlerinizi
kaydetmenize olanak vermesi ve
Denizciler Yardım hattının irtibat
bilgilerini sağlamasıdır. Mevcut en
iyi uydu iletişim sistemleriyle dahi,
Wi-Fi erişimi bir sorun olmaya
devam edecek. Ancak Kıyı İzni
gibi çevrimdışı uygulamalar, bir
kez indirildiklerinde güvenilir bir
bilgi hizmeti sunuyorlar.

Ne var ki, geleceğe yönelik, belki
de en cesurca planımız, insansız
denizci merkezleri girişimimizdir.
Bu tür merkezler zaten var
olmakla birlikte, bunları, size
mevcut hizmetleri vermekten
yoksun olan en uzak limanları
hedefleyerek, küresel düzeyde
kurmak istiyoruz. Bu merkezler
limanlarda internete tablet

konsolları üzerinde erişmenizi
sağlayacak.

Bu proje, Wi-Fi en nihayetinde
tüm liman genelinde sağlanıncaya
kadar, durumu iyileştirmeye
yönelik, kısa vadeli bir önlem.
Ancak bu sırada, bu merkezler,
kısa teslim süreleriyle çalışan
denizciler de dâhil olmak üzere,
aileleriyle temasa geçmekte zorluk
çekmekte olanlarınıza fayda
sağlayacak.

Vakıf değişmeye devam edecek.
İşleyiş biçimimiz daha profesyonel
hale geldi ve misyonumuz bugün
yaşadığınız ve yarın karşı karşıya
kalacağınız sorunların üzerine
daha fazla odaklanmış durumda.
Denizde iletişim, geniş bir
yelpazede yer alan finansman
sağlama ve proje geliştirme
planlarımız içinde öncelikli bir yere
sahip. Bu değişimi sağlamak için
ITF üyesi sendikalar, dinî
misyonlar ve denizcilerin esenliği
konusunda çalışma yürüten
diğerleriyle birlikte çalışmak için
sabırsızlanıyoruz. 

Yepyeni mobil 
wi-fi projemiz

limanda
bulundukları

sırada gemilerde
internet

bağlantısını
iyileştirmeyi

amaçlıyor
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29Aktarma
merkezleri

Limanlarımızdaki güç: endüstriyel
aktarma merkezleri programının
Birleşik Krallık’taki başarılı pilot
uygulaması
Sektörler arasında işbirliği yapmak sendikal hareket için yeni bir kavram
değil – denizcilerin ve liman işçilerinin sendikaları, daha iyi çalışma
koşulları ve ücretler elde etmek için, yüzyıllardır birbirlerine destek
oluyorlar. Buna karşılık, ITF’in elverişli limanlar iletişim görevlisi Gemma
Walker, ITF’in endüstriyel aktarma merkezleri programının, işçilerin kolektif
gücünden yararlanmak için, bu desteği şekillendirmeye ve daha da
genişletmeye odaklandığını açıklıyor

Bu programın arkasında yatan
temel ilke, tedarik zincirleri bu
stratejik aktarma merkezlerini
beslediğinden, bir dizi farklı
sektörden işçinin bir araya
geldikleri coğrafi mahallerin
bulunuyor olmasıdır.
Dolayısıyla, işçileri sırf
çalıştıkları sektörlere göre
ayırmak yerine, aktarma
merkezinin bulunduğu mahalin
etrafında örgütlemek akla çok
daha yatkındır.

Teorik olarak herhangi bir stratejik
mahal bir endüstriyel aktarma
merkezi olabilir: bir okul ya da
hastane ya da bir sanayi bölgesi.
Ancak programın pilot uygulaması
için seçilen mahaller Felixstowe,
Humber ve Grangemouth’un da
aralarında yer aldığı Birleşik
Krallık limanları oldu.

Gelin İskoçya’nın Grangemouth
limanına daha yakından bakalım.
İskoçya’nın Gayri Safi Yurtiçi
Hasılası’nın (GSYİH) yüzde
30’unu bulan bir kısmı, bu tek
mahalden geçmektedir. Bu, yılda
dokuz milyon ton ağırlığında gıda,
yapı malzemesi, yağ ve
kimyasallar taşıyan 150.000
konteynere karşılık gelmektedir.

Bu alanda, çok geniş bir yelpaze
üzerinde yer alan, farklı
sektörlerden işçiler bulunmaktadır.
Denizciler, liman işçileri, kamyon
sürücüleri, rafineri ve petrokimya
işçileri, petrol tankeri sürücüleri,
depo işçileri, gıda ve içecek
işçileri, imalat işçileri, temizlikçiler,
yiyecek tedarikçisi işçiler – bu liste
uzayıp gitmektedir.

Söz konusu işçi grupları bu
aktarma merkezleri modelini
kullanarak birbirlerine destek
sağlayacaklar ve bu yolla, orada,
işverenler tarafından alınan
kararlar üzerinde etkili olacak
kolektif gücü kazanacaklar. Tek
tek her grup belli bir güce sahip,
ancak birlikte hareket edildiği
zaman bu güç çok daha fazla
olmaktadır.

İrlanda’da Unite the Union
sendikasının karayolu taşımacılığı
bölümünden Paula Brennan, 2015
yılının Ekim ayında,
Grangemouth’da düzenlenen
endüstriyel aktarma merkezleri
eğitimine katıldı. Brennan şunları
söyledi: “İşçiler ve sendika üyeleri
olarak kendi sektörümüzün
sınırları içinde kalmakla
yetinemeyiz ve hemen yanı
başımızdaki insanlara neler
olduğunu görmezden gelemeyiz.
Sektörel komşularımız bizim
yaşadıklarımıza benzer sorunlar
yaşıyor ya da bize destek
verebilecek durumda olabilirler ve
biz henüz bunun farkına
varamamış olabiliriz.

“İşverenler dünya çapındaki
faaliyetleri ve yatırımlarıyla,
devasa küresel çok-uluslu bir
yapıya sahipler; dolayısıyla, bizim
de aynısına sahip olmamız

gerekiyor. Sektörel ve coğrafi
engelleri yıkmak ve kaynaşmış bir
küresel sendikal hareket haline
gelmek zorundayız. Endüstriyel
aktarma merkezleri programı ile
yaptığımız şey işte budur.”

Norveçli sendika Industri Energi,
İrlandalı üyemiz SIPTU (Hizmetler,
Sanayi, Profesyonel ve Teknik
Çalışanlar Sendikası) ve Amerika
Birleşik Çelik İşçileri Sendikası’nın
temsilcileri, programın pilot
uygulamasını yürütmekte olan
ITF’in Birleşik Krallık üyesi Unite
the Union sendikasıyla ortaklaşa
gerçekleştirilen atölye
çalışmalarına katıldılar.

Gelecekte, Arap Dünyası da dâhil
olmak üzere, ITF’in diğer
bölgelerinde benzer projelerin
geliştirilmesi planlanmaktadır.

www.itfhubs.org adresinden
endüstriyel aktarma merkezleri
programı hakkında daha fazla bilgi
edinebilirsiniz ve programla ilgili
gelişmeleri sosyal medyada
#OurHubs etiketi üzerinden takip
edebilirsiniz.

www.youtube.com/watch?v=ptaW
uRR8tRU adresinden endüstriyel
aktarma merkezleri filmini
izleyerek, endüstriyel aktarma
merkezleri eğitimine katılmış olan
aktivistelerin neler söylediklerini
doğrudan dinleyin.  

 

İşçiler ve sendika
üyeleri olarak

kendi
sektörümüzün
sınırları içinde
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hemen yanı
başımızdaki

insanlara neler
olduğunu

görmezden
gelemeyiz. 
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Tipik bir liman temelli tedarik zinciri

Denizciler

Malların yaklaşık olarak %
90'ı, üretim ile tüketim
arasında yaptıkları yolculuğun
bir noktasında deniz yoluyla
taşınırlar. Denizciler malları
limandaki aktarma merkezine
getiren gemilerin işgücünü
sağlarlar.

Liman işçileri 

Liman işçileri, gemiler liman
aktarma merkezine ulaştıkları
zaman konteynerleri çözer ve
gemiden boşaltırlar.

Karayolu taşımacılığı

Mal konteynerleri liman
aktarma merkezinin (yüzlerce
hektarlık bir alana sahip
olabilirler) diğer bölgelerine ya
da dışarıdaki bir depoya
taşınmak üzere kamyonlara
yüklenir.

Depo

Konteynerler boşaltılır ve mallar
dağıtılmak veya depolanmak
üzere depo işçileri tarafından
hazırlanır. Depo, liman aktarma
merkezinin bizzat içinde
bulunabilir veya kamyonları
aktarma merkezine süren
karayolu ulaştırma işçileri
tarafından bağlanıyor olabilir.
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Liman 
işçileri 

yük bağlama 
işini geri

istiyor

ITF’in liman işçileri
kolunun sekreter
yardımcısı Nigel

Venes, sendikaların,
denizcilerin liman
işçilerinin işlerini
yapmalarına son

vermek için neden
kampanya

yürüttüklerini açıklıyor
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“Zaten uzun vardiyalar boyunca
çalışmış olan ve daha sonra da,
her türden güvenlik ihlali ve
riski yaratmak pahasına, gemi
sahiplerinin birkaç dolar
tasarruf etmelerini sağlamak
için, kendilerinden ekstra kargo
elleçleme işlerini yapmaları
istenen denizcilerle karşılaşmak
nadir görülen bir durum
değildir,” diyor Birleşik
Krallık’ta görev yapan ITF
müfettişi Darren Procter.

Liman işçileri kargo elleçleme
konusunda eğitilmiştir; denizciler
ise böyle bir eğitim almamıştır.
Kargo elleçleme en yüksek
güvenlik standartlarını gerektiren
bir uzmanlık işidir.

En sık yaşanan kazalardan biri,
dengesiz yükleme nedeniyle
yüklerin devrilip düştükleri ya da
dışarıya doğru sallandıkları
durumlarda meydana gelmektedir.
Bu kazalar, işi yapmakta olan ve
yükün yakınlarında bulunan
insanların ağır biçimde
yaralanmalarına neden
olabilmektedir. İşçilerin makineleri
kullanabilmeleri ve risklerin
farkında olmaları için tam olarak
eğitilmiş ve donatılmış olmaları
işte bu nedenle gereklidir.

Bir yük düştüğünde – kol ve
bacakların kopmasıyla veya
ölüme dahi sonuçlanabilen - ciddi
ezilmelere neden olabilir. Sallanan
bir yük, son derece yüksek bir
çarpma gücüyle, başta veya
vücudun diğer kısımlarında ciddi
yaralanmalara yol açan bir
travmaya neden olabilir.

Bu riskler, ITF ve kardeş örgütü
Avrupa Taşımacılık İşçileri
Federasyonu’nun (ETF), Avrupalı
liman işçileri sendikalarıyla birlikte,
bu sorunu çözmek için

kampanyalar yürütüyor
olmalarının nedenlerinden sadece
bir tanesidir.

ITF’in toplu iş sözleşmelerinde yer
alan açık hükme rağmen (bkz. kutu
içinde yer alan metin), Avrupa
limanlarına yanaşan birçok gemide
yük bağlama işinin, ITF üyesi liman
işçileri sendikasının onayı
olmaksızın, denizciler tarafından
üstlenilmekte olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle, ITF ve ETF bu
hükmü sık sık ihlal edenleri
soruşturmak ve tüm kargo
elleçleme işlerinin liman işçileri
tarafından yapılmasını sağlamak
için omuz omuza verdiler.

Bu iki örgüt soruna sektörel, siyasi
ve hukuki açılardan yaklaşıyorlar.
Önümüzdeki günlerde ITF
müfettişlerinin kargo elleçleme
sorunlarına daha fazla eğilmelerini
ve iş sağlığı ve güvenliği
açısından potansiyel riskler
üzerinde daha fazla durmalarını
bekleyebilirsiniz.

ITF’in gemicilik şirketleriyle
imzalamış olduğu sözleşmeleri
ihlal etmeye çalışan bu
işverenlere mesajımızı en yüksek
sesle ve en güçlü biçimde
iletebilmek için, bu çalışmada yer
alan birçok işçi grubunu bir araya
getirmeye çalışıyoruz.

Amaç bu kampanyayı ilk olarak
Avrupa’da inşa etmek, ama daha
sonra bölge-bölge ilerleyerek, onu
küresel bir izleyici kitlesine
ulaşacak şekilde genişletmektir.
Aralarında Almanya’dan ver.di,
Birleşik Krallık’tan Unite ve İsveç,
Norveç ve Finlandiya’daki
taşımacılık işçileri sendikalarının
yer aldığı bir dizi Avrupalı sendika,
bu kampanyanın öncülüğünü
yapmaktadır. ITF ve ETF bu

çalışmanın eşgüdümünü sağlıyor
ve daha fazla sayıda sendikayı bu
kampanyaya katılmaya ve onu
inşa etmeye davet ediyorlar.

Denizcilere
verdiğimiz mesaj
çok açık. Lütfen
liman işçilerinin
işlerini yapmayın.
Sizden kargoya
dokunmanızın
istenmesi
durumunda –
bunu yapmayı
kabul etmeden
önce, ITF üyesi bir
sendikanın buna
verdiği yazılı
onayın bir
kopyasını görmek
istediğinizi
söyleyin.     
ITF’in denizciler kolunun eş
başkan yardımcısı ve grubun bir
üyesi olan Thomas Abrahamsson
şunları söylüyor: “Bu sorun
denizciler için, liman işçileri için
olduğu kadar önemlidir.
Denizcilerin liman işçilerinin işlerini
yapmaya zorlanmamaları gerekir.
İşverenlerin en ucuz seçeneğe
yönelerek liman işçilerinin işlerini
denizcilerin omuzlarına

yüklemedikleri durumda bile,
denizcilerin gemide gün be gün
yaptıkları işlerin hacmi zaten
fazlasıyla büyüktür.”

Liman işçileri ve denizciler
birbirlerinin beceri ve
deneyimlerine geleneksel olarak
saygı göstermiş ve çalışma
koşullarını iyileştirmek için
birbirlerini desteklemiştir. Liman
işçileri sendikaları, denizcilerin
sendikalarının çeşitli kazanımlar
elde etmelerine yardımcı olmakta
büyük bir rol oynamıştır. Ama
şimdi, liman işçileri sendikalarının
sizin yardımınıza ve
dayanışmanıza ihtiyaçları var.

Geminiz bir ITF toplu iş
sözleşmesi kapsamında yer
alıyorsa, bu durumda geminin
limana yanaşmasından önce ve
sonra, yük bağlama ve çözme
dâhil, kargo elleçleme işlerini
yapmaktan korunuyorsunuz
demektir. Kargoyu elleçlemeniz,
tehlikeli olmasının yanı sıra, daha
uzun çalışma saatleri ve daha
fazla bitkinlik anlamına gelecektir.

ITF’in liman işçileri kolunun
başkan yardımcısı Torben
Seebold, “Kargoyu gemiye
yüklemenin ve gemiden
boşaltmanın tarihsel ve
geleneksel olarak liman işçilerinin
işi olduğu konusunda tüm üye
sendikalarımız fikir birliği içindeler,
ancak giderek artan sayıda
gemicilik şirketinin, ağır bir iş yükü
altında olan denizcileri, bu işleri de
yapmaya zorlamak için çaba
gösterdiklerine tanık oluyoruz,”
diyor. “Buna tahammül etmemiz
söz konusu olamaz. Gemicilik
şirketlerinin bizimle imzalamış
oldukları sözleşmelerin koşullarına
uygun hareket etmelerini
bekliyoruz.” 

ITF sözleşmeleri şöyle diyor: 
‘ITF liman işçileri sendikası veya ITF üyesi ilgili sendikal örgütlerin onayı olmaksızın, daimi veya
geçici olarak gemide çalışan veya bulunan hiç kimse, geleneksel olarak liman işçileri tarafından
yürütülen kargo yükleme–boşaltması ve kargo ile ilgili diğer işleri yapmayacaktır. Bu şarta ek
olarak, gemi adamının bu işleri yapmaya kendisinin gönüllü olması ön koşulu ile emeğinin uygun
karşılığını alması da sağlanmalıdır. Bu hüküm kapsamında, “kargo elleçleme” işleri; yükleme,
boşaltma işleri, istifleme, istif çözme, yükü yayma, aktarma, dengeleme, sınıflandırma,
ebatlandırma, yığma, yığılmayı engelleme, düzenleme, dizme, gruplama, ayrıştırma işlerinin yanı
sıra; yükün çetelesinin tutulması, tartılması, ölçülmesi, markalanması, kontrol edilmesi, teslimatı,
gözcülük, dağıtım, numune alınması, bağlama (lashing) ve çözme (unlashing) gibi hizmetleri
kapsar; fakat yalnızca bunlarla sınırlı değildir.’ 
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Balıkçıların
sömürülmesine

tutulan spot ışığı
Balıkçılık sektöründe kölelik, insan kaçakçılığı ve sömürü gibi sorunların varlığı

çok iyi biliniyor, ancak bu uygulamalar şoke edici bir yaygınlığa sahip olmaya
devam etmektedir. Aslına bakılırsa, daha fazla bilgi edindikçe, önümüzde duran

tablo da daha kötü bir hale gelmektedir. Derin denizlerde faaliyet gösteren
gemilerde çalışan balıkçılar, hükümetin veya diğer yetkili makamların denetiminden

uzak kalıyorlar ve bu da onları suiistimal edilmeye özellikle açık hale getiriyor.
Denizciler Bülteni bazı yeni vakaları inceliyor ve sömürüye karşı mücadele etmeye

yönelik olarak son dönemde gösterilen çabaları ele alıyor.

Köle emeği kullanan
teknelerin izi Papua Yeni
Gine’nin balıkçılık
alanlarına kadar sürüldü
Associated Press haber ajansı tarafından bir yıl
süreyle yürütülen bir araştırma, Endonezya’nın
Benjina adası çevresinde köleler tarafından
yakalanan deniz mahsullerini Tayland’a
gönderen ve daha sonra da Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki önde gelen gıda maddesi
satıcılarının ve evcil hayvan maması şirketlerinin
tedarik zincirlerine sokan, acımasız bir
kaçakçılık çetesini ortaya çıkardı.

Gazeteciler balıkçıların bir kafes
içinde tutulduklarını, 60’tan
fazlasının sahte isimler altında
bir şirket mezarlığına
gömülmüş olduklarını ve diğer
birçoklarının yıllarca evlerine
hiçbir biçimde dönmelerine izin
verilmeden, kıstırılmış bir halde
tutulduklarını gözler önüne
serdiler.

Bu insanlar Myanmar, Kamboçya
ve Laos’tan gelen, Tayland’da bir
işte çalıştırılacakları vaadiyle
kandırılmış olan yoksul
göçmenlerdi. Bunun yerine,

pasaport ve kimlik kartları
ellerinden alındı, zorla teknelere
bindirildiler ve kendilerine üç yıl
boyunca balık tutmaları gerektiği
ve kendilerine ait olan belgeler
karşılığında yaklaşık olarak 600
ABD doları borçlu oldukları
söylendi.

Bu haber, 2015 yılının Nisan
ayında, 800’den fazla insanın
kurtarılmasını ve evlerine geri
gönderilmelerini sağladı ve yedi
kişi insan kaçaklığıyla suçlanarak
yargı önüne çıkarıldı. Ancak
yetkililer gelmeden önce, her
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ITF İrlanda
balıkçılığında
göçmenlerin
istismar
edilmelerine karşı
harekete
geçilmesini istiyor

ITF’in Birleşik Krallık ve İrlanda
koordinatörü Ken Fleming,
İrlanda balıkçılık sektöründe
yaşanan son gelişmeleri
anlatıyor

ITF, İrlanda’nın balıkçılık filosunda
çalışan göçmenlerin koşullarıyla
ilgili ilk uyarıyı 2008 yılında yaptı,
ancak hükümet ve sektör bu
uyarıya kulak vermediler. Daha
önce, Birleşik Krallık’taki
Guardian gazetesinden

muhabirlerle Tayland’daki karides
balıkçılığı sektöründe köle
emeğinin kullanımını teşhir etmek
için birlikte çalışmış
olduğumuzdan, onlarla yeniden
temasa geçtik. Bu gazeteciler bir
yıl süren araştırmaları sırasında,
karides ve akbalık avlayan
İrlandalı balıkçı teknelerinde
Afrikalı ve Asyalı kaçak göçmen
işçilerin, yasadışı bir biçimde,
ucuz emek gücü olarak
kullanıldıklarını ortaya çıkardılar.
Balıkçılar, kaptanları tarafından
karaya çıkmalarına izin
verilmediği sürece gemide kapalı
kalmak zorunda bırakılmaları ve
yasal olarak istihdam edilmiş
olsalar geçerli olacak olan,
İrlanda’daki asgari ücretin
yarısından daha az ücret almaları
dâhil, uğradıkları bir dizi suiistimali
anlattılar. Ayrıca, uzun sürelerle,
gece-gündüz aralıksız olarak,
sadece birkaç saat uykuyla ve hiç
boş günleri olmadan çalışmak
zorunda oldukları için, aşırı uyku
yoksunluğu yaşadıklarından da
söz ettiler.

Guardian’ın 2 Kasım 2015’de, bu
durumu teşhir eden yayınının
neden olduğu skandal, İrlanda
hükümetinin derhal, ITF’ten ve
sektördeki diğer aktörlerden
mevcut durumla ilgili kanıtları
toplayacak olan, yüksek düzeyde
bir özel komisyon kurmasına
neden oldu. Özel komisyon 14
Aralık günü yayımlanan
raporunda, göçmen işçilerin

sömürülmelerine son vermek için
yeni bir sistem önerdi. Bu sistem,
Avrupa Ekonomik Alanı dışından
balıkçıların istihdamı için özel
çalışma izni alınmasını ve tüm
işçilerin, yasal onaya sahip, ulusal
ve AB çalışma hakları mevzuatıyla
uyumlu olan, geçerli bir iş
sözleşmesine sahip olmalarını
sağlamaktan işverenlerin sorumlu
tutulmalarını içermekteydi.

Bu önerileri memnuniyetle
karşılıyoruz; ancak hükümeti etkin
bir denetim ve uygulama olmadığı
sürece çalışma izinlerinin bir
değer ifade etmeyeceği
konusunda uyarmaktan da geri
kalmadık. Ayrıca, yeni önerileri
uygulamakla yükümlü kılınan
kurumların çoğunun eski rejimin
başını çeken aynı kurumlar
olmasını da endişeyle
karşılıyoruz. Bu kez sistemi doğru
bir biçimde oturtmak zorundayız.

Guardian gazetesinde yer alan
haberi
www.theguardian.com/globaldevel
opment/2015/nov/02/revealed-
trafficked-migrant-workersabused-
in-irish-fishing-industry adresinden
ve İrlanda hükümetinin atadığı
özel komisyon tarafından
hazırlanan raporu
www.agriculture.gov.ie/media/migr
ation/publications/2015/TaskForce
Report141215.pdf adresinden
okuyabilirsiniz. 

birinde 20 kadar insan bulunan,
34 trol gemisi köle adasından
kaçmayı başardı.

AP, 2015 yılının sonlarına doğru,
Papua Yeni Gine’nin batısında yer
alan dar bir boğazda, kayıp
gemilerin bir kısmını bulmak için,
tanık ifadelerini, uydu
fotoğraflarını ve resmi devlet
kayıtlarını kullandı. Yetkililer
balıkçılık alanlarını havadan
taradılar ve bazı gemileri
durdurdular. Taylandlı bir gemi
sahibine ait olan Blissful
Reefer’dan sekiz balıkçı
kurtarılarak ülkelerine geri
gönderildi ve bu gemi Papua Yeni
Gine’de kölelik gerekçesiyle
tutuklanan ilk gemi oldu.

Bu teknelerin kaçıp sakladıkları
sırada, Endonezyalı dedektifler
bunların işletmecisi olan Pusaka
Benjina Resources’ın, deniz
mahsulleri sektöründe faaliyet
gösteren Taylandlı ve Endonezyalı
çok zengin ve nüfuzlu
işadamlarının ortak bir girişimi
olduğunu tespit ettiler. Muhasebe

kayıtları bu şirketin, Silver Sea
Fishery Co adlı bir gemicilik
şirketiyle çok kazançlı bir iş ilişkisi
içinde olduğunu ve köle emeği
kullanan balıkçı teknelerinin
kargolarını Benjina’da, Tayland’a
giden Silver Sea’ye ait gemilere
yüklediklerini ortaya çıkardı.

2015 yılının Aralık ayının
sonlarında, uydu fotoğrafları
AP’ye Silver Sea 2’yi trol
gemileriyle iş yaparken
yakalamakta yardımcı oldu. Bu
teknelerde çalışanların kurtarılıp
kurtarılamayacağını zaman
gösterecek.

Bu hikayeyle ilgili daha fazla bilgi
almak için bkz.
www.bigstory.ap.org/article/43d91
0ad09784c6ab019013bc1e2d348
/ap-investigation-promptsnew-
round-slave-rescues ve
www.telegraph.co.uk/news/worldn
ews/australiaandthepacific/papua
newguinea/11765597/Slaveboats-
tracked-by-satellite-to-Papua-New
-Guinea-fishinggrounds.html  

İnsan kaçakçılığıyla mücadele
etmek için limanları hedef almak 
Deniz Havarileri (AoS), limanlar zorla çalıştırma ve cinsel
istismar amaçlı insan kaçakçılığının potansiyel kurbanları için
bir geçiş noktasıdır ve bu nedenle, balıkçılık ve denizcilik
sektörlerinde insan kaçakçılığıyla mücadele edebilmek için
limanların yoğun bir biçimde hedef alınması gerekmektedir
diyor.

Örgütün sahip olduğu küresel ağ, hükümetler, bayrak
devletleri, liman yetkilileri ve sahil koruma güçlerinden
limanlarda balıkçı teknelerine yönelik denetimleri artırmalarını
ve balıkçıların insan ve çalışma haklarıyla ilgili mevcut
uluslararası düzenleme ve sözleşmeleri tam manasıyla
uygulanmalarını talep ediyor.

İnsan kaçakçılığıyla mücadele etmek ve insan ticaretinin
mağdurlarına yardımcı olmak amacıyla Hıristiyan kiliseleriyle
birlikte çalışan ve ekümenik bir örgütler ağı olan COATNET de,
deniz mahsulleri şirketlerinin zorla çalıştırmadan uzak duran ve
imzaladıkları iş anlaşmaları insan kaçakçılığına karşı kılavuz
ilkeler ve politikalar içeren tedarikçilerle ticaret yapmalarını
sağlamak için, deniz mahsulleri şirketleri, sivil toplum örgütleri
ve tüketicilerle bağlantılar kuracak.
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Rus balıkçılar için hayatın bu
kadar zor olmasının üç nedeni
var: ücretlerin yapısı, yabancı
bayrakların kullanılması ve yaygın
kaçak avlanma.

İş sözleşmeleri uyarınca, Rus
balıkçılar genellikle elde edilen
kazanç üzerinden verilen bir pay
ile takviye edilen, acınacak ölçüde
düşük ücretler almaktadır. Bu pay
yakalanan mahsulün büyüklüğü
ve satış fiyatına bağlıdır ve Rus
gemi sahipleri, işletmelerine
yatırım yapmış olan ve yakalanan
mahsulü piyasa fiyatlarından daha
düşük bir fiyat karşılığında satın
alan yabancı iş ortaklarıyla bir
sözleşme ilişkisi içinde
olabiliyorlar. Ücretler üzerinde bir
anlaşmazlık yaşanması
durumunda, bu karanlık ilişkiler ve
açıklıktan yoksun belgelendirme,
hak taleplerinde başarılı sonuç
alınmasını neredeyse olanaksız
hale getirmektedir.

Zaten yeterince karmaşık olan bu
durum, gemi sahibinin Rusya
Federasyonu’nda kayıtlı olmadığı
ve iş sözleşmelerinin, bu alanda
faaliyet göstermek için gerekli
lisansa sahip olmayan, başka
ülkelerde yerleşik istihdam
büroları adına imzalanmış olduğu
yabancı bandıralı gemilerle ilgili
vakalarda, daha da kötü hale
gelmektedir. Bu gibi durumlarda,
Rus mevzuatına göre ne şirketin
ne de istihdam bürosunun
herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır ve bu da
ücretlerin kanuni süre içinde, tam
olarak ödenmesine yönelik her
türlü korumayı geçersiz hale
getirmektedir.

Ücretlerinin ödendiğine nadiren
tanık olduklarından, durum kaçak
avlanan gemilerde çalışan
balıkçılar için çok daha kötüdür.
Geminin tutuklanması halinde,
gerçek gemi sahibi genellikle

mürettebatı terk etmekte ve
denizcileri zor koşullar altında
bırakarak ortadan kaybolmaktadır.

Son beş yılda yasadışı, kayıt dışı
ve düzenlenmemiş (IUU)
balıkçılıkla mücadele etmek için
bir dizi önlem uygulamaya
konulmuştur. Rusya, 2010 yılında,
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü’nün (UN FAO), bayrak
devletlerinin kargoyu
denetlemesini öngören ve yasal
yollardan balıkçılık yapanların
gelirlerini korumayı hedefleyen,
IUU balıkçılığı önleme, caydırma
ve ortadan kaldırmaya yönelik
liman devleti önlemleri hakkındaki
anlaşmayı imzalamıştır.

Rusya Federasyonu ile Japonya,
Kuzey ile Güney Kore ve Çin ile
Kamboçya arasında yasadışı
ticaretin kanallarını tıkamaya
çalışmak için bir dizi anlaşma da
imzalanmıştır. Alınan bu önlemler
kaçak avlanan elverişli bayrak
filosunun çoğunu Rusya’nın
münhasır ekonomik bölgesinden
(MEB) fiilen uzaklaştırmıştır,
ancak söz konusu şirketlerin yeni
yasadışı yağma kaynakları ve
karaborsaya erişim için alternatif
kanallar aradıklarından
korkulmaktadır.

Yakaladıkları deniz mahsullerinin
yanısıra balıkçıların koşullarının
korunmasını sağlamak için, Asya-
Pasifik bölgesinde çok daha fazla
izleme ve denizcilik makamlarıyla
işbirliği yapılmasına ihtiyaç olduğu
açıktır.

Rus balıkçılara vereceğim mesaj
çok basit: iş sözleşmenizi dikkatle
okuyun, çalıştığınız yerin yargı
kurallarını anladığınızdan emin
olun ve tıpkı yakaladığınız
korumasız balık stokları gibi
sömürüye maruz kalacağınız
kesin olan IUU balıkçılıktan
tamamen uzak durun. 

Rus balıkçılara yapılan haksız muamele
ITF’in Vladivostok’taki müfettişi Petr Osichansky, insan kaçakçılığı
ya da kölelik olmasa bile, Rus balıkçıların da son derece ağır
sorunlarla karşı karşıya olduklarını bildiriyor

Tayland balıkçılığında harekete
geçilmesi için baskı artıyor
Geçen yıl, Denizciler Bülteni bir gazetenin sektördeki kölelik
uygulamasını teşhir edişini aktarmıştı. Şoke edici, ama belki de
şaşırtıcı olmayan bir biçimde, sektörde bol miktarda suiistimal
yaşanmaya devam ediyor. 

Çevresel Adalet Vakfı (EJF) tarafından, 2015 yılının Kasım ayında
yayımlanan, Tayland’ın deniz mahsulleri köleleri başlıklı rapor,
balıkçılıkta insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve borçlandırarak esaret
yaratmaya karşı mücadelede, kamu sektörü ve özel sektörün yaptıkları
hatalara ışık tuttu. EJF, Kantang’da, IUU [yasadışı, kayıt dışı ve
düzenlenmemiş] balıkçılık, modern kölelik, işkence ve cinayetin, daha
önce, 2013 yılında incelenmiş olan şirketlerin balıkçılık faaliyetlerini hâlâ
bir kanser gibi sarmaya devam ettiğini gözler önüne serdi. EJF’nin
Taylandlı yetkililere sunduğu ayrıntılı deliller, Ekim ayının sonlarında,
Boonlarp Fishing’e ait teknelerden 12 balıkçının kurtarılmasıyla ve
Kasım ayında, Boonlarp’ın sahibi ve yedi ortağının tutuklanmalarıyla
sonuçlandı.

ITF, Songkhla Limanı’nı ziyaret ettiği zaman, balıkçı teknelerinde
işçilerin uzun süreli sözleşmelerle bağlı tutulduklarını ve çoğu zaman
ücretsiz olarak veya herhangi bir tıbbi destek sağlanmadan
çalıştırıldıklarını tespit etti. Denizciler herhangi bir koruyucu giysi
olmadan çalışmaya ve – motorun üzerinde bulunan, dumana karşı
hiçbir korumanın olmadığı, çok küçük uyuma alanları ile tek yemek
pişirme yerinin motorun yanındaki, üzeri açık ateşin olduğu - sıkışık ve
tehlikeli koşullarda yaşamaya zorlanıyorlardı.

ITF/IUF balıkçılık programının asistanı Nichola Smith, bu ihlalleri sona
erdirmesi için Tayland’ın üzerindeki baskının şimdilerde artmakta
olduğunu söylüyor. “Yaptığımız gezi daha geniş bir ölçekte, somut
deliller toplamaya yönelik, daha derine inen bir ITF soruşturmasına yol
açacaktır. Bunun ardından, sektöre sistemik değişimi getirmek ve onu,
kârlarını sağlayan işçilere karşı sorumluluklarını yerine getirmeye
zorlamak için harekete geçebiliriz.”

Daha fazla bilgi için www.ejfoundation.org/500.shtml  
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Görünmeyen
hikâyeleri
görünür kılmak
Bu çarpıcı denizci fotoğrafları, Avustralya’daki
BIG hART şirketi tarafından yürütülmekte olan
Mavi Melek sanat projesinin bir parçasıdır. 

Mavi Melek denizde ve kıyıda
yaşanan hikâyeleri, turne
gösterileri, sergiler, belgeseller,
medya ve sosyal medya
aracılığıyla yerkürenin dört bir
yanında kitlelere taşımayı,
denizcilerin dünya genelinde
yaşadıkları görünmez
deneyimlere ve sık sık maruz
kaldıkları sömürüye dikkat
çekmeyi amaçlıyor.

Denizcilerin son derece etkileyici
hayat hikâyelerinin yanısıra portre
resimleri ve fotoğrafları, genellikle
görünmeyen bir dünyayı bu
dünyanın dışındakiler için
canlandırıyor. Proje doğrudan
doğruya, Hollanda, Filipinler,

Avustralya, Çin ve Birleşik Krallık
gibi ülkelerden gelen denizcilerle
birlikte geliştirildi.

Avustralya'nın en iyi
sanatçılarından dördü, 23
denizcinin portresini resmederken,
üç fotoğrafçı da gemi üzerinde
denizcilerin - şu anda hizmetten
çıkarılmış olan British Loyalty’nin
mürettebatının - güçlü portrelerini
yakaladılar. Bu fotoğraflar
internette hızla yayıldı, dünya
çapında yüzbinlerce insan
tarafından görüldü ve bir süre
önce Avustralya’nın en itibarlı
portre ödüllerinden birini kazandı.

Bu proje, BIG hART’ın denizcilik
sektörüyle birlikte, adil ve etik

gemiciliğe bir bakış sağlamak için
yürütmekte olduğu uzun vadeli
çalışmanın bir parçasıdır.

Bu proje daima önemli hikâyelerin,
özellikle kadın denizcilerin,
uluslararası denizcilerin ve denizci
karıları, kocaları ve ailelerinin
hikâyelerinin arayışı içindedir. Aynı
zamanda, denizcilik el
sanatlarında usta ya da yaratıcı
uğraşlara sahip olan denizcilere
de ulaşmaya çalışmaktadır.
Hikayenizi paylaşmak veya
projeye dahil olmak istiyorsanız
www.blueangel.bighart.org
adresinden projenin web sitesini
ziyaret edin. 

ITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280 | SMS Mesaj Hattı: +44 (0)7950 081459



Sadece sizin için güvenilir bir web sitesi
* Haklarınızla ilgili bilgi alın
* Bir kriz anında nereden yardım

alabileceğinizi bulun
* Bir sendikanın sizin için neler yapabileceğini

öğrenin
* ITF’le temasa geçin
Bu çok önemli ücretsiz uygulamaları
www.seafarerstrust.org/apps adresinden
indirin 
* Kıyı İzni 2.0 çevrimdışı uygulama – limanda

güvenilir ulaşım yollarını bulun ve denizci
merkezinin iletişim bilgilerini alın

* ITF Denizciler Uygulaması - bir gemiyi
araştırın veya bir müfettişi bulun

Ayrıca, denizdeki yaşamla ve önemli
sorunlarınızla ilgili güncel gelişmeleri
izlemek için 
* Twitter’da #itfseafarers üzerinden en son

haberleri takip edin ve kendi görüşlerinizi
dile getirin

* ITF’ten ve sendikalardan haberleri Twitter’da
@ITFglobalunion ve
www.facebook.com/ITFglobal adreslerinden
takip edin

www.itfseafarers.org

Denizciler - tek bir
tıkla çevrimiçi
bilgi ve tavsiye

Çince, İngilizce, Rusça

ve İspanyolca dillerinde
yayımlanmaktadır 

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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