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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.



Hoş geldiniz

2014 yılının – dünyanın dört bir yanında denizcilerin yaşamlarına temas eden
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nin (MLC) tüm bir yıl boyunca yürürlükte
olacağı ilk yılın - Denizciler Bülteni’ne hoş geldiniz. Bu nedenle, bu sayıda,
sözleşmeyle ilgili şu ana kadar ne tür bir yargıya varılabileceğini sorguladık.
Acaba bu, inşa etmek için mücadele ettiğimiz etkin araç mıdır gerçekten de?
Dört sayfalık özel bir raporda, sözleşmenin nasıl işlediğini, denizciler için ne
anlama geldiğini ele alıyor ve ITF müfettişlerinin gemilerdeki mürettebata
adalet sağlamak için onu nasıl kullandıklarını ortaya koyuyoruz.

Son yıllarda denizcilerin karşılaştıkları en büyük sorunlardan biri, her gün 
Somalili korsanlar tarafından düzenlenen bir saldırıya maruz kalma tehdidi

olmuştur. Nihayet, bu sorunla ilgili güzel haberler verebiliyoruz. Denizcilere yönelik bu tehdit kamusal bir sorun
haline getirildi, yürütülen kampanya sonuç verdi ve yapılan saldırıların sayısı düşüş gösterdi. Ancak rehavete yer
yok ve dergimizin 16-18’inci sayfalarında diğer bölgelerdeki korsanlık vakaları da dâhil, yaşanan son gelişmeleri
ele alıyoruz.

Denizde yaşamın tatminkâr ve olabildiğince güvenli olması gerekir – ancak birçok denizci için her ikisinin de söz
konusu olmadığını biliyoruz. Mürettebata hak ettiklerinden az ücret ödenmesi, yaralanma ve can kaybı vakaları
kabul edilemez. Bu zorbaca uygulamalara karşı mücadele etmekle yükümlüyüz ve bunu sendikal güçle
yapmaktan daha etkili bir yol bulunmamaktadır. ITF ve üyesi sendikalar gemi sahiplerini denetlemekte,
denizcilerin ve ailelerinin sosyal haklarını korumaları için hükümetler üzerinde baskı kurmaktadır. Bu gücün
somut örneklerini görmek için korsanlık vakalarındaki azalışa ve MLC’nin nasıl oluşturulduğuna bakın ve bu
dergide yer alan cephe hattından öyküleri okuyun. Eğer hâlâ ikna olmadıysanız, Sendikalar: ne anlam
taşıyorlar? (sayfa 25) başlıklı makaleye bir göz atın.

Bizim gücümüz, denizcilerle liman işçilerinin birlikte çalışarak attıkları temel üzerine inşa edilmiştir. Onlar iyi ve
kötü günde, her zaman birbirlerini kolladılar ve kollamaya devam edecekler. 20-23’üncü sayfalarda yer alan,
kargo elleçlemenin neden liman işçilerinin işi olduğuna da değinen, liman cephesinden haberlere bakın.

2014 birçok sektör için önemli bir yıl. Offshore petrol ve gaz sektöründe işçilerin temsiliyetini ve sendikal gücü
inşa ediyoruz. ILO’nun 188 sayılı Balıkçılık Sektöründe Çalışmaya İlişkin Sözleşmesi’nin onaylanmasını
sağlamak için çaba göstermeye devam ediyoruz. Balıkçılık sektörü denizde karşılaşılabilecek – güvenli olmayan
gemilerden, yasadışı balıkçılığa ve insan kaçakçılığına varıncaya kadar - kimi en korkunç koşullara ev sahipliği
yapmaktadır. Bu suistimallere karşı mücadele etmek için yorulmadan çalışıyoruz. Balıkçılık ve offshore
sektörlerinde yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili yazıları 28-34’üncü sayfalarda okuyabilirsiniz.

Bunlar, ITF’in elverişli bayrak kampanyasına ilişkin son rakamların yanı sıra, Denizciler Bülteni’nin bu sayısında
bulabileceğiniz konulardan sadece bazıları. Dergimizin ayrıca işler kötüye gittiği zaman, işe girme, iş ararken
dolandırılmaktan kaçınma konularında tavsiyeler veren ve yardıma ihtiyacınız olduğunda nereye başvurmanız
gerektiğini gösteren sekiz sayfalık bir çek-al rehber içerdiğini de unutmayın.

ITF’in denizcilerin hakları için mücadele edebilme becerisi ulaştırma işçilerinin ve sendikalarının kolektif
gücünden kaynaklanmaktadır. Bu sendikaların size ihtiyacı var ve biz sizlerin de bu sendikalara ihtiyacınız
olduğunu düşünüyoruz. İyi ücretli ve güvenli denizciliği sağlamaya bundan daha azı yeterli olmayacaktır.

Steve Cotton
ITF genel sekreter vekili
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ITF’İN TEFTİŞLERİ SIRASINDA EN ÇOK SORUN TESPİT EDİLEN BEŞBAYRAK (2013)
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MARSHALL ADALARI (390)
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ÖDENMEMİŞÜCRETLER (2.040)

SÖZLEŞME İHLALLERİ (1.850)
ULUSLARARASI STANDARTLARA UYULMAMASI (607)

KARGO ELLEÇLEME İHLALLERİ (282)
SAǦLIKLA İLGİLİ SORUNLAR (281)

ITF TEFTİŞLERİ SIRASINDA EN SIK TESPİT EDİLEN BEŞ SORUN TÜRÜ (2013)

Teftiş edilen toplam gemi sayısı sorun tespit edilenler ve edilmeyenler olarak gruplandırılmıştır.
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TOPLAM TEFTİŞ SAYISI (9.403)
SORUN TESPİT ED�LMEYEN (1.491)

SORUN TESPİT EDİLEN (7.912)

ITF TEFTİŞLERİ (2013)

(baskıya girdiǧimiz sırada)
YÜRÜRLÜKTE OLAN ITF SÖZLEŞMELERİNİN TOPLAM SAYISI 11.470

204.981 işçiyi KAPSIYOR

ITF SÖZLEŞMELERİKAPSAMINDA YER ALAN GEMİVE DENİZCİLER

TOPLAM TAHSİL EDİLEN ÖDENMEMİŞÜCRETLER 38.285.290 ABD doları

TAHSİL EDİLEN ÖDENMEMİŞ ÜCRETLER (2013)

ITF’LE İLGİLİ BİLGİLER

ITF Denizciler Bülteni 2014

4 FOC



* Antigua ve Barbuda 
* Avustralya
* Bahama Adaları
* Barbados
* Belçika
* Benin
* Bosna-Hersek 
* Bulgaristan
* Kanada

* Hırvatistan
* Kıbrıs
* Danimarka
* Faroe Adaları
* Fiji
* Finlandiya
* Fransa
* Yeni Kaledonya 
* Gabon

* Almanya
* Gana
* Yunanistan
* Macaristan
* İtalya
* Japonya
* Kiribati
* Kore Cumhuriyeti 
* Letonya

* Lübnan
* Liberya
* Litvanya
* Lüksemburg
* Malezya
* Malta
* Marshall Adaları 
* Fas
* Hollanda

* Nikaragua 
* Nijerya
* Norveç
* Palau
* Panama
* Filipinler
* Polonya
* Rusya Federasyonu 
* Saint Kitts ve Nevis

* St Vincent ve
Grenadines

* Samoa
* Sırbistan
* Şeyseller 
* Singapur
* Güney Afrika 
* İspanya
* İsveç

* İsviçre
* Togo
* Tuvalu
* Birleşik Krallık
* Cayman Adaları 
* Cebelitarık
* Man Adası
* Vietnam

Mavi ile gösterilenler ülkeler, baskıya girdiǧimiz sırada Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’ni onaylamış olanlardır

Denizci arz eden başlıca ülkeler:

FİLİPİNLER ÇİN RUSYA
UKRAYNA HİNDİSTAN ENDONEZYA

0 70 140 210 280 350
PANAMA (350 milyon)
LİBERYA (198 milyon)

MARSHALL ADALARI (140 milyon)
HONG KONG (130 milyon)

SİNGAPUR (90 milyon)

0 70 140 210 280 350
YUNANİSTAN (245 milyon)

JAPONYA (224 milyon)
ÇİN (190 milyon)

ALMANYA (126 milyon)
KORE (58 milyon)

DWT temelinde en büyük beş bayrak:

DWT temelinde en büyük beş denizcilik ülkesi:

Source UNCTAD Review of Maritime Transport 2013

www.itfseafarers.orgITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280
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yaşam

Cephe 
hattından 
öyküler

Boş vaatler
Rusya’nın Kaliningrad limanında görev yapan ITF müfettişi 
Vadim Mamontov, küçük bir mürettebatın güvenmeyi çok arzu 
ettikleri bir gemi sahibi tarafından nasıl aldatıldığını anlatıyor.

Dört ay boyunca ücretlerini
alamamalarının ardından, 
Rus bandıralı gemi MV Maks’ın
altı kişilik mürettebatı, gemileri
Kaliningrad limanına demirlediği
zaman greve çıkacaklarını ilan
ettiler. Mürettebatın sabrı, merkezi
Sen Petersburg’da bulunan Alien
Shipping Ltd. adlı bir şirket olan
işverenlerine şikâyette bulunmak
için aylarca uğraştıktan sonra,
nihayet tükenmişti. Bu, ilk bakışta
oldukça yaygın olarak
karşılaşılan ve çok açık bir
uyuşmazlıkmış gibi görünüyordu,
ancak bu tür uyuşmazlıklarda
durum çoğu zaman
göründüğünden daha 
karmaşık olabilmektedir.

Rus Federasyonu’nun İş Yasası’na
göre, bir işverenin yükümlülüklerini
yerine getirmemesi durumunda,
çalışanlar da aynı şekilde davranma
hakkına sahiptirler. Benim sendikam
olan Rusya Denizciler Sendikası’nın
yerel şube örgütünden avukatlar,
söz konusu hüküm doğrultusunda,
bu denizcileri desteklemek üzere

yasal işlemleri başlatmak için
gerekli hazırlıkları yapmaya
başladılar. Ancak ne yazık ki,
avukatların yaptıkları ilk inceleme
fazlaca bir sonuç vermedi.

Baltık bölgesinin kültürel başkenti
olan Sen Petersburg, hilekâr gemi
sahipleri için, işverenlerce yapılan
suistimallerin kolluk kuvvetleri
– kamu iş müfettişlerinden
savcılara kadar herkes - tarafından
göz ardı edildiği bir cennet haline
gelmiş durumda. Gemi sahiplerinin
gerçek yaşamdaki temsilcilerinin
Sen Petersburg’da savcıların
burunlarının dibinde ikamet ettikleri
durumlarda bile, şikâyet
başvurusunda bulunanlar gemi
sahiplerinin yasal adreslerine
yönlendirilmektedir.

Aslında, Sen Petersburg’da durum
öyle bir noktaya ulaştı ki, bu
bölgede kendilerine güven duyan
denizci bırakmamış olan askere
alma görevlileri (denizciler arasında
mürettebat bulma işini yapanlara
verilen ad) şimdi Azak Denizi ve

Hazar Denizi deltasında, cefakâr
Ukrayna halkı arasında simsarlık
yapmakla meşguller.

Hayali para
ILO’nun bir Usta Gemiciye gemide
çalıştığı sırada ödenmesini tavsiye
ettiği asgari ücret tutarının dikkate
alınmadığı Maks’ta, iş
sözleşmelerinde ödenecek ücret
yaklaşık 200 ABD doları olarak
gösterilmişti. Ne var ki, resmi olmayan
bir ikramiye bordrosuna göre, masa
altından yapılan ödeme tutarı 
yaklaşık 1700 ABD doları idi. Elbette,
mürettebat bu ikramiyeyi ücretlerinin
ayrılmaz bir parçası olarak görüyordu
ve kendilerine ödenmemiş olan tutar
ücretlerinin bu kısmıydı.

Taahhüt edilmiş olan ikramiyeye ilişkin
tek kanıt, resmi olmayan bir bordro
bilgi kâğıdıydı. Bu kâğıt, söz konusu
tutarın resmi ücrete nasıl eklendiğine
dair soyut bir örnekten başka bir şey
içermiyordu. Gemi sahibine sorulacak
olursa, her şey sözleşmeye uygundu,
denizciler ücretlerini alıyordu; hatta
ücretleri peşin olarak ödeniyordu!

Böylece yaşanan uyuşmazlık
cansız bir greve, bir eylemden
ziyade deklarasyona dönüştü.
Sonuç olarak, mürettebat ek
ücretlerini tahsil edebildi, ancak
yapılan ödeme borçlu olunan tutarın
sadece yarısına karşılık geliyordu.
Gemi sahibi tam tutarı yükün teslim
edildiği sırada ödemeyi taahhüt etti,
ancak aynı zamanda, bu borcun
varlığı resmi olarak kabul edilmedi.

Birkaç saat süren protesto eyleminin
ardından, mürettebat (kaptan hariç)
aşağıdaki açıklamayı imzaladı: 
“Size bir kez daha güvenmeye
çalışacağız ve grevi sona
erdiriyoruz. Ne var ki, bizi yeniden
aldatmanız durumunda, greve
çıkma hakkımızı saklı tutuyoruz.”

Mürettebat düzenlediği protestoyu
daha ileriye taşıyabilirdi; 
Sen Petersburg’daki Kaliningrad
kolluk makamları nezdinde resmi
hak talebinde bulunabilir veya bir
sendika avukatına vekâlet
verebilirlerdi. Ancak onlar gemi
sahibine güvenmeyi tercih ettiler.  
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Fırsatçı istihdam bürosu görevlisi
denizcilerin parasını çalarken yakalandı
Hamburg limanında görev yapan ITF müfettişi Ulf Christiansen, denizcileri aldatarak
ücretlerini tam olarak almalarına engel olan bir çifte muhasebe uygulamasını nasıl
soruşturduğunu anlatıyor

2013 yılının Temmuz ayının
ortalarında, Finlandiyalı
meslektaşımız ITF’in
Almanya’daki teftiş ekibine,
Herm Kiepe adlı gemide çalışan
üç denizcinin ücretlerini bir
aydır almadıklarını iletmek için
kendisiyle temasa geçtiklerini
bildirdi. Ayrıca, bu denizciler,
son birkaç aydır kendilerinden
yapılan her ödeme karşılığında
iki kez imza vermelerinin
istendiğini de bildirmişlerdi.

Bu gemiyle ilgili olarak iki yıl 
önce de benzer bir durumla
karşılaşmıştım. Hamburg’da
gemiye çıktım ve bu üç Filipinli
denizciyle konuştum. Haziran
ayında kendilerine hiç ücret
ödenmemişti. Ayrıca, önceki
aylarda, Filipinli istihdam bürosu
denizcilere imzalamaları için,
devamlı olarak iki farklı ücret
bordrosu göndermişti: 
ITF sözleşmesine uygun olarak
düzenlenmiş resmi bordro ile
adam başına 600 ABD dolarından
daha az olan ve mürettebata
gerçekte ödenen tutarı gösteren
gayriresmi bordro. 

Dokuz mürettebatın hepsini
gemide bir toplantı yapmaya
çağırdım, ancak aralarından
sadece daha önce inisiyatif 
almış olan üç denizci benimle
konuşmaya hazırdı. Birkaç yıldır
Almanya’da yaşamakta olan ve
uzun yıllardır bu Alman gemi
sahibi için çalışan istihdam bürosu
görevlisi diğer altı denizciyi öyle 
bir baskı altına almıştı ki, 
bu denizcilerin bana herhangi 
bir bilgi vermekten korktukları 
açıkça görülebiliyordu.

Gemiye yaptığım ziyaret sırasında,
gemi sahibiyle temasa geçtim 
ve kendisine bu gemiyle ilgili
olarak, ödenmesi gecikmiş ücretler
için yeni bir ödeme talebinin
gönderileceğini bildirdim. Kendisini
aynı zamanda, tıpkı 2011 yılında

yapmış olduğum gibi, bu istihdam
bürosuyla olan ilişkisini derhal
sona erdirmeye de çağırdım.
Birkaç görüşmenin ve gemiyi
kiralamış olan tarafın durumla 
ilgili bilgilendirilmesinin ardından,
gemi sahibi nihayet hak talebinde
bulunmuş olan üç denizciye borçlu
olduğu 14.936 ABD dolarının
tamamını, gemi bir dahaki sefere
Hamburg limanına demirlediği
zaman ödemeyi kabul etti. 
Bu, Temmuz ayında gerçekleşti 
ve talep edilen tutar üç denizciye
benim huzurumda ödendi.

Aynı gün, bu denizciler gemiden
ayrıldılar ve masrafları gemi sahibi
tarafından karşılanmak üzere,
Hamburg’dan Manila’ya uçtular.
Bununla birlikte, öncesinde,
güvenlik amacıyla, paranın büyük
bir bölümünü evlerine havale
etmek üzere, Hamburg gemi
adamları kulübünü ziyaret ettiler.
Daha sonra, sadece istihdam
bürosu görevlisinin ellerinde kalan
parayı almaya yönelik bir girişimde
bulunmasına olanak vermemek
amacıyla, bu denizcilere
havaalanına kadar eşlik ettim.

Bu vakada, istihdam bürosu
görevlisinin adı sürekli olarak
dolandırıcılığa karışmış
olduğundan, Hamburg liman
polisini uyardım ve onlar da bir
tahkikat görevlisi gönderdiler. 
Bu görevli üç denizciye gemide
paraları ödenirken orada
bulunuyordu ve çifte muhasebe
uygulaması ile ilgili olarak hem
denizcilerin hem de gemi sahibinin
ifadelerini aldı. İstihdam bürosu
görevlisine yönelik başlatılmış olan
soruşturma işlemleri Hamburg
liman polisi tarafından, bu kişinin
ikamet ettiği yerdeki polis
yetkililerine iletildi. Öyle umulur ki,
bu insan kaçakçısı en sonunda
denizcilere ve hatta kendi
yurttaşlarına karşı işlemiş 
olduğu suçlar için hak ettiği 
cezaya çarptırılır.  

“Sen Petersburg, 
hilekâr gemi sahipleri için... 

bir cennet haline gelmiş durumda”
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Zamanında yapılmış bir çaǧrı
ITF müfettişi Romano Perić, ITF’in Hırvatistan açıklarında abluka altındaki iki mürettebatın
yardımına hemen nasıl koştuğunu anlatıyor

2013 yılının Ekim ayında,
Hırvatistan sularına demirlemiş
olan iki sorunlu gemi ile
uğraşmamız gerekti. İki geminin
mürettebatının yaşadıkları
güçlükler birçok bakımdan
paralellik gösteriyordu, 
ancak kısa bir süre sonra bu
vakalardan birinin diğerinden
çok daha kolay bir biçimde
çözüleceği ortaya çıktı.

Ploce limanının dört deniz 
mili açığında demirlemiş, 
bir Yunanlıya ait olan ve St Vincent
ve Grenadines bandıralı gemi 
Lucky Ned’in mürettebatının içinde
bulunduğu durumun ciddiyetini
hemen fark ettik.

4 Ekim günü, kargonun
boşaltılmasının ardından, gemi sahibi
kaptana demirde kalmaya devam
etmesi talimatını verdi ve bunun
yaşanan finansal sıkıntılar ve iflas
tehlikesinden kaynaklandığını belirtti.
Bu noktada (ne yazık ki, epeyce
gecikmiş olarak) kaptan kendisini 
ne yapması gerektiği konusunda
yönlendirmesi için, ITF’in teftiş ekibini
araması gerektiğini fark etti.

Gemiye çıktım ve durumu
değerlendirdim. Hem su hem de
yiyecek stokları çok azalmıştı, hiç
taze meyve ve sebze bulunmuyordu
ve yakıt stoku da düşük düzeydeydi.
Mürettebat sinirliydi ve kaptan,
büyük ölçüde, mürettebatın yiyecek
durumu ile 103.500 ABD doları
tutarındaki ödenmemiş ücretleri
konusundaki endişeleri ve bundan
sonra ne olacağıyla ilgili duydukları
güvensizlik nedeniyle 
otoritesini yitirmekteydi.

Liman yetkililerini durum hakkında
bilgilendirdik, ancak yetkililer bize

gayriresmi olarak, yüksek işletme
maliyetleri ve limandaki yoğun trafik
nedeniyle gemiyi palamar yerine
çekmenin zor olacağını söylediler. 

Stresi biraz olsun azaltmak ve
gemiyle iletişim halinde kalabilmek
için kaptan ve mürettebata SIM
kartları dağıttım. Gemi sahibiyle
defalarca telefon, e-posta ve faks
aracılığıyla irtibata geçmeye
çalıştım, ama hiçbir yanıt alamadım.

Aslında geminin demirde 
olduğu ilk 10 gün boyunca, 
gemi sahibinden hiçbir haber
alamadık. Su stoku tükenmeye
başlamıştı ve gemi elektriklerin
kesilmesi tehlikesiyle karşı
karşıyaydı –böyle bir durum, 
bu bölgede seyreden diğer gemiler
için de tehlike arz edebilirdi. 
Krizin bu noktasında, gemiden
birikmiş çöpleri almaya giden bir
römorkörle mürettebata yiyecek 
ve 70 ton su tedarik etmek için 
bir dayanışma eylemi
düzenlemeye giriştim. 
Kızıl Haç temsilcileri, Ploce halkı,
sendikamızın üyeleri ve liman
hizmetleri bu eyleme katıldılar.
Şiddetli rüzgâr ve yağmur altında
çalıştık ama işimizi herhangi bir
sorun çıkmadan tamamladık 
ve mürettebat (Ukraynalı ve
Pakistanlı 17 denizci) bu yardımı
büyük bir minnettarlıkla karşıladı.

Kaybedecek şeyi daha 
fazla olunca
Lucky Ned’deki sorunlarla
mücadele ettiğimiz sırada, 
Split limanında bulunan bir 
başka gemiden yardım çağrısı
aldık. Sahibi Tower Shipping Ltd
olan, Cook Adaları bandıralı, 
My Rose adlı bu gemide Ukrayna,
Azerbaycan ve Gürcistan 

uyruklu 11 kişilik bir 
mürettebat bulunuyordu.

Bu vakada mürettebat ITF
müfettişlerini aramak için doğru
anın ne zaman olduğunu 
biliyordu. Gemi yola çıkmaya
hazırdı ve kargoyla doluydu. 
Bu durum onların eline Lucky
Ned’in mürettebatından çok 
güçlü bir koz veriyordu.

Mürettebata (32.000 ABD doları
tutarındaki) ücretleri bir aydan
daha az bir süredir ödenmemiş
olmasına rağmen, gemideki
yaşam koşullarını çok kötü
buldum. Mürettebat kirli su
kullanıyor ve içiyordu; böcekler
enfeksiyona neden oluyordu;
yiyecek yetersizdi; belgeler 
yanlıştı ve çeşitli bakımlardan
güvenlik riski söz konusuydu.

Durumu liman devleti kontrolüne
(PSC) bildirdim. Onlar da bir 
sağlık denetimi yapılması
talimatını verdiler. Herkes kendi
yaptığı denetimi iyi bir biçimde
koordine etti ve hazırlanan
raporlara dayanarak, gemicilik
şirketini geminin limanda
tutuklanacağı konusunda
bilgilendirdim. Şirket ivedilikle
Hırvatistan’a bir temsilci gönderdi
ve bu temsilci ITF ve PSC’nin
baskısı altında ve geminin kargo
yüklü olmasının neden olduğu
baskı sonucunda, tüm gecikmiş
ücretleri gemide nakit olarak
ödemeyi, gemiden ayrılmakta
ısrarcı olan yedi mürettebatı
ülkelerine göndermeyi, 
önemli tüm eksikliklerin
giderilmesine yönelik bir 
plan sunmayı ve bunlardan
bazılarını derhal düzeltmeyi 
kabul etti.

Bu ikinci vakada mürettebat iyi
bilgilendirilmişti, birlik içinde
hareket ediyordu ve ITF’ten doğru
zamanda yardım talep etmişti.
Gemi sahibi durumun ciddiyetini
hemen anladı ve benim öne
sürdüğüm koşulların tamamına
yakınını kabul etti.

Lucky Ned vakasında gündeme
gelen hak talepleri benzer
nitelikteydi, ama mürettebatın
yardım talebi ancak geminin
kargosuz olarak yola çıkmasının
ardından gelmişti ve bu nedenle
gemi sahibinin kaybedeceği çok
daha az şeyi vardı. Ayrıca bu
geminin mürettebatı çok sessiz ve
kaderciydi; hakları konusunda çok
daha az bilgi sahibiydiler; benim
önerilerimi kabul etmek konusunda
istekliydiler ama aynı zamanda
gemi sahibiyle görüşmeye de hazır
olduklarını söylüyorlardı.

Nihayet, 40 gün boyunca
demirleme yerinde bekledikten
sonra ve Yunanlı ITF müfettişi
Stamatis Kourakos’ın yardımıyla,
Lucky Ned’in Yunanistan’ın Pire
limanına gitmek üzere yola
çıkmasını sağladık. Mürettebat,
Yunanistan’daki, gemiyle ilgilenen
bir bankanın önerisini kabul
ederek yola çıkmayı kabul etti. 
Bir aylık ücretlerini gemide nakit
olarak aldılar; kendilerine aynı
zamanda Yunanistan’a ulaştıkları
zaman ücretlerinin kalan kısmının
ödeneceğini, uçak biletlerinin
temin edileceğini ve diğer
formalitelerin yerine getirileceğini
taahhüt eden bir teminat mektubu
da verildi. Mürettebat daha sonra
teşekkür etmek amacıyla bizimle
temasa geçti ve verilmiş olan
taahhütlerin yerine getirildiğini 
teyit etti. 

Lucky Ned’de açıklama 
ve bilgilendirme Lucky Ned’e yiyecek ve su sevkiyatı My Rose limanda My Rose: gemide yapılan ödeme
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Donald Duckling adlı gemi
İngiltere’nin Kuzey Doğusunda 
yer alan Tyne Lima’nına ulaştığı
zaman, gemideki durumun hiç 
de Disneylandlık olmadığı kısa 
bir süre içinde ortaya çıktı.

Bu 37.000GT’luk Panama bandıralı
gemi, merkezi Tayvan’da bulunan 
ve birkaç gemisi yanlış nedenlerle
manşetlerde yer almış olan TMT
filosunun bir parçasıydı.

Donald Duckling daha önce
Cebelitarık liman devleti kontrolü
(PSC) tarafından, 2013 yılının 
Ekim ayının başlarında serbest
bırakılmadan önce, tespit edilen çok
sayıdaki eksiklik nedeniyle, 133 gün
süreyle tutuklandı. Gemi daha sonra
Fas’a gitti ve oradan da Las Palmas’a
doğru hareket etti. Filipinli ve Rumen
mürettebat erzakları tükendiğinden,
hayatta kalabilmek için gemiden balık
tutmak zorunda kaldılar. Gemi daha
sonra ücretlerin ödenmemesi de dâhil
olmak üzere, 30’dan fazla eksiklik
nedeniyle, Las Palmas’taki PSC
tarafından tutuklandı.

Gemi, bir kez daha serbest
bırakılmasının ardından, 9 Kasım
günü, Birleşik Krallık’a ulaştı.
Mürettebatın gelişi Filipinleri vuran
tayfunla aynı zamana denk gelmişti ve
bu nedenle denizciler bilgi alabilmek ve
aileleriyle temasa geçebilmek için can
atıyorlardı. Ayrıca Romanyalı birinci
zabit, şirketten Las Palmas’taki PSC
denetimi sırasında zaruri oldukları
belirlenmiş olan yedek parçaları temin
etmesini istediği için, TMT tarafından
işten çıkarıldığını öğrendi. Mürettebata,
Las Palmas’ta ödenmemiş ücretlerini
almalarından bu yana, herhangi bir
ödeme yapılmamıştı.

Limana ulaştığım zaman, ilk
izlenimim geminin büyük paslı bir
kovadan başka birşey olmadığıydı.
Gemiye çıktığım zaman bu izlenimim
daha da pekişti. Gemi gerçekten
dehşet verici bir durumdaydı; bakım
işinin şirkete yabancı bir kavram
olduğu açıkça görülebiliyordu.

Gemide 15 gün yetecek kadar
yiyecek erzak kalmıştı, ancak

buzdolapları bozulmuştu ve bu da
yiyeceklerin çoğunun iki gün içinde
bozulacağı anlamına geliyordu.

Birleşik Krallık’ta PSC’nin
sorumluluklarını yerine getirmekle
yükümlü olan Denizcilik ve Sahil
Güvenlik Ajansı’nı (MCA) aradım 
ve onlar da denetim yapmak 
üzere gemiye geldiler. Gemiyi
tutuklayabilmek için yeterince eksiklik
bulunduğunu hızlı bir biçimde tespit
ettiler ve yükleme işlemini durdurdular.

Endişe kaynağı olan birçok nedeni
TMT’ye yazılı olarak bildirdim, 
ancak hiçbir yanıt almadım. İzleyen
haftalarda durum mürettebat için hızla
kötüye gitti. Çevre halkı mürettebata
yiyecek ve su temin ediyordu. Liman,
gemide ışıkların yanmaya devam
etmesi ve ısıtma için yakıt ve geminin
çürümüş halatlarını değiştirmek için
yeni halatlar temin etti. Panamalı
yetkililere yazılı olarak başvuruda
bulundum ve benden mürettebat
listesini göndermem istendi. 
Bu isteği yerine getirdim ve Panamalı
yetkililerden bir daha haber alamadım.

Mürettebata yardım sağlanmasını
talep etmek üzere Birleşik Krallık’taki
hem Romanya hem de Filipinler
elçilikleriyle temas kurdum. Her iki
elçilik de sempatik bir tutum aldı,
ancak mürettebatın ülkelerine 
geri gönderilmelerine yardımcı
olmayı reddettiler.

TMT en sonunda temsilcisi
aracılığıyla Ekim ve Kasım aylarına
ait ücretleri gönderdi, ancak
eksikliklerin giderilmesi için gerekli
olan ekipmanların hiçbiri temin
edilmedi veya yapılması gereken
işlerin hiçbiri gerçekleştirilmedi.

TMT Aralık ayının ortasına kadar,
Filipinli istihdam bürosu aracılığıyla,
mürettebatı Çinli bir mürettebatla
değiştirmek üzere olduğuna dair
söylentiler yayıp durdu. Birleşik
Krallık Sınır Kuvvetleri ve MCA,
TMT’ye, gemi mürettebatın
yaşabileceği insana yakışır bir
standarda ulaştırılmadığı ve 
TMT gıda, su ve yakıt tedarik 
etmeye başlamadığı sürece, 

yeni mürettebatın havaalanından
geri çevrileceğini bildirdi.

30 Aralık günü, bir Panama 
Gemi Sicili temsilcisi mürettebatla 
temas kurdu ve kendilerinden 
iş sözleşmelerini göndermelerini
istedi. Bir yazıyla iş sözleşmelerine
neden ihtiyaç duyulduğunu sordum
ve krizi çözme konusunda yardımcı
olmayı önerdim. Ancak bana sert bir
dille Panama Denizcilik Otoritesi’nin
“işçilerin hak taleplerini soruşturmak
ve çözüme ulaştırmakla yükümlü
olduğu,” söylendi.

MCA da bayrak devletiyle temasa
geçmeye çalıştı, ancak bir sonuç
alamadı. Yine de Panama’nın gemi
için, eksikliklerini belirterek bir
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi
sertifikası düzenlemiş olduğunu 
teyit edebildiler.

Noel geldiğinde, Rumen mürettebat
evlerine dönmek üzere gemiden
ayrılmaya başlamıştı. Mürettebatının
birçoğu Filipinli olan ve Donald
Duckling denizcilerinin beslenmesine
limana geldikleri andan itibaren
yardım etmiş olan yerel DFDS
feribotu, bu denizcileri ücretsiz olarak
Amsterdam’a götürdü.

ITF, Ocak ayının başlarında, 
Filipinli mürettebatı ülkelerine
göndermeyi kabul etti. 
Bu denizcilerin kimi bakımlardan
şanslı olduklarını düşünüyorum; 
en azından açlık çekmelerini izin
vermeyi reddeden ve hatta zaman
zaman karaya çıkıp temel ihtiyaç
malzemelerini alabilmeleri için para
bağışında bulunan bir yöre halkının
olduğu bir limandaydılar.

Bir bayrak devleti bir gemiye 
MLC sertifikası verdiği zaman,
gerektiğinde devreye girmekle ve 
bu durumdaki mürettebata yardımcı
olmakla yükümlüdür. Ancak var olan
tüm delillere rağmen, Panama,
Donald Duckling mürettebatının 
terk edilmiş olduğunu reddetti.

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nin
sahip olduğu tüm iyi niyetli yaklaşıma
rağmen, ITF müfettişlerinin yakın

zamanda kendilerini, yapacakları
herhangi bir işin kalmadığı bir durumda
bulacaklarını sanmıyorum.  

Çirkin Ördek Yavrusu: 
tam bir rezillik
ITF’in Birleşik Krallık’ta, Liverpool ve Kuzey Batı bölgesi müfettişi
olarak görev yapan Tommy Molloy, üç farklı limanda tutuklanmış
olan bir pas yığınının sahibinin ve bayrak devletinin, mürettebatın
yaşadığı ıstıraba nasıl göz yumduklarını anlatıyor

Petrol tankeri,
mürettebatın
tutukluluk çilesinin
sona ermesinin
ardından geri döndü
Hindistan Ulusal Denizciler
Sendikası genel sekreteri
Shri Abdulgani Y Serang
evine dönüşünü kutluyor

Petrol tankeri Desh Shanti’nin
mürettebatı İran'da 26 gün tutuklu
kaldıktan sonra, 2013 yılının 
Eylül ayında Visakhapatnam
limanına döndü.

Shipping Corporation of India’ya (SCI)
ait olan gemi İran Devrim Muhafızları
tarafından, Basra Körfezi’nde, çevre
kirliliğine yol ama suçlamasıyla
tutuklandı. Gemi Irak'ta yüklenmiş olan
ham petrolü taşıyordu ve mürettebat
suçlamaları kabul etmeleri için baskıya
maruz bırakıldı, ancak sonuçta çevre
kirliliğine neden olduklarına dair hiçbir
kanıt bulunamadı.

Mürettebatın tutuklu kaldığı sırasında,
Hindistan Ulusal Denizciler Sendikası
(NUSI) ve Hindistan Denizcilik
Sendikası (MUI) çeşitli protesto
eylemleri düzenlediler ve denizcilerin
serbest bırakılmaları için ulusal ve
uluslararası destek sağlamaya
çalıştılar. SCI, gemicilik bakanlığı 
ve dışişleri bakanlığının yanısıra,
kampanyaya destek veren Hindistan
başbakanı Dr Manmohan Singh’e,
üzerinde NUSI ve MUI’nin logoları
bulunan binlerce dilekçe gönderildi.

Limanda Desh Shanti’ye evine hoş
geldin demek için toplanmış olan
diğer NUSI, MUI ve SCI önderlerine
katılmış olmaktan dolayı büyük bir
mutluluk duydum. Bu stresli deneyim
sırasında tüm mürettebatın Kaptan
SS Cheema’nın önderliğinde, birlikte
bir kaya gibi sağlam durduğunu ve
denizciler olarak mesleki onurlarını,
şirket olarak meşruiyetlerini ve Hintli
olarak ulusal onurlarını korumuş
olduklarını bilmenin gururunu yaşadık.
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Karadeniz’deki durum gözler önüne serildi
Geçtiğimiz yıl, yönetmen Cihan Hazer ve film ekibi, Karadeniz'de çalışan denizcilerin içinde
bulundukları kötü durum hakkında ITF için bir belgesel film çekmek üzere dört ay boyunca
çalıştılar. Hiçbir şey onları tanık olacakları sahnelere hazırlayamazdı

Ekibim ve ben Karadeniz’de
çalışan denizcilerin yaşamları
hakkında bir belgesel film
çekmek üzere dört ay süreyle
çalışmayı kabul ettiğimiz
zaman, onların yaşadıkları
güçlüklere ilişkin ne kadar delil
bulabileceğimizi bilmiyorduk.

Bu belgesel filmin amacı, hâlâ
sularda yüzmekte olan denize
açılmaya en az elverişli gemilerin
birçoğuna ev sahipliği yaptığı bilinen
bir bölgede, çalışma ve yaşam
koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen
ITF’in Utanç Denizi Karadeniz
kampanyasına destek olmaktı.
Burada geçirdiğimiz süre boyunca,
Türkiye ve Gürcistan’da 30’dan fazla
gemiyi ziyaret ettik ve yaklaşık olarak
400 denizci ile görüşme fırsatını
bulduk. Aynı zamanda çok sayıda
hukukçu, liman devleti kontrolörü,
sendika önderi ve aktivistiyle
röportajlar yaptık. Denizciler için
çalışma koşullarının nasıl olması
gerektiğini öğrendik – ve normal
standartlarla Karadeniz’deki
gerçeklik arasında muazzam bir 
fark olduğunu keşfettik.

Elbette, hedeflerimize ulaşabilmek
için, bilerek standart altı gemileri

ziyaret etmeye yöneldik. 
Ancak şunu da söylemek gerekir ki,
aralarında seçim yapabileceğimiz
bu türden çok sayıda gemi vardı.
Karadeniz filosunun en az üçte biri
30 ve üzeri yaşta. Bu gemilerin
birçoğunda denizciler, keşfetmiş
olduğumuz gibi, korkunç yaşam
koşulları ve diğer ciddi sorunlarla
başa çıkma mücadelesi veriyorlar.
Aslına bakarsanız, Türkiye’den
DAD-DER sendikası gemide
yaşamın her zaman bu kadar 
kötü olmadığını göstermek üzere,
insana yakışır koşullara sahip bir
gemiyi ziyaret etmemizi sağlamak
için, bizi bölge dışına götürmek
zorunda kaldı. Bu, bir saray ile 
bir domuz ağılını karşılaştırmaya
benziyordu, ama gerçekte durum
bundan da kötüydü.

Yüzen tabutlar
Karadeniz’de ziyaret ettiğimiz her
gemide, denizcilerin çalışma ve
yaşam koşulları küresel
standartların fersah fersah altında
kalıyordu. Aslında bu gemilerin
çoğu hurdaya çıkmışa benziyordu
– bize yüzen tabutlar gibi
göründüler ve gerçeğin en az bu
benzetme kadar ölümcül
olabileceğini öğrendik.

Volgo-Balt 199 bu türden bir örnek.
1976 yılında inşa edilmiş olan, 
St Kitts ve Nevis bandıralı bu nehir
gemisi,  4 Aralık 2012 tarihinde,
Rusya'dan Türkiye’nin Antalya
limanına kömür taşırken,
Karadeniz'de, İstanbul yakınlarındaki
Şile açıklarında fırtınaya tutularak
battı. Biri Rus ve 11’i Ukraynalı olan
12 kişilik mürettebattan sadece
dördü sağ olarak kurtulabildi. Zor
durumdaki gemiye yardım sağlamak
için yola çıkan kurtarma botunun
alabora olması, yaşanan trajedinin
boyutlarının daha da büyümesine yol
açtı. Kurtarma botunun kaptanı ve üç
mürettebat denizde kayboldular.

Ölenlerin yakınları cenaze
hazırlıklarıyla uğraşırlarken, yetkililer
şu açıklamayı yaptılar: "Denizciler
sefere çıkmadan önce birbirleriyle
helalleşirler ve bu denizciliğin
doğasında vardır.” Biz bu bakış
açısını kabul etmiyoruz. Böyle 
bir eski nehir gemisine, hırçın
dalgalarıyla ünlü Karadeniz'in
sularında faaliyet gösterme izni
kesinlikle verilmemeliydi. Para
kazanmak için denizcileri istihdam
eden ve onları tabutların içine koyup
denize gönderen insanlara işveren
denilemez; bunları katil olarak

adlandırmak gerekir. Onlara faaliyet
gösterme izni veren yetkililer, onların
faaliyetlerini offshore şirketler
aracılığıyla destekleyen insanlar, 
bu gemileri denetleyen ve yola
çıkmalarına izin verenler ve diğer
tüm pasif gözlemciler – bunların
hepsi, yaşanan bu trajedilerden, bu
sözde işverenler kadar sorumludur.

Volgo-Balt 199’un yaşadığına
benzer birçok deniz kazasının,
cesetler bulunamadığı için yas
içindeki ailelerin toprağa verecekleri
bir cenaze ya da ziyaret edecekleri
bir mezardan bile mahrum bırakan
önlenebilir kazaların hikâyelerini
dinledik. Kazalardan kurtulanlar
olduğunda, aldıkları yaralar
sonucunda sakat kalan 
denizciler herhangi bir mali 
destek görmüyorlar. Hiçbir sosyal
güvenceye sahip değiller ve
çalışamadıkları zaman sağlık
hizmetlerinden faydalanma hakları
bulunmuyor. Yaşlılık konusunda 
da çok az yasal hüküm var ve bu
nedenle 70’li ve 80’li yaşlarında
olup standart altı gemilerde 
çalışan denizcilerle karşılaştık. 
Hem denizciler hem de aileleri
adaletsiz sistemler tarafından kendi
kaderlerine terk edilmiş durumdalar.

“gemilerin çoǧu hurdaya
çıkmışa benziyordu – 
bize yüzen tabutlar 
gibi göründüler”
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Devlet kurumları ve diğer kuruluşlar
bu duruma sessiz kalıyorlar.

Denize elverişlilik standart altı
gemilerle ilgili tek sorun değil. 
Eski gemilerdeki köhne donanım,
denizcileri onları çalışır halde
tutmak için daha fazla enerji
harcamaya ve daha uzun saatler
boyunca çalışmaya zorluyor. Uzun
bir çalışma günü en nihayet sona
erdiğinde, gemideki genellikle
berbat durumda olan barınma 
ve dinlenme alanları, herhangi 
bir dinlenme veya rahatlama
düşüncesine engel oluyor.

Açlığa terk edilmiş
Görüştüğümüz tüm denizcilerin
bize anlattıkları ilk şey, ücretlerini
zamanında ya da hiç
alamadıklarıydı. Kaderlerine terk
edilmiş, gemide ücretlerini alma
ümidiyle çaresizlik içinde bekleyen
denizcilerle karşılaştık. Yeterli
miktarda ya da hiç içme suları ve
temiz gıdaları olmadan yaşıyorlardı.

Ziyaret ettiğimiz gemilerden biri,
ITF’in gemideki işçilerin içinde
bulundukları kötü durumla ilgili
olarak uyarılmış olduğu Ataman’dı.
Gemiye yaklaşırken, üzerinde

sadece 'Bize yardım edin' yazan 
bir pankartın asılı olduğunu
görebiliyordunuz. Bu Ukraynalı ve
Rus denizcilerin hiç yakıtı, elektriği,
yiyeceği ve suyu yoktu; diğer
gemilerden aldıkları yardımlarla
hayatta kalmaya çalışıyorlardı.
Ülkelerine geri dönemiyorlardı.
Açlıktan ölmemek için balık tutuyor
ve az miktardaki yiyeceklerini 
bir varilin içinde yaktıkları ateşte
pişiriyorlardı. Aralarında 77 yaşında
bir denizci vardı - bu koşullara
dayanabilmiş olması bir mucizeydi.

Aile fertlerinden birinin ölüm
haberini almış olan aşçı, cenazeye
yetişebilmek için hiçbir olanağa
sahip değildi. Liman yetkilileri,
geminin mürettebatsız kalacağı
korkusuyla denizcilerin evlerine
gitmelerine izin vermiyordu;
denizcilere kaçabilecekleri
düşüncesiyle karaya çıkma 
izni belgesi bile vermiyorlardı. 
Bu insanlar sanki hüküm giymiş
mahkûmlardı. Hiç kuşkusuz
kendilerini bir hapishanedeymiş
gibi hissediyorlardı. Neyse ki, 
ITF duruma müdahil oldu,
denizcilerin acil ihtiyaçlarının
karşılanmasını ve nihayet evlerine
gönderilmelerini sağladı.

Benzer sahnelere, terk edilmiş
Ukraynalı ve Rus mürettebatın
ödenmemiş ücretlerini ve
ülkelerine geri gönderilmeyi hiç
erzakları olmadığı halde, altı ay
boyunca bekledikleri, Hereke
yakınlarda demirlemiş olan Mini
Star adlı gemide de tanık olduk.

Trabzon limanında terk edilmiş
olan bir başka gemide Azeri, 
Türk, Gürcü ve Ukraynalı 
denizciler bize ücretlerini beş 
aydır almadıklarını ve işletmecinin
borçları nedeniyle temel 
erzak malzemelerini temin 
edemediklerini anlattılar. 
Liman müdürü mürettebata 
kısa bir süre için gıda sağlamıştı,
ancak şimdi bu da sona ermişti.
ITF sayesinde sorun çözüldü ve
mürettebat birikmiş ücretlerini 
tahsil etti.

Bu durumda olan denizcilerin
aileleri ücretlerin ödenmesi
geciktiği ya da iptal edildiğinden,
giderek artan bir borç yükü altına
giriyorlar. Kiralarını ödeyemez ya
da çocuklarını okula gönderemez
hale geliyorlar. Üzerlerinde oluşan
bu baskı genellikle boşanmalara 
ve ailelerin dağılmasına yol açıyor.

Karadeniz farklı ulus, dil ve
dinlerden denizcileri, ortak bir kaderi
paylaşmak üzere bir araya getiriyor.
Bu denizcilerden bazıları ölüyor,
bazıları ise genellikle sadece
hayatta kalmak için, korkunç
koşullar altında mücadele ediyor.
Yetkililer görevlerini yapmıyor;
vurdumduymaz gemi sahiplerinin
faaliyet göstermelerine izin veriyor,
gemileri denetlemiyor ve denizcileri
boğularak ölmeye ve açlığa terk
ediyorlar. Öyle görünüyor ki,
hükümetler denizcilerin sorunlarına
karşı hiç ilgi duymuyorlar; denizciler
kendi hallerine bırakılmış
durumdalar. Bu filmden beklentimiz,
dünyanın Karadeniz'deki
denizcilerin çığlığını duymasını
sağlamasıdır. Belgeselimizi
Karadeniz'de geçimlerini
sağlamaya çalışırken korkunç
koşullarda hayatını kaybetmiş olan
yüzlerce denizciye adıyoruz.

Cihan Hazer, film yapımcısı ve
Karadeniz/Black Sea adlı filmi çekmiş
olan CDI Turizm Basım Yayım 
Bilişim Tic. Ltd. Şti.’nin müdürüdür. 
Bu belgesel filmin ilk gösterimi 2014
yılının Ağustos ayında, Bulgaristan’ın
başkenti Sofya'da düzenlenecek olan
ITF kongresinde yapılacaktır. 

Mini Star’ın mürettebatı
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Denizcilik Çalışma
Sözleşmesi: 
şu ana kadar her şey
yolunda mı gitti?
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006 (MLC) nihayet, 2013 yılının Ağustos ayında, 
yürürlüğe girdi. Denizcilik operasyonları bölümünden Katie Higginbottom sözleşmenin
yararlı bir araç olup olmadığını sorguluyor

2006 yılının Şubat ayında,
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi
2006 (MLC) kabul edildiği
zaman, denizcilik camiasında
karşılıklı övgülerde bulunmak
sık rastlanan bir durumdu.
Hükümetler, gemi sahipleri ve
sendikalar arasında, denizcilerin
gerektiği şekilde düzelemeye
tabi tutulmuş yaşam ve çalışma
koşullarına sahip olmaları 
ve bu asgari düzeylerin ne 
olması gerektiği konusunda
anlaşmaya varılmıştı.

Gerek sözleşmenin yaygın bir
biçimde onaylanmasını sağlamaya
yetecek kadar taviz içerip
içermediği gerekse de gemi
sahipleri ve denizcilerin temsilcileri
arasında gerekli olduğu

durumlarda istişareye olanak
sağlanması ve güçlü yaptırım
mekanizmaları oluşturulması
üzerine saatlerce süren, 
hararetli tartışmalar yapıldı.

Önde gelen tüm Elverişli Bayrak
devletlerinin sözleşmeye onay
vermeleriyle birlikte, onaylanma
süreci iyi bir başlangıç yaptı. 
Çok geçmeden her şey hız kesti.
Umut edilen onaylanma süresi 
– büyük ölçüde hükümetlerin
değişen öncelikleri ve ekonomik
kriz nedeniyle - beş yıldan yedi 
yıla yükseldi.

MLC en nihayet yürürlüğe
girmişken, şimdi sözleşmenin
uygulaması hakkında acaba 
nasıl bir hüküm vermek gerekir?

MLC etkili bir araç mı, yoksa
sadece bürokrasinin bir başka
katmanı mı? ITF müfettişlerinin
gözüyle bakıldığında, bir dizi
olumlu gelişme ve birkaç 
şaşırtıcı olmayan hayal kırıklığı
söz konusu.

Olumlu gelişmeler hanesinde,
liman devleti kontrolörlerinin şaibeli
sözleşmeler ve çifte muhasebe
vakalarına müdahale ettiklerini
görüyoruz ve bir vakada, İtalya’da
terk edilen mürettebatın ülkelerine
gönderilme masraflarının bir P&I
kulübü tarafından karşılandığına
tanık olduk. Bunların tümü MLC
öncesinde duyulmuş şeyler
değildi. Aynı zamanda, denizcilerin
şikâyetlerine bayrak devletleri
tarafından daha fazla yanıt

verildiğini – her ne kadar, verilen
bu yanıtların anlamlı eylemlere
dönüşüp dönüşmedikleri ayrı bir
tartışma konusu olsa da -
görüyoruz. Olumsuz gelişmeler
hanesinde ise, görünüşe bakılırsa,
ortada, sözleşmenin gereklerini
yerine getirmekten uzak olan
gemilere verilmiş – birçoğu saygın
klasman şirketleri tarafından
düzenlenmiş olan - çok sayıda
MLC sertifikası bulunuyor.

Sözleşmenin pratikte nasıl sonuç
verdiğini tam olarak anlamak biraz
daha zaman alacak, ancak bir
değişimin yaşanmakta olduğu 
çok açık. Sözleşmenin tüm
dünyada denizciler için azami
etkiyi yaratmasını sağlamak
hepimizin görevi.  
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2013 yılının Ağustos ayında,
onaylanması uzun zamandır
beklenen Deniz Çalışma
Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesiyle
birlikte, gemicilik dünyasında yeni
bir dönüm noktasına ulaşılmış oldu.
Bu kadar çok yol alabilmesi 
hatırı sayılır bir zaman ve çaba
gerektirdi ve sözleşmenin 
gerçekten onaylanacağından şüphe
duyduğum zamanlar oldu. Ancak
onaylandı, şu anda yürürlükte ve
benim gözümde dünya
denizcilerinin çalışma ve yaşam
koşulları üzerinde daha şimdiden
olumlu bir etki yaratmış durumda.

Şundan emin olalım. MLC
denizcilerin çalışma ve yaşam
koşullarının iyileştirilmesi yolunda
mükemmel bir başlangıç noktası
oluşturmaktadır. İçerdiği hükümler,
tıpkı SOLAS ve MARPOL gibi diğer
temel mevzuat aracılığıyla
sağlananlara benzer bir biçimde,
temel haklar olarak kabul
edilmektedir. MLC’nin en güçlü
yanlarından biri – elde edilen sonuç
eşdeğerde olduğu sürece, bayrak
devletlerinin sözleşmede belirtilen
araçlardan farklı olarak kendi
koşullarını oluşturmalarına izin veren
– esnekliğidir; şartların yerine
getirilmesini sağlama ve yaptırım
mekanizmalarıdır. Sözleşme, gemi
sahibinin görünür olmasını
gerektirmekte ve onaylanmış şikâyet
prosedürleri getirerek denizcilere
güçlü bir ses sağlamaktadır.

Sözleşme mükemmel değil. MLC,
gemi sahipleri arasında eşit şartlar
sağladığı ve denizciler için bir haklar
bildirgesi olduğu söylenerek lanse
ediliyor. Ne var ki, uygulamaya
geçirilme aşamasında sözleşme
ulusal yasalar ve mevzuata
dayanıyor ve bu durum yerine
getirilmesi gereken şartlar konusunda
bayrak devletleri arasında belirli
ölçülerde farklılıkların oluşmasına
neden olabilir. Bence, gemi sahipleri
bir bayrak devletini ötekine karşı bir

ödünleme ilişkisi içine sokabilirler 
ve bu da muhtemelen beraberinde
standartların aşağıya doğru
çekilmesini getirecektir. Gemi
sahipleri şunu unutmamalıdır:
MLC’nin amacı standartları
yükseltmektir, düşürmek değil.

Elbette, bir müfettiş olarak, bu
mevzuatın oluşturulması sürecinde
benim hiçbir rolüm olmadı; bana
düşen görev etkili ve verimli bir MLC
denetlemesi yaparak sözleşmenin
uygulanmasına yardımcı olmak. 
Bu, şu ana kadar son derece ilginç
ve zorlu bir deneyim oldu, çünkü
müfettişler esas itibariyle önlerinde
boş bir sayfa buldular.

Denetimlere yönelik yeni 
bir yaklaşım
MLC genellikle “herkese uyan tek bir
kalıp” sözleşme olarak görülüyor.
Ama gerçekte öyle değil. Sözleşme
konteyner gemileri, tankerler ve genel
kargo gemilerine çok iyi bir biçimde
uyuyor, ancak MLC’yi römorkör ve iş
teknelerine uygularken çeşitli
sorunlar gün ışığına çıktı. Bu durum,
sorunları çözebilmek için uzun
sürelerle etraflıca düşünmeyi
gerektirdi – söz konusu sorunlar, 
en azından benim deneyimlerimde,
genellikle mürettebatın barınma
yerleriyle ilgiliydi.

Burası, ortaya çıkan sonuç
sözleşmenin talep ettiği biçimde
denizciler için yararlı olduğu sürece,
güçlükler içeren hükümler üzerinde
müzakere yapma olanağı tanıyan,
oldukça zengin eş değerliliklerin
ortaya çıktığı alandır. Bunun iyi 
bir örneği kendisini, büyük ticari
yatlarda mürettebatın barınma
yerleriyle ilgili olarak gösterdi.
Genellikle 3000GT’dan küçük olan
bu gemilerde, misafirlerin barınma
alanlarına el uzatmadan denizcilerin
barınmalarıyla ilgili taban alanı
şartlarını uygulamak oldukça
zordur. Bu nedenle, oda içinde
gerekli tesisatın sağlanması

koşuluyla bu taban alanının
azaltılabileceğini kabul ettik.

Ayrıca, kullandığımız terimlerin
tanımlanmasının söz konusu olduğu
durumlarda, sosyal paydaşlarla
(gemi sahipleri ve denizcilerin
örgütleriyle) karşılıklı danışma 
ve diyaloga da sıklıkla ihtiyaç
duyulmaktadır. Kulağa tuhaf gelebilir,
ancak belirli vakalarda denizci ya 
da gemi sahibi ile ne kastedildiğini
tanımlamak her zaman kolay
olmamaktadır. Bu tanımlama işi,
kimin hangi hak ve sorumluluklara
sahip olduğu konusunda fikir birliğine
varabilmek bakımından çok önemli
bir başlangıç noktası oluşturmaktadır.
Diğer terimlerde de netleştirmeye
ihtiyaç duyulabilir – örneğin, pek çok
şey, ‘çok yakından bağlantılı olmak’
terimini nasıl yorumlayacağımıza
bağlı olabilir. Bu sorunları çözüme
kavuşturmak uzun bir zaman
almakta ve sosyal paydaşlarla iyi bir
çalışma ilişkisine sahip olmak büyük
önem taşımaktadır.

Dürüst ve gerçekçi diyalog
MCA’da sörveyörlük yapan biri
olarak, her türlü anket, inceleme 
ve denetim çalışmasında yer aldım.
Bence MLC biraz daha farklı bir
yaklaşım gerektiriyor. Bizler, bazıları
son derece hassas olan konularla
ilgileniyoruz. Ücretler bunlardan 
biri ve bizim bu durumun farkında
olmamız gerekir. Denizciler, bayrak
devleti veya onaylı kuruluşlardan 
bir müfettiş kendileriyle görüştüğü
zaman, haklı olarak tedirginlik
duyuyorlar. Denizde çalıştığım sırada
ben kesinlikle böyle hissediyordum.
Sonuçta müfettişler de birer insan 
ve denizcilerle konuşurken her
zaman onları rahatlamaya çalışırım.

Denizciler kimi zaman kendilerini 
bir grup içindeyken yalnız başlarına
olduklarından daha rahat
hissediyorlar. Onlardan her
seferinde istediğim tek şey dürüst
olmaları ve bize duymayı istediğimizi

düşündükleri şeyleri söyleyerek
cevap vermemeleri oluyor.

İşin ilginç yanı, bir denetimin
başlangıcında insanlar bize karşı
oldukça çekingen davranıyorlar.
Ancak ilk günün ardından ve bizim
ne yaptığımızı kendi aralarında
konuştuktan sonra, genellikle
kendiliklerinden bana gelirler ve
benimle konuşmak istediklerini
söylerler. Hatta kamaramın kapısının
altından atılmış imzasız mesajlar
aldığım da olur. Burada bir ihtiyat
notu düşmek gerekiyor; dikkatli
davranmamamız halinde bir MLC
denetimi denizciler için çok kolayca
bir yakınma seansına dönüşebilir.
Kabul etmek gerekir ki, denizciler 
üç konuda (yemekler, posta ve para)
yakınmakta oldukça iyidirler. Bizler
burada MLC’yi uygulamak için
bulunuyoruz; görevimiz denizciler için
ücret artışı müzakere etmek değil.

Denizcilerle konuşurken gün
ışığına çıkan konular şaşkınlık
verici nitelikte: kalitesiz gıda,
yetersiz güvenlik donanımı, ücret
sözleşmelerinin ihlal edilmesi. Tüm
bunlar MLC’ye aykırı ve onun gelişi
ve yaptırım hükümleriyle birlikte, 
bu tür kötü uygulamaların birçoğu
ortadan kaldırılmış durumda.

Umulan sonuçları vermeyen diğer
düzenlemeler, sözleşmenin
hükümlerine ilişkin daha fazla
araştırma yapılmasını gerektiriyor.
Örneğin, MLC denetimlerinde,
gemilerin kıyıya yakın mesafelerde
faaliyet gösterdiği, sık sık limanlara
uğradığı durumlarla ilgili olarak,
denizcilerin bu şartlar altında
yeterince dinlenemedikleri tespit
edildi. Bir kez daha, sözleşmenin
yaptırım hükümleri, bu kısa
yolculuklar sırasında gemide ilave
denizci bulundurulması gerektiğinin
hüküm altına alınmasıyla sonuçlandı.
Bunlar MLC’nin daha şimdiden
yapmış olduğu olumlu etkiye ilişkin
sadece birkaç örnektir.  

Bir MLC müfettişi olmak
MLC, bayrak ve liman devleti müfettişlerine denizcilerin çalışma ve yaşam koşullarını
denetleme konusunda yeni sorumluluklar vererek, oynadıkları rolü değiştirdi – ancak Birleşik
Krallık Denizcilik ve Sahil Güvenlik ajansında deniz sörveyörü olarak görev yapmakta olan
Neil Atkinson bu değişiklerin birçoğunun iş başında gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyor

“2013 yılının Aǧustos ayında, onaylanması uzun zamandır beklenen 
Deniz Çalışma Sözleşmesi’nin yürürlüǧe girmesiyle birlikte, 

gemicilik dünyasında yeni bir dönüm noktasına ulaşılmış oldu.”
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Sözcüklerin kuvveden fiile çıkışı
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden iki gün sonra, 
sözleşmenin yetkileri, ITF’in Kanada’daki müfettişi Pete Lahay’ın bildirdiği gibi, 
bir geminin mürettebatının geriye dönük ödenmemiş ücretlerinin tahsil edilmesi 
ve yoksun bırakıldıkları insana yakışır iş sözleşmelerine sahip olmaları için kullanıldı

22 Ağustos 2013 günü, Denizcilik
Çalışma Sözleşmesi hükümleri
kapsamında, dünya üzerindeki
ilk gemi tutuklama uygulamasına
tanık olduk. Hydra Warrior adlı
gemi, Sept Iles limanında,
ücretlerin ödenmemesi, yasadışı
iş sözleşmeleri ve güvenlik
yönetim sistemi sertifikasına
yönelik ihlaller nedeniyle,
Kanada Ulaştırma Bakanlığı’na
bağlı liman devleti kontrolü
tarafından tutuklandı. Mürettebat
geriye dönük ödenmemiş
ücretlerinin tamamını aldıktan ve
iş sözleşmeleri uygun istihdam
şart ve koşullarını yansıtacak
şekilde değiştirildikten sonra, 
bu tutuklama kararı kaldırıldı.

Kuşkusuz, denizciler tüm tarih
boyunca çalıştıkları gemilerde sık sık
büyük sıkıntılarla yüz yüze geldiler.
Birçok gemi sahibi istihdam süresi
sonunda denizcilere uygun tıbbi
bakım, beslenme, sağlıklı koşullar
sağlama ya da denizcilerin ülkelerine
geri gönderilmeleri konularında hiçbir
sorumluluk almamaktadır. Ücretlerin
ya da fazla mesai ücretinin
ödenmemesi ve diğer türden ağır
suistimaller sürekli olarak
yaşanmaktadır. ITF’in ve kendi
sendikam dâhil ITF üyesi
sendikaların, denizciler ve elverişli

bayrak kampanyasıyla her zaman
dayanışma içinde olmalarının nedeni
budur. Amacımız gemi sahiplerinin
yükümlülüklerini yerine getirmelerini
sağlamak ve küresel ekonomi için
yaşamsal öneme sahip olan
denizcilerin koşullarını iyileştirmektir.

Hydra Warrior vakası gemi
sahibinin bir toplu iş sözleşmesi
imzalamayı tercih ettiği, ama aynı
zamanda bu sözleşmeyi göz ardı
etmek ve işçilere sözleşmede
belirtilenden daha az ücret ödemek
istediği vakalardan biriydi. Aslında,
gemi sahibi mürettebata toplu iş
sözleşmesinde öngörülenden daha
düşük ücretler içeren bireysel iş
sözleşmeleri imzalatmıştı.

Ağustos ayı başlarında, MLC’nin
yürürlüğe girmesinden önce,
Almanya'daki ITF müfettişlerinden
Sven Hemme bu durumun farkına
vardı ve mürettebatın geriye dönük
ödenmemiş ücretlerinin tahsilini
sağlamak için gerekli adımları
atmaya başladı. Ancak gemi gerekli
tüm işlemler tamamlanmadan önce,
Sept Iles’e doğru yola çıktı. Geminin
Atlantik’te seyretmekte olduğu
sırada sözleşme yürürlüğe girdi.
Hydra Warrior daha limana
ulaşmadan, durum hakkında
kendilerini bilgilendirmek üzere

Kanada Ulaştırma Bakanlığı liman
devleti kontrolü ile temasa geçtik.
Gemi limana geldiği zaman, liman
devleti kontrolü durumu inceledi 
ve geminin MLC hükümlerine uygun
davranmadığını saptadı; söz konusu
ihlaller, eksiklikler düzeltilinceye
kadar geminin tutuklanmasını
gerektirecek ölçüde ciddiydi.

Gemi sahibinin eksiklikleri gidermesi
uzun zaman almadı – mürettebata
doğru ücretleri geriye dönük olarak
(yaklaşık 65.000 ABD doları) ödendi
ve iş sözleşmelerinde gerekli
düzeltmeler yapıldı.

MLC 2006 denizcilerin temsilcilerine
uluslararası gemilerde insana
yakışır koşulları getirmek yolunda
yeni ve güçlü bir araç sağlıyor. 
Ben sözleşmeyi daha şimdiden
diğer gemi sahiplerini benzer
sorunları düzeltme konusunda
benimle işbirliği yapmaya ikna
etmek ya da burada, Vancouver’da,
liman devleti kontrolü tarafından
tam bir iş denetiminden geçmelerini
sağlamak için birçok kez kullandım.
Sözleşmenin gerçekleştirmeyi
amaçladığı şey şudur: denizcilerin
çalışma koşullarını hızlı ve etkin 
bir biçimde denetlemek ve
saptanan sorunların derhal
giderilmesini sağlamak.  

“Kuşkusuz,
denizciler tüm
tarih boyunca
çalıştıkları

gemilerde sık sık
büyük sıkıntılarla
yüz yüze geldiler.
Birçok gemi

sahibi istihdam
süresi sonunda
denizcilere uygun
tıbbi bakım,
beslenme,

saǧlıklı koşullar
saǧlama ya da
denizcilerin
ülkelerine geri
gönderilmeleri
konularında

hiçbir sorumluluk
almamaktadır.”
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haklar bildirgesi

Danimarka’da tutuklandı
ITF müfettişi Morten Bach, MLC kurallarına uymadığı için bir Danimarka limanında
alıkonulan ilk gemiyi anlatıyor

2 Eylül 2013 tarihinde, 
Esbjerg limanında, Liberya
bandıralı Atlantic Carrier’i
ziyaret ettim. Gemi limana
ulaşmadan önce ikinci kaptan
benimle temasa geçmişti.

Birçoğu Hırvat olan 18 kişilik
mürettebattan hiçbiriyle iş
sözleşmesi imzalanmamıştı 
ve gemi bir ITF sözleşmesi
kapsamında yer almıyordu. 
Gemi düzenli olarak 
Danimarka limanlarına
uğradığından, gemi 
sahipleriyle daha önce 
bu konuda temasa geçilmiş, 
ama bir yanıt alınamamıştı. 
Alman kaptan kibirli ve
küçümseyen bir tavır içindeydi;
ITF’le görüşmeyi reddetti ve 
diğer mürettebata da aynı 
şekilde davranmalarını 
tembih etti.

Kaptana geminin, hangi bayrağı
taşıyor olursa olsun tüm gemilerde

denizcilerin asgari haklarını
güvence altına alan yeni 
Denizcilik Çalışma 
Sözleşmesi’nin koşullarını
karşılamadığı çok açık bir dille
anlatıldı. Yeni kurallar, liman
devleti – bu vakada Danimarka
Denizcilik Otoritesi - müfettişleri
tarafından uygulanmaktadır.

MLC kurallarına göre, 
gemide sözleşme hükümlerine
aykırılıklar olduğunun farkında
olan (mürettebat, liman işçileri,
örgütler ve hatta liman papazları
dâhil) herkes, bu tür durumları
liman devleti kontrolü (PSC)
bildirebilir. Bunun sonrasında,
denizcilik otoritesi, koşulları
incelemek ve aslında belki 
de gemiyi alıkoymak üzere 
söz konusu gemiye 
çıkmakla yükümlüdür.

Gemi, PSC’nin gerçekleştirdiği
ziyaret ve denetimin ardından,
Denizcilik Otoritesi tarafından 
24 saat süreyle, yeni iş sözleşmeleri
hazırlanıp, onaylanana kadar
Esbjerg’de tutuldu.

Bu eylem Danimarka’da 
MLC’ye yönelik ihlallerin bir
geminin tutuklanmasına yol 
açtığı ilk denetimdi.

Neyse ki gemi sahiplerinin çoğu
gemilerine MLC sertifikası almış
durumlar, dolayısıyla sözleşmede
belirlenmiş olan koşulları yerine
getiriyorlar. Ancak hâlâ kurallara
uymayan pek çok gemi sahibi de
var. Bu durum elverişli bayrak
kullanan birçok gemi için geçerli.

Danimarka’daki ITF teftiş ekibine
gelince, hiç şüphesiz kurallara
uymayan gemi sahipleri rapor
edilecekler ve bizler Danimarkalı
yetkililerinin bu konuda
sorumluluklarını yerine
getirmelerini sağlayacağız.

Şunu belirtmek gerekir ki, 
MLC gemilerin ITF sözleşmelerini
ya da diğer sözleşmeleri
imzaladıkları ya da bunların
kapsamı içinde yer aldıkları
anlamına gelmemektedir. 
ITF elverişli bayrak kullanan 
gemi sahiplerinin ve gemilerin,
eğer Danimarka limanlarına
yanaşmak istiyorlarsa,
mürettebata insana yakışır 
ücret ve koşullar sağlayan bir 
ITF sözleşmesi imzalamalarını
talep etmeye ve bu doğrultuda
çalışmaya devam edecektir.

Bu konuda hiç kimsenin 
şüphesi olmamalıdır!  

“Gemi, PSC’nin
gerçekleştirdiǧi
ziyaret ve
denetimin
ardından,
Denizcilik
Otoritesi
tarafından 

24 saat süreyle,
yeni iş

sözleşmeleri
hazırlanıp,
onaylanana
kadar

Esbjerg’de
tutuldu.”

MLC altında şu haklara sahip olacaksınız:
• Emniyetli ve güvenli bir işyeri
• Adil istihdam şartları
• İnsana yakışır yaşam ve çalışma koşulları
• Sosyal koruma – tıbbi bakıma, sağlığın korunmasına 

ve sosyal hizmetlere erişim
• Örgütlenme özgürlüğü – kendi seçtiğiniz bir sendikaya 

üye olabilmeniz
• Sendikanızın sizin adınıza bir toplu iş sözleşmesi (TİS) 

müzakere edebilmesi

Haklarınıza saygı gösterilmemesi durumunda:
• Gemide bir kıdemli zabit ve kaptana veya gemi sahibine 

veya bayrak devletine şikâyette bulunabilirsiniz.
• Bir gemi sahibiyle sorun yaşıyorsanız, bu sorunu aynı 

zamanda bayrak devleti veya liman devleti nezdinde 
de gündeme getirebilirsiniz.

• Gemide bir şikâyette bulunmanız durumunda, bir temsilcinin 
veya bir meslektaşınızın size eşlik etmesi – ve bir şikâyette
bulunduğunuz için mağdur edilmeme - hakkına sahipsiniz.

• Aynı zamanda liman devleti kontrolü (PSC) memuruna/iş
müfettişine de şikâyette bulunabilirsiniz.

• Doğrudan şikâyette bulunmak zorunda değilsiniz – bir başkası
(örneğin, bir ITF müfettişi veya bir sosyal hizmet görevlisi) 
bunu sizin için yapabilir.

MLC hakkında daha fazla bilgi almak için:
www.itfseafarers.org/ILOMLC.cfm

Bir bakışta: denizcilerin haklar bildirgesi
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Son zamanlarda
yayımlanmış olan
raporlar, şimdilerde
Gine Körfezi’nde
düzenlenen korsan
saldırılarının, aralıksız
olarak görev yapan
uluslararası devriye
gücünün üzerine
odaklandığı Somali 
ve kötü bir üne sahip
olan Aden Körfezi
çevresindeki saldırıları
geride bıraktığını
göstermektedir. 
Ancak, kıtanın her 
iki yanındaki suların
ticari gemiler ve
mürettebatları için
tehlikeli bölgeler olmaya
devam ettiği çok açıktır

Korsanlık:
Doǧu'dan
Batı
Afrika'ya
doǧru

SOMALİ
Denizcilere yapılan saldırılar:
daha az ama yine de çok fazla
Somali ve Aden Körfezi çevresindeki
sularda çalışan denizciler, bu
bölgedeki korsanlık faaliyetlerinin
düzeyinde son zamanlarda, büyük
ölçüde uluslararası donanmanın
varlığı sayesinde görülen
azalmadan dolayı, kendilerini biraz
olsun daha rahat hissedebilirler. Ne
var ki, bölgede hâlâ gerçek bir tehdit
var olmaya devam etmektedir.

Uluslararası Denizcilik Bürosu, 
1 Ocak ile Haziran 2013 sonu
arasında, Somalili korsanlar
tarafından gerçekleştirilen,
aralarında iki gemi kaçırma ve bir
kaçırma girişiminin de yer aldığı 
– yiyecek ve yakıt bitince gemi
korsanlar tarafından terk edildi -
sekiz saldırı vakası kaydetmiştir.
Bu dönemde, toplam 34 denizcinin
rehin alındığı bildirilmektedir.

2012 yılında, gemilerinde görev
yapan 851 denizci Somalili
korsanlar tarafından ateşli silahlarla
düzenlenen saldırılara maruz kaldı
ve 349 denizci rehin alındı.

Sürmekte olan tehdit: 
en önemli gerçekler
• ‘Ana gemilerin’ kullanımı

korsanların coğrafi etki alanlarını
ve güçlerini artırmalarına 
olanak sağlamıştır.

• Saldırılar Kenya, Tanzanya,
Seyşeller, Madagaskar ve
Mozambik sahil şeritlerinin
ötesine, Hint Okyanusu ve
Umman Denizi’ne, Umman
Körfezi çevresine, Hindistan’ın
batı kıyısının açıklarına ve batı
Maldivler’e doğru genişlemiştir.

• Daha iyi teçhiz edilmiş olan
Somalili korsanlar yaklaştıkları
gemilerin sahip oldukları
savunma kapasitesini
belirleyebilmektedir.

• 2013 yılının Haziran ayının
sonlarında, Somalili korsanlar
hâlâ dört gemide, farklı
milletlerden 57 mürettebat üyesini
fidye için rehin tutmaktaydılar.

• Bundan başka, 11 denizci
karada – bunların yedisi 2010
yılının Eylül ayından, dördü ise
2010 yılının Nisan ayından bu
yana - rehin tutulmaktadır.

• 2012 yılında Somalili korsanlar
tarafından rehin tutulan 600’e
yakın denizci için ortalama
esaret süresi yaklaşık olarak 
11 ayı bulmuştur.

Saldırıların azaltılmasında son
zamanlarda sağlanan ilerleme
Saldırı sayısındaki düşüş, şüpheli
skif botlara karşı yapılan askeri
harekâtların artması, karada
yürütülen askeri ve diğer türden
korsanlık karşıtı operasyonlar ve
gemilerde giderek daha fazla
sayıda silahlı muhafız

bulunduruluyor olmasından
kaynaklanmaktadır.

Donanmalar yaşamsal bir rol
oynamaktadır. 2013 yılının ilk
yarısında kaçırılan iki gemi,
korsanlar bu gemileri Somali’ye
götüremeden, donanma
harekâtıyla kurtarılmıştır.

Sıkılaşan güvenlik önlemleriyle
birlikte şiddet de artıyor
Somali kıyılarında düzenlenen son
saldırılar, korsanlar hedef aldıkları
gemilerle gerçek bir silahlı
çatışmaya girmeye daha hazır
göründüklerinden, gemi sahiplerine
güvenlik konusu üzerinde yeniden
düşünmeleri çağrılarının
yapılmasına neden olmuştur.

İki hafta süren çilenin ardından
Iceberg’in mürettebatı kurtarıldı
Iceberg’in mürettebatı, 13 gün
süren bir çatışmanın ardından,



www.itfseafarers.orgITF Denizciler Yardım Hattı: +44 (0)20 7940 9280

17Korsanlık

nihayet 2012 yılının Noel’inden
hemen önce serbest bırakıldı.

O güne kadar, bir denizci intihar
etmiş ve bir diğeri ise kaybolmuştu.
Denizcilerin psikolojik destek ve
tıbbi tedaviye ihtiyaçları vardı –
ikinci kaptanın kulakları kesilmişti
ve diğer bir mürettebat üyesinin
maruz kaldığı kötü muamele
nedeniyle bel kemiği ameliyatı
olması gerekiyordu.

‘Geveze’ Belçika’da yürütülen
gizli operasyonla tutuklandı
Somalili bir korsan lideri olduğu
öne sürülen bir kişi, 2013 yılının
Ekim ayında, kendilerini
serüvenleri hakkında belgesel bir
film çekmek isteyen yapımcılar
olarak tanıtan gizli polisin davetini
kabul etmesinin ardından,
Brüksel’de düzenlenen gizli bir
operasyon sonucunda tutuklandı.

Afweyne veya Geveze adlarıyla
tanınan Mohamed Abdi Hassan,
beraberinde bulunan, adının
Mohamed MA veya Tiiceey olduğu
belirlenen bir başka şüpheli
şahısla birlikte Brüksel
havaalanına geldiğinde tutuklandı.
Kendisini yeni kurulmuş ve
gelişme aşamasındaki bir Wall-
Street şirketi için risk sermayesi
temin ediyormuş gibi gösteren
Hassan, New York Times
tarafından, korsanlık işine ‘yeni bir
boyut’ getiren bir kişi olarak
tanımlanmıştı. Bu işe destek
sağladığından şüphe edilen
Tiiceey, Somali’nin Himan ve
Heeb eyaletinin eski valisiydi.

Mohammed Abdi Hassan’ın 2008
yılı ile 2012 yılının sonu arasındaki
dönemde, aralarında Belçika gemisi
Pompeii’nin, silah yüklü Ukrayna
gemisi Faina’nın ve iki milyon varil
ham petrol taşıyan ve 6 milyon ABD
doları tutarındaki fidye bedelinin
ödenmesinin ardından serbest
bırakılan Suudi süper-tankeri Sirius
Star’ın da yer aldığı bir dizi gemi
kaçırma vakasından sorumlu
olduğundan şüphe edilmektedir.

Somalili korsanlık şebekelerinin,
hükümet ve ordu hiyerarşisi içinde
yüksek noktalara ulaşmış olduklarına
inanılıyor. Savcılar, bir uluslararası
tutuklama emrinin bu kişinin
yakalanmasını sağlamaya
yetmeyeceğinin anlaşılmasının
ardından Belçika gizli polisini devreye
sokmaya karar verdiklerini söylediler.

BATI AFRİKA
Büyüyen bir tehdit
Batı Afrika bölgesinde korsanlık,
Somali’deki korsanlığı yakalayıp
geride bırakacak ölçüde büyümüştür.
2012 yılında, Somali kıyılarında 851
denizci saldırıya uğrarken, Batı Afrika
sularında saldırıya uğrayan
denizcilerin sayısı 966 kişiye ulaştı.

Gine Körfezi’nde artan şiddetle
birlikte sorun tırmanışa geçti ve
korsanlar faaliyet alanlarını Batı Afrika
ülkelerinin sahil şeritlerinin ötesine
geçecek bir biçimde genişlettiler.

Rakamlar endişe verici bir 
öykü anlatıyor
2012 yılında, Uluslararası
Denizcilik Bürosu, Gine Körfezi

çevresinde 58 fiili saldırı ve saldırı
teşebbüsünün yaşandığını bildirdi.
Bu sayı 2011 yılında 48’di. 
Bu saldırılar, 207 mürettebat
üyesinin rehin alındığı – bunların
beşi sonradan öldürüldü - 10 gemi
kaçırma vakasını içermektedir.
2012 yılındaki 58 saldırının en az
37’sinde ateşli silahlar kullanıldı.

Sadece 2013 yılının ilk altı ayında,
ticari gemilere yönelik 31 fiili saldırı
ve saldırı teşebbüsünde
bulunuldu. Nijerya’da, Lagos
açıklarında seyretmekte olan Pyxis
Delta adlı tankerdeki muhafızların
bir saldırıyı püskürttükleri silahlı
çatışma sırasında, bir denizci trajik
bir biçimde öldürüldü. Bu, silahlı
muhafızların bulunduğu bir
gemide, bir mürettebat üyesinin
öldürüldüğü ilk vakaydı.

Petrol bağlantısı
Tanker sektörünün önde gelen
birçok ismi, Nijerya’da yetkililerin
korsanlarla yaptıkları gizli
anlaşmalar sonucunda,
tankerlerden çalınan kargonun bir
bölümünün, genellikle sürekli
olarak değişip duran tedarik
kaynaklarını kullanan Nijerya’daki
benzin istasyonlarına gittiğini
düşünmektedir. Financial Times
gazetesi petrol hırsızlığının, nüfuzlu
kişilerle bağlantıları olan Nijeryalı
yetkilileri ve güvenlik görevlilerini
içeren çok büyük ve kazançlı bir iş
haline geldiğini bildiriyor.

Büyük çaplı yakıt ikmalindeki artışla
birlikte, fidye için adam kaçırma
vakalarının sayısı da artmaktadır.

Şimdilerde, korsanlar tarafından 
el konulan bir gemi, deposundaki
yakıt boşaltılıp satılmak üzere
başka yere götürülürken, yine
korsanların kontrolündeki bir diğer
geminin yedeğine alındığından,
birkaç gün sürebilen bu petrol
ikmali sırasında, genellikle insanlar
da rehin alınmaktadır.

Saldırıları azaltma çabaları
Nijerya Donanması açık denizdeki
varlığını önemli ölçüde artmış ve
korsanlarla mücadele çabalarını
hızlandırmış durumda. Donanma,
2013 yılının Ağustos ayında
yaşanan bir dizi çatışmada, 
18 korsanı öldürdü ve beşini tutukladı.

Ayrıca Batı ve Orta Afrika’da
Korsanlığın, Gemilere Yönelik Silahlı
Soygunun ve Yasadışı Denizcilik
Faaliyetlerinin Önlenmesine Dair
yeni Davranış Kuralları, 2013 yılının
Haziran ayında imza altına alındı.

Bununla birlikte, Nijerya bölgede bir
firkateyn ve korvete ya da hava
gözetleme yeteneğine sahip olan tek
ülke konumunda. Korsanlar daha
önce, başarılı olabilmek için
taktiklerini yeni durumlara
uyarlayabildiler. Dolayısıyla,
Nijerya’ya komşu olan devletler
kendi karasularını korumak için sınırlı
kapasiteye sahip olduklarından,
önümüzdeki dönemde daha
savunmasız hale gelecekler. Bölge
devletlerinin işbirliğine dayanan bir
yaklaşımı benimsemeleri zorunludur.
Aksi halde korsanların başarılı
sonuçlar almaya devam etmeleri
güçlü bir olasılıktır. 

1. Batı Afrika'da çeşitli denizcilik suçları işlenmektedir, ama bunlardan
sadece ikisi korsanlık olarak kabul edilebilir: ‘kargo hırsızlığı için gemi
kaçırma’ ve ‘fidye için adam kaçırma’.

2. Kargo hırsızlığı için gemi kaçırma geleneksel olarak Benin Körfezi’nde
(özellikle Lagos/Cotonou/Lome alanında) yoğunlaşmıştır, ancak bunun
batıya ve güneydoğunun daha da ilerlerine doğru kaymakta olduğuna 
dair işaretler bulunmaktadır.

3. Fidye için adam kaçırma geleneksel olarak Nijer Deltası bölgesinin
güneyinde, Bonny Körfezi’nde yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte, diğer bazı
alanlarda, sözgelimi Kamerun açıklarında denizde adam kaçırma
vakalarına şahit olunmuştur.

4. Fidye için adam kaçırmanın tarihi hem kargo hırsızlığı için gemi kaçırmanın
(Aralık 2010’dan bu yana) hem de Somali’de korsanlığın yükselişe
geçmesinin (2007 yılının sonundan bu yana) tarihinden daha eskidir. 
Bu, korsanlığın, genellikle Nijer Deltası’ndaki militan grupların içinden türemiş
olan suç çeteleriyle bağlantılı, daha az karmaşık bir biçimdir. Hareketsiz ya 
da yavaş hareket eden gemiler ve platformlar en fazla risk altında olanlardır.

5. Gemileri kargoları için kaçıran korsanlar, Batı Afrika karaborsasında,
özellikle Nijerya’da kolayca satılabilen petrol ürünleriyle yüklü tankerleri
hedef alma eğilimi göstermektedir. Değerli kargolar petrol, dizel ve uçak
yakıtıdır ve çalınan miktar genellikle 3-8.000 metre küptür (metre küp
değeri yaklaşık olarak 1.000 ABD dolarıdır). Korsanlar buzdağının
sadece görünen kısmıdır – görünmeyen kısımda merkezi Nijerya’da
olan, denizcilik deneyimine, yasadışı hafif teknelere, depolama ve
dağıtım olanaklarına ve para aklama tesislerine sahip olan, karmaşık
bir örgütlü suç şebekesi yer almaktadır.

6. Kargo hırsızlığı için gemi kaçırma vakalarında korsanlar ve onların
arkasında yer alan suç şebekeleri, hedef geminin adı, konumu ve yüklü
olduğu kargo türünü içeren özel istihbarata sahiptir. Bazı vakalarda,
kargonun bir gemiden ötekine aktarılması gibi yerel tanker
operasyonlarında yer alan yolsuzluğa bulaşmış kişiler, belirli bilgileri
korsanlara aktarabilmektedir. Korsanlar gemiye genellikle en
savunmasız olduğu sırada – geceleyin, demir tararken ya da gemiden
gemiye aktarma yaparken - saldıracaklardır. Korsanlar gemilere
merdivenler ve aynı zamanda zayıf bir biçimde döşenmiş olan dikenli
telleri çekip ayırmak için de kullanılabilen kancalı yelken direklerini

Batı Afrika'daki korsanlık hakkında bilmeniz gereken on şey
Denizcilik istihbaratı, soruşturma ve kriz yönetimi alanında uzman bir şirket olan Gray Page’in istihbarat başkanı Jim Mainstone yazdı



ITF Denizciler Bülteni 2014

18 Korsanlık

kullanarak çıkmaktadır. Kimi zaman mürettebata karşı şiddete
başvurdukları da görülmektedir.

7. Batı Afrika’daki korsanlık Somali’deki korsanlıktan farklıdır. Örneğin,
Benin Körfezi’nde gemiden gemiye aktarma yapan bir tankerin maruz
kaldığı tehdit, aynı tankerin Hint Okyanusu’ndan geçerken maruz kaldığı
tehditten farklıdır. Aynı şey, alınması gereken uygun karşı önlemler için
de geçerlidir. Dolayısıyla, Batı Afrika’daki kaptanlar gemilerinin karşı
karşıya olduğu tehdit(ler)i, yaptıkları gemi harekâtlarına kendilerini nasıl
savunmasız hale getirebileceğini ve riski gerçekten azaltacak olan karşı
önlemleri iyi bir biçimde kavramalıdır.

8. Batı Afrika’daki bazı korsanlık eylemleri, başka türden denizcilik
suçlarının değişime uğramış halidir. Örneğin, başlangıçta gemiyi soymayı
veya kargoyu çalmayı tasarlamış olan suçlular, mürettebatı kaçırmaya
yönelebilmektedir. Ayrıca, bazı gemiler, başlangıçta mürettebatla
dolandırıcılık ya da karaborsa faaliyetleri içine girmiş olan suçlular
tarafından kaçırılabilmektedir.

9. Batı Afrika'daki mevcut silahlı koruma seçenekleri, Hint
Okyanusu'ndakilere kıyasla sınırlıdır ve çeşitli belirsizlikler içermektedir. 

Bir gemi sahibinin silahlı muhafız kullanmanın uygun olup olmadığına karar
verirken dikkate alması gereken birçok etken bulunmaktadır: hukuk, sigorta,
bayrak devleti, geminin ve mürettebatın güvenlik açığı ve bu hizmeti verecek
olan şirketin kalitesi bunlardan sadece birkaç tanesidir. Pratik açıdan
bakıldığında, bölgedeki bazı silahlı muhafızların güvenilirliği ve ehliyeti
konusunda endişeler bulunmaktadır. Ayrıca, silahlı muhafızların birçoğunun
kaçınılmaz olarak polis veya donanma personeli olacağı göz önüne
alındığında, yaşanabilecek herhangi bir olayla (örneğin, bir mürettebat
üyesinin silahlı bir güvenlik görevlisini yaralaması halinde veya tersi söz
konusu olduğunda) ilgili olarak devletin hesap verilmesi gereken bir durum
olduğunu düşünmesi durumunda, gemi sahibi, gemi veya mürettebata karşı
ne tür eylemlere girişebileceği konusunda da bazı endişeler bulunmaktadır.

10. Bir tehdit vakasını bölgedeki yerel güvenlik güçlerine bildirmek, 
Hint Okyanusu ve Aden Körfezi'nde Somalili korsanlara karşı faaliyet gösteren
deniz kuvvetlerine bildirmekten genellikle daha zordur. Bazı durumlarda
kaptan veya CSO (güvenlik görevlisi) yerel güvenlik güçleriyle temasa 
geçmiş olsa bile, yerel güvenlik güçleri yardımcı olmakta isteksiz davranmakta
veya yardım sağlayamayacak bir durumda olabilmektedir (örneğin, devriye
gemilerinin menzilinin sınırlı olduğunu söylenmekte ya da devriye gemisi 
ya da uçak gibi araçları ‘kiralamak' için ödeme yapılmasını istenmektedir).

27 Mart 1980 tarihinde, Norveç kıta
sahanlığında işçiler için bir yüzer otel
olarak görev yapan yarı-batar
platform Alexander L Kielland’ın
çökmesinin ardından, 123 can kaybı
yaşandı. Bu felaketin başlıca
nedeninin nispeten eğitimsiz işçilerin
davit can filikalarını indirememiş ve 
o yıllarda can filikalarının çoğuna
takılan askı kancalarını serbest
bırakmamış olmaları gösterildi.

Davit sistemleri can filikalarının
geminin güvertesinde asılı durmalarına
ve bir kanca ve göz sistemi kullanılarak
suya indirilmelerine izin vermekteydi.
Ne var ki, mürettebat o gün trajik bir
biçimde, Alexander L Kielland’dan
suya indirilen dört filikadan sadece
birini indirme kablolarından serbest
bırakmayı başarabilmişti.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
belirli bir öncelik tanıyarak bu sorunu
ele aldı ve suyun üzerinde serbest
bırakılabilen, yükte serbest bırakma
kancalarının takılmasını öngören 
bir düzenleme yaptı. Ne var ki, yeni
sistem beraberinde kendi güçlüklerini
de getirmekteydi. Sadece, oldukça

basit ve sağlam olan önceki sisteme
kıyasla çok daha karmaşık bir askı
sistemi getirmekle kalmıyor, aynı
zamanda daha hassas bakım ve
işletimi de gerekli hale getiriyordu.

2001 yılında, üç bayrak devleti, beş
yıllık bir süre içinde, yeni sistemle
yapılan uygulama tatbikatları
sırasında meydana gelen 16 can
filikası kazasını IMO’nun dikkatine
sundular. Bu kazaların birçoğu
mürettebatın yaralanması ve
bazılarının hayatlarını kaybetmesiyle
sonuçlanmıştı. Bu endişe sektörün
çeşitli kesimleri tarafından sunulan
kanıtlarla desteklendi ve IMO deniz
güvenliği komitesi gündemine yeni 
bir madde ekledi: ‘Can filikalarında
kazaların önlenmesi’.

Üreticilerin ve birçok bayrak devletinin
verdikleri ilk tepki, sorunun esasen
mürettebatın yeterince eğitimli
olmamasından ve bakım eksikliğinden
kaynaklandığını öne sürmek oldu.
Kanıtlar bu iddianın doğruluğunu 
teyit etmiyordu. Kaza raporları, birçok
kazanın oldukça yeni gemilerde, 
iyi eğitimli mürettebatla yaşandığını
belirtmekteydi. Aynı zamanda bu
kazalarla ilgili herhangi bir uluslararası
kayıt tutulmadığı ve üreticilerin
donanımlarıyla ilgili aksaklıklardan
haberdar olmalarını ve bunları
düzeltmek için harekete geçmelerini
sağlayacak herhangi bir geri bildirim
sisteminin bulunmadığı da ortaya çıktı.

Denizcilik sektörü tarafından yapılan bir
araştırma yaklaşık olarak 80 farklı türde
yükte serbest bırakma kancası tasarımı
olduğunu ortaya çıkardı. Bunlardan
bazıları, genellikle birbirleriyle uyumlu

olmayan ve nihai montaj araçlarıyla 
ilgili kararın tersaneye bırakıldığı çok
sayıda farklı üreticinin ürettiği çeşitli
tamamlayıcı parçalar içerdiğinden,
çalıştırılamayacak ve bakımları
yapılamayacak kadar karmaşıktı.
Standart bir plan ya da işletim
prosedürü yoktu ve hatta aynı şirkete
ait olan kardeş gemiler bile genellikle
tamamen farklı sistemler kullanıyordu.
Sonuç olarak insan hatasının bir etken
ve iyi eğitimin gerekli olduğu inkâr
edilemez olsa da, bu kancaların güvenli
olmadıkları ve kötü kanca tasarımının
kazaların başlıca nedeni olduğu açıktı.

ITF bu uzun soluklu tartışmanın her
aşamasında, sürekli olarak, eğitim 
ya da tatbikat ya da bakım yapılırken
hiçbir denizcinin yaşamının risk altında
olmaması gerektiğini öne sürdü. 
ITF emniyetle ilgili tüm endişeler
giderilinceye kadar, tekneler suya
indirilirken ya da gemiye alınırken
üzerlerinde hiçbir denizcinin
bulunmaması gerektiğini talep 
etmeye devam etmektedir.

ITF’in IMO’daki daimi temsilcisi Branko
Berlan şu değerlendirmeyi yapıyor: “Tabii
ki kötü bir sicile sahip olan tasarımları
iyileştirmeye çalışmak mantıklı bir
davranıştır, ancak can filikaları
konusunda yaşanan şey, bu sözde
cankurtaran donanımın ölümcül hale
gelmiş olmasıdır. Denizciler güvenlik
tatbikatları yapılırken ciddi risk altında
kalmaktadır. Yeknesak bir yaklaşımın
olmaması, yönetilmesi mümkün
olmayan bir dizi farklı mekanizmanın
ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Sorun çözülene kadar denizcileri
tehlikeden koruyacak güvencelerin
sağlanması gerekmektedir.”

Tüm denizcilere can filikalarında
emniyet sağlayabilmek için, gemi
kaptanları arasında on yıllardır
rehberlik ve yön gösterme konusunda
giderek daha fazla kafa karışıklığı
yaratan mevzuata açıklık getirilmelidir.

Bu sorunun üstesinden gelebilmek için
hâlâ çaba gösterilmeye devam ediliyor.
Gemi sahiplerinden gemi yöneticilerine,
sigorta gruplarından klasman şirketlerine
ve ITF dâhil denizcilerin temsilcilerine
varıncaya kadar sektördeki tüm tarafları
temsil eden Sektör Can Filikası Grubu
(ILG), piyasadaki farklı kancalarla ilgili
eksiksiz bir inceleme ve değerlendirme
yapılmasını sağlamakta başarılı oldu. 
Bu süreç birçok elverişsiz tasarımın
kaldırılması ya da yeni bir dizi 
kritere uyacak biçimde büyük
modifikasyonlardan 
geçirilmesiyle sonuçlandı.

ILG denizcilerin güvenliğini en başa
koyma kararlığı ile birçok önemli 
konu üzerinde hâlâ çalışmayı
sürdürmektedir. Grup, aralarında ikincil
emniyet sistemleri, model ve işletim
standardizasyonu ve hizmet
sağlayıcılara yönelik dünya çapında
geçerli standartlar getirilmesiyle birlikte
yeni bakım kurallarının da yer aldığı,
birçok öneride bulundu. Sonuç olarak,
belki de, mevcut teknolojilerin gemi ve
platform kazalarının ardından kaçış ve
hayat kalmaya yönelik bütünüyle yeni
yaklaşımlar getirmesi gerekmektedir.
Ancak bu, denizcilik sektörünün
değişimi benimseme hızıyla, 
gelecekte on yıllar sonra mümkün
olabilecektir. Bu sırada, denizciler can
filikası sistemlerinin insan yaşamını
kurtarmak yerine tehdit ettikleri bir
duruma katlanmamalıdır.

Can filikalarıyla ilgili ölümcül kafa karışıklıǧı
Bir can filikası ne zaman bir ölüm tuzağına dönüşür? Denize indirme sistemleri denizciler için
ölümcül riskler oluşturduğu zaman. ITF’in Uluslararası Denizcilik Örgütü’ndeki eski daimi
temsilcisi ve Sektör Can Filikası Grubu üyesi John Bainbridge, denizcilikte var olmaya devam
eden bir tehlikeyi ele alıyor

Can filikası
güvenliǧi
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YARDIM ALMAK
İÇİN ITF REHBERİNİZ

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

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

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

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

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

Available on 

ITF'le nasıl iletişime
geçebilirsiniz
ITF, 24 saat faaliyet gösteren bir küresel
destek hattı hizmeti sunmaktadır.
Telefonlarınıza birden çok dili konuşabilen
ve sorunlarınız konusunda eğitimli olan

insanlar cevap vermektedir. Bu kişiler size
ilk tavsiyeleri verecek ve sizi en uygun ITF
kaynağına – bir müfettişe ya da ITF genel
merkezine - yönlendirecektir.

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

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 denizciler merkezini bulmak için
ÜCRETSİZ ‘Shoreleave’ uygulamasını
aşağıdaki adresten indirin:

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

Available on 
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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 sözleşmesini 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
baǧlayan, açıkça belirtilmemiş ya da

aşina olmadıǧınız herhangi bir koşul içeren bir
sözleşmeyi imzalamayın.

İmzaladıǧınız sözleşmenin bir 
Toplu İş Sözleşmesine (TİS) atıfta

bulunup bulunmadıǧını kontrol edin. Eǧer
bulunuyorsa, TİS’in içerdiǧi koşulları tam olarak
anladıǧınızdan emin olun ve sözleşmenizle
birlikte TİS’in bir kopyasını saklayın.

Sözleşmenin süresinin açıkça belirtilmiş
olduǧundan emin olun.

Sözleşme süresi içinde sadece gemi
sahibinin takdir yetkisini kullanarak tek

yanlı deǧişikler yapmasına izin veren bir
sözleşmeyi imzalamayın. Sözleşme süresi
içinde herhangi bir deǧişiklik ancak tarafların
karşılıklı rızası ile yapılabilmelidir.

Her zaman, sözleşmenin ödenecek 
temel ücreti açıkça belirttiǧinden 

ve temel çalışma saatlerinin açıkça
tanımlandıǧından (örneǧin haftada 40, 44 ya da
48 gibi) emin olun. Uluslararası Çalışma Örgütü,
temel haftalık çalışma süresinin azami 48 saat
olabileceǧini (ayda 208 saat) belirtmektedir.

Sözleşmenin fazla mesainin nasıl ve
hangi oran üzerinden ödeneceǧini açıkça

öngördüǧünden 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 gerektiǧini belirtmektedir.

Sözleşmede her ay için kaç gün 
ücretli izin hakkına sahip olduǧunuzun

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

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

kalemler halinde belirtildiǧinden emin olun.

İş sözleşmenizin ülkenize 
geri gönderilme maliyetlerinin 

işveren tarafından karşılanması hakkına 
sahip olduǧunuzu belirttiǧini kontrol edin.
Çalışacaǧınız gemiye gitmek için ya da ülkenize
geri gönderilmeniz için yapılacak harcamaların
herhangi bir bölümünü ödemeniz gerektiǧine
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 ettiǧiniz ücretin size tam olarak ödenmesi
hakkına sahip olmanız gerekir.

Bireysel iş sözleşmesinin her zaman kimi
ek hakları içermeyebileceǧinin farkında

olun. Dolayısıyla, aşaǧıdaki durumlarda ne
kadar tazminat ödeneceǧi 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

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

İmzaladıǧınız sözleşmenin bir 
kopyasının size verilmesini saǧlayın 

ve bu kopyayı saklayın.

Sözleşmenizi feshetmeden önce gemi
sahibinin size ne kadar ihbar süresi

tanıması gerektiǧi dâhil, iş sözleşmenizin fesih
koşullarını kontrol edin.

Unutmayın… içerdiǧi koşullar her ne olursa
olsun, gönüllü olarak imzaladıǧınız

herhangi bir sözleşme/anlaşma, yargı önünde
çoǧu durumda yasal açıdan baǧlayıcı sayılacaktır.

Geminizin ITF onaylı toplu iş sözleşmesi
kapsamında yer alıp almadıǧını öǧrenmek 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.itfseafarer-apps.org
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3Listings

NAME ROLE COUNTRY PORT OFFICE PHONE MOBILE PHONE E-MAIL

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

Agustin Suarez Contact Argentina Buenos Aires +54 (0) 11 4300 7852 +54(0)91140704002 suarez_agustin@itf.org.uk
Dean Summers Coordinator Australia Sydney +61(0)2 9267 9134 +61(0)419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Matt Purcell Assistant Coordinator Australia Melbourne +61(0)3 9329 5477 +61(0)418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk
Graham Bragg Inspector Australia Townsville +61(0)7 4771 4311 +61(0)419 652 718 bragg_graham@itf.org.uk

Keith McCorriston Inspector Australia Fremantle +61(0)8 9335 0500 +61(0)422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk
Ben West Contact Australia Newcastle +61(0)4 0037 3028 ben.templewest@gmail.com

Brian Gallagher Contact Australia Brisbane +61(0)7 554 78716 +61(0)414 799134 briangallagher63@hotmail.com
Roger Opdelocht Coordinator Belgium Antwerp +32(0)3 224 3411 +32 (0) 475 440 088 opdelocht_roger@itf.org.uk

Christian Roos Inspector Belgium Zeebrugge  +32(0)2 549 11 03 +32(0)486 123 890 roos_christian@itf.org.uk
Marc Van-Noten Inspector Belgium Antwerp +32(0)3 224 3419 +32(0)475 775 700 van-noten_marc@itf.org.uk

Souradjou Fousseni Contact Benin Cotonou +229(0)97080213 +229(0)95192638 sfousseni2002@yahoo.fr
Ali Zini Inspector Brazil Paranagua +55(0)41 34220703 +55(0)41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk

Renialdo de Freitas Inspector Brazil Santos +55(0)13 3232 2373 +55(0)13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Peter Lahay Coordinator Canada Vancouver +1(0)604 251 7174 +1(0)604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos Inspector Canada Montreal +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Gerard Bradbury Inspector Canada Halifax +1(0)902 455 9327 +1(0)902 441 2195 bradbury_gerard@itf.org.uk

Juan Villalon Jones Inspector Chile Valparaiso +56(0)32 2217727 +56(0)992509565 villalon_juan@itf.org.uk
Miguel Sanchez Inspector Colombia Barranquilla +57(0)5 3795863 +57 (0) 310 657 3399 sanchez_miguel@itf.org.uk

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

Milko Kronja Inspector Croatia Sibenik +385(0)22 200 320 +385(0)98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk
Morten Bach Inspector Denmark Copenhagen +45(0)88920355 +45(0)21649562 bach_morten@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Inspector Denmark Copenhagen +45(0)36 36 55 94 +45(0)22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Talaat Elseify Inspector Egypt Port Said +20(0)66 3324 100 +20(0)10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Inspector Estonia Tallinn +372(0)6116 392 +372(0)52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk
Simo Nurmi Coordinator Finland Helsinki +358(0)9 615 202 55 +358(0)40 580 3246 nurmi_simo@itf.org.uk

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

Kenneth Bengts Inspector Finland Helsinki +358(0)9 615 20 258 +358(0)40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Francois Caillou Coordinator France Le Havre +33(0)2 35 26 63 73 +33(0)6 08 94 87 94 caillou_francois@itf.org.uk

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

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

Merab Chijavadze Inspector Georgia Batumi +995(0)5 222 70177 +995(0)5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Ruud Touwen Coordinator Germany Berlin +49(0)15161335894 touwen_ruud@itf.org.uk

Susan Linderkamp Assistant Coordinator Germany Bremen +49(0)421 330 33 33 +49(0)1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk
Sven Hemme Inspector Germany Bremen +49 421 330 33 30 +49 1512 7 037 384 hemme_sven@itf.org.uk

Ulf Christiansen Inspector Germany Hamburg +49(0)40 2800 6811 +49(0)171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Karin Friedrich Inspector Germany Hamburg +49(0)40 2800 6812 +49(0)170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk

Hamani Amadou Inspector Germany Rostock +49(0)381 670 0046 +49(0)170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk
Stamatis Kourakos Coordinator Greece Piraeus +30(0)210 411 6610 / 6604 +30(0)6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk

Costas Halas Inspector Greece Piraeus +30(0)210 411 6610 / 6604 +30(0)6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk
Januario Jose Biague Contact Guinea-Bissau Bissau +245(0)5905895 bia_januar@yahoo.com.br

Yu-Sak Ming Inspector Hong Kong Hong Kong +852 2541 8133 +852 9352 8651 yu-sak.ming@itf.org.uk
Jason Lam Wai Hong Contact Hong Kong Hong Kong +852 2541 8133 85297353579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson Inspector Iceland Reykjavik +354(0)551 1915; +354(0)892 79 22 gardarsson_jonas@itf.org.uk
+354(0)551 4159

Louis Gomes Inspector India Mumbai +91 22 22618368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Chinmoy Roy Inspector India Calcutta +91(0)33 2459 1312 +91(0)98300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk

Narayan Adhikary Inspector India Haldia +91(0)3224 252203 +91(0)9434517316 naravanhaldiaitf@gmail.com
B V Ratnam Inspector India Visakhapatnam +91(0)8912 502 695; +91(0)9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

+91(0)8912 552 592
K Sree Kumar Inspector India Chennai +91(0)44 2522 3539 +91(0)9381001311 kumar_sree@itf.org.uk

Thomas Sebastian Inspector India Kochi +91(0)484 2338249; +91(0)98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk
+91(0)484 2338476 
+91(0)484 2700503

Kersi Parekh Inspector India Mumbai +91(0)22 2261 6951 +91(0)98205 04971 parekh_kersi@itf.org.uk
Mukesh Vasu Contact India Kandla +91(0)2836 226 581 +91(0)94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Terence Fernando Contact India Tuticorin +91(0)461 233 9195 +91(0)9940 767323 fernando_terence@itf.org.uk
Michael Shwartzman Inspector Israel Haifa +972(0)4 8512231 +972(0) 54699282 shwartzman_michael@itf.org.uk

Francesco Di Fiore Coordinator Italy Genoa +39(0)10 25 18 675 +39(0)33 1670 8367 difiore_francesco@itf.org.uk
Gianbattista Leoncini Inspector Italy Taranto +39(0)99 4707 555 +39(0)335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk

Paolo Serretiello Inspector Italy Naples +39(0)81 265021 +39(0)335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Inspector Italy Livorno +39(0)586 072379 +39(0)335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Francesco Saitta Inspector Italy (Sicily) Palermo +39(0)91 321 745 +39(0)338 698 4978 saitta_francesco@itf.org.uk
Paolo Siligato Inspector Italy Trieste +39(0)3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Joachim Mel Djedje-Li Contact Ivory Coast Abidjan +225(0)21 35 72 17 +225 07 88 00 83 dmjoachim@yahoo.fr
Calixte Kodjara Contact Ivory Coast San Pedro +225(0)08 17 60 65 calixtekodjara@yahoo.fr

Kape Hie Contact Ivory Coast San Pedro +225(0)44 25 43 01 kapehie5@gmail.com
Fusao Ohori Coordinator Japan Tokyo +81(0)3 5410 8320 +81(0)90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki Inspector Japan Chiba +81(0)3 3735 0392 +81(0)90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Inspector Japan Osaka +81(0)6 6616 5116 +81(0)90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Inspector Kenya Mombasa +254(0)41 2491974 +254(0)721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Hye Kyung Kim Coordinator Korea Seoul +82(0)2 716 2764 +82(0)10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk

Bae Jung Ho Inspector Korea Pusan +82(0)51 463 4828 +82(0)10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk
Kyoung-Woo Jang Inspector Korea Incheon +82(0)32 881 9880 +82(0)10 5268 9346 jang_kw@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Inspector Latvia Riga +371(0)67709242 +371(0)29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

ITF müfettişleri

PLEASE PROVIDE TRANSLATION
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ITF inspectors
Helping seafarers around the world

For full contact details of ITF inspectors go to www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm
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NAME ROLE COUNTRY PORT OFFICE PHONE MOBILE PHONE E-MAIL

Andrey Chernov Inspector Lithuania Klaipeda +370(0)46 410447 +370(0)699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon Contact Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

Honorio Alberto Galvan Aguilar Inspector Mexico Manzanillo +52(0)314 332 8834 +52(0)1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk
Enrique Lozano Inspector Mexico Veracruz +52(0)229 932 1367 / 3023 +52(0)1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk

Tomislav Markolovic Contact Montenegro Bar +382(0)30 341 818 +382(0)69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
Ruud Touwen Coordinator Netherlands Rotterdam +31(0)6 533 15072 touwen_ruud@itf.org.uk
Debbie Klein Inspector Netherlands Rotterdam  +31(0)6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Aswin Noordermeer Inspector Netherlands Rotterdam  +31(0)6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk
Grahame McLaren Inspector New Zealand Wellington +64(0)4 801 7613 +64(0)21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk

Henry Akinrolabu Inspector Nigeria Lagos +234(0)803 835 9368 +234(0)803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk
Goodlife Elo Okoro Contact Nigeria Lagos +234(0)1 774 0532 utoro2good2007@yahoo.co.uk

Deborah Adekemi Akinware Contact Nigeria Lagos +234 708 7331148 ambassadordeborah@gmail.com
Cyril A Nzekwe Contact Nigeria Lagos +234 803 3091087 cyril.azuka@yahoo.com

Omeiza Jimoh Umar Contact Nigeria Lagos +234 708 7331148 umaroj2008@yahoo.com
Akintunde Oladipo Leoso Contact Nigeria Lagos +234 805 3367779 akinmacleo@yahoo.com

Angelica Gjestrum Coordinator Norway Oslo +47(0)22 82 58 24 +47(0)9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk
Aage Baerheim Inspector Norway Stavanger +47(0)51 84 05 49 +47(0)90 75 5776 baerheim_aage@itf.org.uk

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

Luis Fruto Inspector Panama Cristobal +507(0)264 5101 +507(0)6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria Inspector Philippines Cebu City +63(0)32 256 16 72 +63(0)920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo Inspector Philippines Manila +63(0)2 536 8287 +63(0)917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Andrzej Koscik Inspector Poland Gydnia +48(0)586218543 +48(0)602 233 619 koscik_andrzej@itf.org.uk

Adam Mazurkiewicz Inspector Poland Szczecin +48(0)91 4239707 +48(0)501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
João de Deus Gomes Pires Inspector Portugal Lisbon +351(0)21 391 8181 +351(0)91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo Inspector Puerto Rico San Juan +1787(0)783 1755 +1787(0)410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu Inspector Romania Constanta +40(0)241 618 587 +40(0)722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Sergey Fishov Coordinator Russia St Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk
Petr Osichansky Inspector Russia Vladivostock +7(0)4232 512 485 +7(0)4232 706485 osichansky_petr@itf.org.uk

Kirill Pavlov Inspector Russia St. Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Vadim Mamontov Inspector Russia Kaliningrad +7(0)4012 656 840/475 +7(0)9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk

Olga Ananina Inspector Russia Novorossiysk +7(0)8617 612556 +7(0)9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk
Mouhamed Diagne Contact Senegal Dakar +221(0)775364071 +221(0)775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Keita Contact Senegal Dakar +221(0)776926408 fatima200817@live.fr
Sergey Eledinov Contact Senegal Dakar +221(0)774427906 eledinov@gmail.com
Gwee Guo Duan Contact Singapore Singapore +65(0)6390 1611 +65(0)9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk

Daniel Tan Keng Hui Contact Singapore Singapore +65(0)6379 5666 +65(0)9616 5983 tan_daniel@itf.org.uk
Cassiem Augustus Inspector South Africa Cape Town +27(0)21 461 9410 +27(0)82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Jose M Ortega Coordinator Spain Algeciras +34(0)956 657 046 +34(0)699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk
Joan Mas Garcia Inspector Spain Barcelona +34(0)93 481 27 66 +34(0)629 302 503 mas_joan@itf.org.uk

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

Juan Ramon Garcia Inspector Spain Valencia +34(0)96 367 06 45 +34(0)628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Ranjan Perera Inspector Sri Lanka Colombo +94(0)112583040 94(0) 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning Coordinator Sweden Stockholm +46(0)70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Göran Larsson Assistant Coordinator Sweden Gothenburg +46(0)10 480 3114 +46(0)70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Inspector Sweden Norrkoping +46(0)8 791 4100 +46(0)70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Inspector Sweden Helsingborg +46(0)70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Goran Nilsson Inspector Sweden Gothenburg +46(0)10 480 31 21 +46(0)76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Fredrik Bradd Inspector Sweden Umea +46(0)10 4803103 +46(0)761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Sanders Chang Inspector Taiwan Taichung +886(0)2658 4514 +886(0)955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk
Tse-Ting Tu Inspector Taiwan Kaoshiung +886(7)5212380 +886(0)988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk

Franck Akpossi Contact Togo Lome +228(0)90 04 24 07 paxhominibus@hotmail.com
Paulin Beguedou Kokou Contact Togo Lome +228(0)9473113 sann.paolo@yahoo.fr

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

Ken Fleming Coordinator UK & Ireland Dublin +353(0)1 85 86 317 +353(0)87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Darren Procter Inspector UK & Ireland Southampton +44 (0)7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Gerard Flanagan Inspector UK & Ireland Dublin +353 (0)1 8588214 +353 (0)879890791 flanagan_gerard@itf.org.uk
Liam Wilson Inspector UK & Ireland Aberdeen +44 (0)1224 582 688 +44 (0)7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk

Tommy Molloy Inspector UK & Ireland Liverpool +44(0)151 639 8454 +44(0)776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Paul Keenan Inspector UK & Ireland Hull +44(0)7710073880 keenan_paul@itf.org.uk

Dwayne Boudreaux Coordinator USA New Orleans +1(0)504 581 3196 (ext.7) +1(0)504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk
Enrico Esopa Coordinator USA New York +1(0)718 499 6600 ext. 240 +1(0)201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk

Jeff Engels Coordinator USA Seattle +1(0)206 633 1614 +1(0)206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk
John Metcalfe Contact USA Portland +1(0)207 785 4531 +1(0)207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Michael Baker Contact USA Cleveland +1(0)216 781 7816 +1(0)440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Tony Sasso Inspector USA Port Canaveral +1(0)321 784 0686 +1(0)321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
Lila Smith Inspector USA Seattle +1(0)206 533 0995 +1(0)206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Arthur Petitpas Inspector USA Baltimore +1(0)410 882 3977 +1(0)443 562 3110 petitpas_arthur@itf.org.uk
Tony Sacco Inspector USA Morehead City +1(0)910 859 8222 +1(0)910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk

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

Martin D. Larson Inspector USA Portland +1(0)503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk

ITF inspectors listings continued
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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 temelinde çalışmaları 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 doǧru olan bir
eylem biçimi, başka bir ülkeye uymayabilir.

Size yol göstermesi için ITF’in yerel
temsilcisiyle temasa geçin. Temas için gerekli
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 deǧerlidir. Gemi limanda ise, denize
açılmamışsa, grev yapmak birçok ülkede yasal
hakkınızdır.

Her grevde disiplinli hareket etmeyi, 
şiddete başvurmamayı ve birliǧi 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 verdiǧimiz 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 avukatınızla görüşmeyi isteyin.

• 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.itfglobal.org/fairtreatment
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Gerçek olamayacak kadar iyi
Denizde bir işe sahip olmak mı istiyorsunuz? Bu iş için hiçbir nitelik aranmıyor mu? Ayda
binlerce dolar mı alacaksınız? Tabii ki böyle bir işe sahip olmayı istersiniz. Kim istemez ki?
Bu da, insanın aklına bu kadar harika bir iş teklifine sahip olan birinin bunu neden herhangi
bir duyuruda bulunmadan, size e-posta ile gönderdiği sorusunu getiriyor. ITF’in basın ve
yazı işleri müdürü Sam Dawson bu tür iş teklifleri alan denizcileri dolandırıcılık girişimleri
karşısında dikkatli davranmaları konusunda uyarıyor
“Sayın Beyefendi/Hanımefendi,
size Goodjobs Consultants
tarafından, işveren Chevron UK
veya Chevron Nigeria Limited
adına gönderilmiş olan bu 
iş sözleşmesini iletiyorum. 
Bunun doğruluğunu teyit ettirmek
istiyorum. Başvurumun geri
çevrilmemesi için lütfen kimliğimi
saklı tutun. Benden sözleşmeyi
en kısa zamanda imzalamamı
istiyorlar. Acil..acilen, en kısa 
süre içinde cevabınızı bekliyorum.
Teşekkürler, Allah’a emanet olun.”

Bu, sözde bir iş teklifinin
doğruluğunu kontrol etmek üzere
ITF’e gönderilmiş olan birçok
mesajdan biridir. Bu mesajı
göndermiş olan kişinin tüm parasını
kaybetmesine engel olabildik.
Çoğunlukla olan budur. Ancak 2005
yılındaki şu vakada bunun için çok
geç kalınmıştı: “Bugün ITF’in bir
uyarısını gördüm ama bunun
öncesinde büyük bir hata yaparak,
önerilen iş için 750 avro tutarındaki
ajans ücretini gönderdim.”

İş başvurusu yapan bu kişi parasını
kaybetti. Çalışmayı umut ettiği gemi
gerçekte yoktu. Ne de istihdam
bürosu gerçekti. Büronun
merkezinin bulunduğu yer gerçekte
bir evcil hayvan dükkânıydı. Yine
de bu kişinin kendisine çalışma izni
alabilmek için Nijerya hükümetine
ödenmesi için gerektiği söylenen
ilave 2.500 ABD doları tutarındaki
parayı göndermesine zamanında
engel olabildik.

Bu tipik bir durumdur. Dolandırıcılara
bir kez ödeme yaptığınız zaman
taleplerin arkası kesilmez. Kayıt
parası gönderirsiniz ve onlar sizden
vize için para isterler. Bunun için
gerekli parayı zor bela temin edersiniz
ve onlar sizden uçak bileti için para
göndermenizi istemek üzere geri
dönerler. Ya da sağlık muayenesi için. 

Ya da iş bulma ücreti olarak. Bu
taleplere her zaman bu son ödemeyi
yapmamanız durumunda şu ana kadar
ödemiş olduğunuz tüm parayı
kaybedeceğiniz uyarısı eşlik eder. Ne
kadar yoksulsanız, ne kadar umutsuz
durumdaysanız, onlar için o kadar iyidir.

Dolandırıcılar hakkında çok ender
olarak dava açılır. Çok az risk alırlar
ve giderleri ihmal edilebilecek
düzeydedir: ücretsiz bir e-posta
hesabı, birkaç sahte web sitesi ve
belki ara sıra yerel kolluk
kuvvetlerine verilen bir miktar rüşvet.
Teşhir olur olmaz yeni bir hayali
istihdam bürosu icat edebilir veya bir
başka sahte web sitesi kurabilirler.

Sağduyu
Neyse ki, bunların ortak bir zaafları
vardır: sağduyu. Bir iş teklifi gerçek
olamayacak kadar iyi görünüyorsa,
bu durumda gerçek olmadığı
neredeyse kesindir. Denizde bir işe
girmek için para göndermeyin. Bunun
sizden asla istenmemesi gerekir:
uluslararası denizcilik sözleşmeleri,
denizcilerden iş bulma karşılığında
ücret alınmasını yasaklamaktadır.
Harika, iyi ücretli işler öneren
işverenler bu pozisyonları doldurmak
için rastgele e-postalar göndermeye
ihtiyaç duymazlar.

Sözde gemicilik şirketleri ve istihdam
bürolarının web sitelerinde yer alan
iş ilanları konusunda da aynı şekilde
ihtiyatlı olmak gerekmektedir.
Dolandırıcılar durmaksızın gerçek
siteleri kopya etmekte, hatta
dolandırıcılıktan nasıl korunmak
gerektiğiyle ilgili tavsiyeleri kesip
yapıştırmakta ve başvuru sahiplerini
banka havalesi, Western Union
veya MoneyGram aracılığıyla 
‘bir defaya mahsus’ harç ödemesi
yapmaya davet etmektedir. 
Ayrıca gerçek ama kullanımı
ücretsiz olan web sitelerinde sahte 
iş ilanları yayımlamaktadırlar.

Her durumda, yasal olarak faaliyet
gösteren bir şirketin sizden neden
para istediğini sormanız gerekir. 
Bir gemi seyahat şirketi, uçak
biletinizi satın almak için neden 
sizin ilk aylık ücretinizden ödünç
para alsın? Bir uluslararası istihdam
bürosu neden birdenbire havale
yaparak sizden vize ücretini
ödemenizi istesin (gerçek vize
koşulları devletlerin web siteleri 
ve elçilikler kanalıyla kolayca 
kontrol edilebilir)?

Hâlihazırda, birçok dolandırıcılık
girişimi Nijerya’yla, bazıları da 
Gana ve Malezya’yla bağlantılıdır. 
Doğu Avrupa dolandırıcılık faaliyetleri
için önemli bir büyüme alanı 
haline gelmiş durumda. Ancak 
şunu unutmayın ki, sözgelimi
(yukarıda sözü edilen, 
750 avrosunu kaybeden denizci
vakasında olduğu gibi) Nijerya’dan
düzenlenen bir dolandırıcılık girişimi,
bu gerçeğin üzerini, kendisini merkezi
Birleşik Krallık, ABD, Avustralya 
veya Kanada’da bulunan yasal bir
şirket olduğunu iddia ederek 
örtmeye çalışacaktır.

Dolandırıcılığı fark edin
Bir sahteciliği nasıl fark edersiniz? 
Bu girişimleri açığa vuran bir dizi
işaret bulunmaktadır. Dolandırıcılar
en acınası şekilde ahlak yoksunu
insanlardan olsalar da, her zaman en
zekiler arasında yer almamaktadırlar.
Herhangi bir işe başvurmadan 
önce atabileceğiniz en kolay adım,
Google’da şirketin adını, yanına
aldatmaca, ardından sahtekârlık,
ardında da uyarı yazarak aratmak
olacaktır. Diğer insanlara sorun, 
gemi bilgilerini kontrol edin, tavsiye 
ve bilgi paylaşımında bulunan forum
ve web sitelerini ziyaret edin – 
bu sayfadaki kutuda ilgili web
sitelerinin bir listesi yer almaktadır.
İşlemin gerçek olmadığını gösteren
şu ortak işaretlere de dikkat edin:

• Gerekçesi her ne olursa olsun,
sizden herhangi bir para 
talebinde bulunulması

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

• CV’nizi ücretsiz olarak yayımlama
teklifleri – bu, özellikle sizden
pasaport, ehliyet vb. belgelerin
kopyalarını da göndermenizin
istendiği durumda, kimlik
hırsızlığına yönelik bir davet olabilir.

• 70’le başlayan telefon numaraları.
Birleşik Krallık’ta yerleşik olan
hiçbir şirket +44 70 veya 
+44 (0) 70 ile başlayan bir ana
telefon numarasına sahip değildir:
bu bir uluslararası yönlendirme
numarasıdır. Bunun iyi bir örneği,
altı farklı dolandırıcılık girişimiyle
bağlantılı olan şu telefon
numarasıdır: +447024021763

• Yaptığınız arama için dakika başına
para ödemenizi sağlamak için
kullanılabilecek olan ücretsiz hatlar

• Cep telefonu numaraları; özellikle
sözüm ona bir büro için ana iletişim
numarası olarak verilmişlerse 

• gmail, globomail, Yahoo vb.
ücretsiz sağlayıcılardan alınmış 
e-posta adresleri 

• İmla hataları içeren ve dilbilgisi
kurallarına uymayan mesajlar 

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

Bu tehlike sinyallerinden herhangi
biri alarm zillerinin çalmasına neden
olmalıdır. Ancak, sonuç olarak,
sahteciliği tespit etmek bundan da
kolay olabilir. Altın kural değişmiş
değil: bir iş teklifi veya ilanı gerçek
olamayacak kadar iyi görünüyorsa,
genellikle gerçek değildir.  

Daha fazla bilgi
Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, genellikle
gerçek değildir
www.itfseafarers.org/job_scams.cfm
Dikkat edilmesi gereken uyarı sinyalleriyle ilgili yararlı
tavsiyeler 
www.scam-job-emails.tk

Daha fazla tavsiye almak ve dolandırıcılık şüphesi
olan durumları tartışmak için bir forum
www.fraudwatchers.org
Dolandırıcı olduğu bilinen ‘şirketlerin’ listesi 
(ancak bunların teşhir olur olmaz büyük bir olasılıkla
isim değiştirdiklerini unutmayın)
www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-scam
Birleşik Krallık İş ve İşçi Bulma Sektöründe
Dolandırıcılığı Önleme Forumu
www.safer-jobs.com

Birleşik Krallık ulusal dolandırıcılık raporlama merkezi
www.actionfraud.police.uk
Şüpheli telefon numaraları
www.scammmertelephonenumbers.blogspot.co.uk
www.fraudwatchers.org/forums/
view.php?pg=fw_personal_nos
ITF’in bir gemiyi arayın uygulaması
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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Müfettiş profili
Jang Kyoung Woo, Güney Kore’nin başkenti Seul yakınlarındaki İnçeon limanında görev
yapan bir ITF müfettişi. 2010 yılında teftiş ekibine katılmadan önce, ticari gemilerde altı 
yıl boyunca, Hanjin Shipping tarafından istihdam edilen bir zabit olarak görev yaptı.

Geriye dönüp baktığın zaman, bir denizci olduğun zamanları nasıl
hatırlıyorsun? Hem artıları hem de eksileri vardı. Bazen çok yalnız
oluyorsunuz. Öte yandan, dünya üzerindeki birçok ülkeye gittim; 
bu benim yaşamımda değerli bir deneyim oldu.

Ne zaman müfettiş olmaya karar verdin? Bir keresinde gemimde
denetim yapan bir ITF müfettişi gördüm. O sırada, müfettişlerin tam
olarak ne yaptıklarını bilmiyordum. Ancak Kore’de bir ITF müfettişi için
verilmiş olan iş ilanını görünce, daha fazla bilgi edinmek için internette
araştırma yaptım ve başvuruda bulunmaya karar verdim.

Seni bu işe çeken ne oldu? Denizcilerin yaşamlarını biliyorum.
Denizcilerin nasıl çalıştıklarını, bir gemide nasıl yaşadıklarını ve ne 
tür endişeler taşıdıklarını anlıyorsanız, bu işi yapmanın kolay 
olduğunu düşünüyorum.

Başka hangi niteliklere sahip olmak gerekiyor? Denizcilik bilgisinin
yanısıra İngilizcede yetkin olmanız da son derece önemli. Böylece
denizciler ve meslektaşlarla konuşabilirsiniz.

Bir denizci İngilizce konuşamadığı zaman bu sorunun üstesinden nasıl
geliyorsun? İnçeon limanında sadece Çin, Japonya ve Kore arasında sefer
yapan çok sayıda küçük gemi bulunuyor. Bunların mürettebatının çoğu,
özellikle Çinli denizciler İngilizce bilmiyorlar ve öğrenmek niyetinde de
değiller. Dolayısıyla, onlarla konuşabilmek için biraz Çince öğrenmeye
çalıştım. Gemide batılı denizciler varsa, onlarla İngilizce olarak daha akıcı 
bir görüşme yapıyorum, böylece sorunlarını anlayabiliyorum.

İşin en çok sevdiğin yanları neler? Bir mürettebatın sorununu 
çözdüğüm zaman mutlu oluyorum; kendimi faydalı hissetmemi sağlıyor.
Bazen denizciler ülkelerine dönmelerinin ardından benimle temas halinde
kalmaya devam ediyorlar - bu güzel bir duygu.

Bir gemiye çıktığın zaman normalde neler olur? 
Limanda, güverte iskelesinin önünde ve civardaki tüm mürettebata
kimliğimi gösteririm. Kaptanla birlikte bir inceleme yaptıktan sonra,
genellikle aşağıya inerim ve dinlenme odasına, yemekhane ve mutfağa
uğrarım ve kimi zaman mürettebatla görüşmek için güverteye giderim.

Mürettebat sana nasıl karşılık veriyor? Doğrudan, yüz yüze, 
kaptan veya dinleyen bir başkası olmadan konuşma fırsatına sahip
olmayı takdir ediyorlar. Bana mağduriyetlerini anlatırlar – bazen bunlar
sadece küçük şeyler oluyor, ama bunu gerçekten takdir ediyorlar.

MLC’nin yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir değişiklik
görüyor musun? Kore’de büyük değişiklikler olmadı, çünkü sözleşmeyi

henüz onaylamadık. Geminin bayrak devleti sözleşmeyi onaylamadığı
zaman, genellikle korkunç olan çalışma koşullarında herhangi bir
değişiklik meydana gelmemektedir. Ne var ki, gemicilik şirketleri MLC’nin
farkındalar. Onu şirketlerle mürettebatın, ücretlerin ödenmesinde
yaşanan gecikmeler, denizcilerin ülkelerine geri gönderilmeleri ve
benzeri türden sorunlarını görüşürken kullanıyorum.

Bana tipik bir iş anlaşmazlığı anlatır mısın? Çok sayıda ödenmemiş
ücret vakası var. Bazen mürettebat kargo üzerinde çalışılmasına izin
vermeyi reddederek eylem yapar. Herhangi bir kargonun boşaltılmasını
engellemek için ambar kapağını kapatırlar. Onlara destek veririm.
Dünyanın neresinde olursa olsun, gemi sahibiyle doğrudan temasa
geçerim. Durumu liman yönetimine, liman işçileri sendikasına ve ilgili
diğer kuruluşlara bildiririm.

Anlaşmazlıklar genellikle ne kadar sürüyor? Anlaşmazlıkları
genellikle bir gün içinde çözüme kavuşturuyorum. Çünkü mürettebat
kargo üzerinde çalışılmasına bir gün için bile izin vermediğinde, 
şirketin kaybedeceği çok şey oluyor – ödenmesi gereken harçlar,
uğranılan zarar var; dolayısıyla geriye dönük birikmiş ücretleri ödüyorlar.
Gücümüzü göstermemiz için genellikle on iki saat yeterli oluyor.

Son üç yıl içinde ödenmemiş ücretleri tahsil etmek için kaç kez
müdahalede bulundun? Birçok kez, bir sayı vermem mümkün değil.

Her zaman başarılı oluyor musun? Şu ana kadar hiç başarısızlığa
uğramadım çok şükür. Çünkü eğer mürettebat en sonunda ücretlerini
tahsil etmenin bir yolunu bulamazsa, gemiyi açık artırma ile satmak
üzere avukatları devreye sokuyoruz. Bu bazen uzun zaman alabiliyor –
bir yıl, iki yıl, ama en sonunda paralarını alıyorlar.

Mürettebat her zaman seninle çalışmayı istiyor mu? Her zaman
değil. Bazen mürettebat gemi sahibine güvenir. Kendilerine üç aydır, 
dört aydır hiç para verilmemiş olsa bile, denizciler hâlâ şirketin ödemede
bulunacağına inanırlar. Normalde iki grup söz konusu olur: bir grup gemi
sahiplerine inanır, diğer bir grup ise onlara artık inanmamaktadır.

Kime inanacağını bilemeyen bir denizciye ne tavsiyede
bulunursun? Ücretinizin her ay ödenmesi gerekir. Şirketiniz ödemeyi
iki, üç aydır geciktiriyorsa gerekli makamların bunu bilmesi gerekir –
lütfen ITF müfettişini arayın ve yardım isteyin.

İşinle ilgili en zor şey nedir? Bana zor gelmiyor – bu işe inanıyorum.
Yine de tüm müfettişler için bazı zorluklar var: tam olarak dinlenmemiz
mümkün değil; tatillerde bile, çünkü her an her saat dünyada gemiler
faaliyet göstermeye devam ediyorlar.

Çalışmadığın zamanlarda ne yaparsın? Egzersiz yapmayı seviyorum;
yüzmeye gidiyorum. Her gün İngilizce çalışıyorum. Aynı zamanda,
şimdilerde, akşamları üniversiteye gidiyorum; hukuk öğrenimi
görüyorum.

Hukuk diplomanı aldığın zaman müfettiş olarak çalışmaya devam
edeceğini düşünüyor musun? Evet, elbette. Daha fazla zamanım
olduğunda Çincemi ilerletmeye çalışacağım. Çok sayıda Çinli denizci
var ve iletişime geçememem durumunda onlara yardım edemeyeceğimi
hissediyorum. Bu nedenle, önümdeki bir sonraki büyük zorlu görevin bu
olduğunu düşünüyorum.
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Liman işçileri:
Vicdan aǧırlıǧı
Konteyner ağırlıkları yanlış etiketlendiği zaman, tüm tedarik zinciri
boyunca tehlikeler ortaya çıkmaktadır. ITF’in liman işçileri kolu,
stratejik kampanyalar koordinatörü Jessie Fenn-Samuelsen, 
ITF’in yeni güvenlik kurallarının uygulanmasını sağlamak için
yürütülmekte olan bir kampanyaya öncülük ettiğini söylüyor

Bir mal konteynerinin gerçek
ağırlığı ile manifestosunda
belirtilen ağırlığın aynı
olmaması çok sık rastlanan 
bir durumdur.

Ağırlığın doğru olarak bilinmesinin,
tehlikeli veya zararlı kargo
içerebilecek olan malların
yüklenmesi,  boşaltılması ve
taşınması bakımından çok önemli
olduğu açıktır. Konteynerlerin
gemilere istiflenmesi, malların
güvenli bir biçimde taşınmalarını
sağlaması gereken, teknik ve
uzmanlık gerektiren bir iştir.
Ağırlıkların yanlış olduğu yerde 
– yükün kaldırılması sırasında
oluşan yaralanmalardan
sızıntılara, malların zarar
görmesinden gemilerin 
batmasına varan - ciddi 
sonuçlar ortaya çıkabilir.

Bunlar, aşırı yüklü kutuları kaldıran
liman işçileri ve yükçüler, denizde
kaza riski altında olan denizciler,
karada yükü taşıyan kamyon
şoförleri ve tren sürücüleri ve aynı

zamanda yaşanabilecek 
herhangi bir kara veya demiryolu
kazasından etkilenebilecek olan
halk için, potansiyel olarak ağır
insani maliyetleri olan tehlikelerdir.

Ayrıca, makine, teçhizat,
karayolları ve demiryollarında
oluşabilecek hasarların yanısıra,
finansal kayıplar, ihracatta
vergiden kaçınma, sigorta
talepleri, denizde konteynerlerin
kaybolması ve çevresel tahribatla
bağlantılı potansiyel sorunlar 
da söz konusudur.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nde
(IMO) kısa bir süre önce, mevcut
sistemi iyileştirmek amacıyla
alınan bir kararla, Denizde 
Can Güvenliği sözleşmesinde
(SOLAS) değişikliğe gidildi. 
Bunun sonucunda sözleşme 
artık konteynerlerin ya tamamen
doluyken tartılmaları ya da içlerine
konulacak yükün ağırlığının
belgelenmesi ve bu ağırlığını
konteynerin boş ağırlığına
eklenmesi koşulunu içermektedir.
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ITF üyesi sendikalar şimdi bu
kampanyanın sorumluluǧunu
üzerlerine alıyorlar ve yanlış
konteyner aǧırlıǧı bildirimine
yönelik düzenlemenin
uygulanması için mücadele veriyor
ve ulusal hükümetleri nezdinde
lobi faaliyetleri yürütüyorlar! Web
sitemizi ziyaret edin

www.itfglobal.org/road-
transport/containersafety.cfm

KONTEYNER
AǦIRLIǦI
DÜZENLEMESİ
İCİ̧N GÜVENLİK
KAMPANYASINA
KATIL

“Konteynerlerin
aǧırlıǧı sorunu
ulaştırma
işçilerini tedarik
zinciri boyunca
etkilediǧinden,
ITF’in
kampanyası
liman işçilerini,
denizcileri,
demiryolu 
ve karayolu
işçilerini 
bir araya
getirmektedir.”

Güvenliği artırmaya yönelik 
her türlü girişimin memnuniyetle
karşılanması gerekir. Ancak, 
ITF üzerinde değişiklik yapılan
sözleşmenin uygulama sorununa
hâlâ bir açıklık getirmemiş ya 
da bir konteynerin ağırlığını yanlış
bilgilendirenlere karşı herhangi 
bir ceza öngörmemiş olmasını
endişeyle karşılamaktadır. 
Durum bu şekilde devam ettiği
sürece, tedarik zinciri boyunca
çalışan ve yaşayan herkes 
için bu tehdit var olmaya 
devam edecektir.

ITF’in sözleşmede yapılacak bir
değişikliğin tartma zorunluluğunu
içermesi gerektiği tezi yapılan
tartışmalar sırasında altın standart
olarak adlandırıldı, ancak IMO
üyeleri tarafından, çok kısa süre
içinde çok fazla şey talep ettiği
gerekçesiyle reddedildi. Bununla
birlikte, dolu konteynerlerin 
bir gemiye yüklenmeden önce
tartılmalarının zorunlu hale
getirilmesi ITF’in görüşü olmaya
devam etmektedir.

Kontrol sorumluluğu tüm 
tedarik zinciri boyunca, 
özellikle de konteynerlerin
paketlendikleri ve mühürlendikleri
yerde bulunacak olsa da, tartma
işleminin gerçekleştirilmesi için 
en mantıklı yer limanlar olacaktır. 
Bir konteynerin iade 
edilebileceğini veya rıhtım 
yanında bırakılabileceğini bilmek,
konteynerin ağırlığı hakkında 
yanlış bildirimde bulunmayı
düşünen herkes üzerinde etkili 
bir caydırıcılığa sahip olacaktır.

Konteynerlerin ağırlığı sorunu
ulaştırma işçilerini tedarik zinciri
boyunca etkilediğinden, ITF’in
kampanyası liman işçilerini,
denizcileri, demiryolu ve karayolu
işçilerini bir araya getirmektedir.
Sendikalar birlikte çalışarak ve
sektördeki sosyal paydaşlarla ve
sivil kampanya gruplarıyla birlikte,
yanlış bildirimde bulunulan
konteyner ağırlıklarının ulaştırma
işçileri, halk ve çevre üzerinde
oluşturduğu tehlikeler konusunda
farkındalığı artırmaya çalışıyorlar.  
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Limanların
yarınlarında pay
sahibi olmak
Herkes limanların çevresel
sorunlarını çözmeleri gerektiği
konusunda fikir birliği içinde,
ancak bunun için hangi yolu
izlemek gerekiyor? ITF’in
limanlar kolu sekreter
yardımcısı Paula Hamilton,
benimsenecek olan
yaklaşımların işçiler için hem iyi
hem de kötü haber anlamına
gelebileceğini, bu nedenle
liman işçileri sendikalarının,
politikaların geliştirilmesi
sürecine en başından itibaren
müdahil olduklarını söylüyor

Avrupa Taşımacılık İşçileri
Federasyonu (ETF) tarafından
2011 yılında yapılan bir araştırma,
limanların çevresel
performanslarını iyileştirmenin
işçiler üzerinde hem olumlu hem
de olumsuz etkilerinin olacağını
ortaya koymaktadır. Alınacak
önlemler sera gazı salınımını
azaltabilir, çalışma ortamını
iyileştirebilir ve dolayısıyla işçilerin
ve liman çevresinde yaşayan
halkın sağlığını iyileştirebilir. 
Ne var ki, çevresel girişimlerin
maliyeti, düşük ücretler veya işten
çıkarmalar biçimde işçilerin sırtına
da yüklenebilir.

İşverenler yeni çevre politikalarını
ele almaya başladıkları zaman,

Müzakere
olmadan
otomasyon 
da olmamalı
Jessie Fenn-Samuelsen işlerin
yoğun olduğu bir limanda kimi
görevleri otomasyona tabi
tutmanın mantıklı olabileceğini,
ancak teknolojinin örgütlü
emeğe saldırmak için bir
bahane kullanılmaması,
güvenlik ve ilerlemeyle ilgili
olması gerektiğini söylüyor

Teknoloji insan emeğinin rolünü 
ne zaman üstlenmelidir? Limancılık
sektöründe bu, acil ve tartışmalı 
bir soru haline gelmiş durumda.
Aralarında kapı operasyonu, güvenlik
ve planlamanın da yer aldığı kimi
otomatik sistemler uzun yıllardan 
bu yana kullanılmaktadır. Daha yakın
zamanlarda ise, otomatik makineler,
vinç ve karayolu dışında kullanılan
hareketli makinelerin işletimi gibi,
geleneksel olarak liman işçileri
tarafından yapılan işlerin yerini
almaya başladılar.

Sendikalar bu değişiklikler
karşısında liman işçilerinin işlerini
korumak için yoğun bir çaba
gösteriyorlar, ancak görünen o ki,
otomatik sistemler birçok durumda
maliyetleri düşürmenin ve örgütlü
emeği zayıflatmanın bir yolu 
olarak kullanılmaktadır.

Çok sayıda termalin zaten 
yarı-otomatik hale getirilmiş olduğu
Avrupa’da, ITF üyesi bazı sendikalar
işverenlerle mevcut üyelerinin
işlerini güvence altına alan
müzakereler yapmayı başardılar.
Japonya, Kore ve Avustralya gibi
ülkelerde de sendikalar otomasyon
uygulamaya konulduğu zaman
başarılı müzakereler yürütmüşlerdi.
ABD’de ILWU ve ILA bağıtladıkları
toplu iş sözleşmelerine, yaptıkları
işler otomatize edilmiş olan işçilerin
başka bir alana kaydırılmalarını ya

da yeniden eğitilmelerini öngören
hükümler koydular.

Suudi Arabistan, Almanya ve
Hollanda giderek artan sayıdaki
tam otomatik limanlara ev sahipliği
yapan ülkelere verilebilecek başlıca
örnekler. Tam otomasyon,
hâlihazırda birçok liman
operatörünün bütçesini fazlasıyla
aşan, çok pahalı bir seçenek, buna
rağmen dünya üzerindeki limanların
neredeyse yüzde üçü tam otomatik
hale getirilmiş durumda ve yeni
modeller inşa edilmeye devam
ediyor. Bu gibi terminaller, 
sistemleri uzaktan ve kimi zaman
bizzat limanın uzağında bulunan 
bir yerden işleten, asgari sayıda
personel istihdam etmektedir.

Hollanda’daki, dünya üzerindeki 
ilk tam otomatik hale getirilmiş
limanlardan biri olan Rotterdam
limanında çalışan işçileri temsil
eden, ITF üyesi FNV sendikası, 
bu konuda yıllardır müzakereler
yürütmektedir. FNV’nin yaklaşımı
işleri korumak, işçilerin kontrol
kulesi, teknik, güvenlik ve bakım
işleri gibi yeni görevlere
kaydırılmalarını ve mümkün olduğu
yerlerde yapılan değişikliklerin
çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle
sonuçlanmasını sağlamaktır.

ITF üyesi sendikalar şimdilerde
hızla yükselmekte olan
otomasyonun limancılık sektörünü
güçlü sendikalardan kurtarmanın
bir yolu olarak kullanılmakta
olduğundan endişe etmektedir. Bu
endişe verici durum aynı zamanda
– hiçbir liman işçisinin bulunmadığı
bir limana yanaşmaktan genellikle
hoşnut olmayan - denizcileri de
etkilemektedir. ITF müfettişleri çoğu
kez limanlara ücretleri ödenmemiş
olarak gelen ve standart altı
koşullarda yaşayan ve çalışan
denizcilerle karşılaşmaktadır. 
Bu denizciler, içinde bulundukları
durumu düzeltmek için liman 
işçileri sendikalarının yardımına
güvenmektedir. Ortada hiçbir liman

işçisinin bulunmadığı bir durumda,
bu destek de ortadan kalkacaktır.

ITF ve üyeleri otomasyonun nerede
ve nasıl yaşandığını ve işçileri nasıl
etkilediğini daha iyi anlamak için
birlikte çalışıyorlar. Toplantılar,
konferanslar ve diğer haberleşme
ağları üzerinden öğrendikleri ve
paylaştıkları bilgiler hem sendikal
müdahaleleri hem de küresel
dayanışma ve kampanyaları 
– örneğin, DPW gibi küresel terminal
ağı operatörleri tarafından sendika
karşıtı girişimler modernizasyon
kisvesine büründürüldüğü zaman -
şekillendirmeye yardımcı olmaktadır.

Görünüşe göre otomatik terminaller
için teçhizat satan bazı şirketler
liman operatörlerine, emek
maliyetlerini düşürmenin ve
sendikaların varlığının yol açtığı
endüstriyel sorunu ortadan
kaldırmanın bir yolu olarak
otomasyonun reklamını başarılı 
bir biçimde yapıyorlar. Kısa bir süre
önce düzenlenen bir Lloyds List
seminerinde, bir işgücü yönetimi
yazılımı üreticisi tarafından yapılan
bir sunumda, şirketin ürünlerini
kullanmanın başlıca faydası olarak

emek maliyetlerinin düşürülmesi 
ön plana çıkartılıyordu. Bir başka
şirket tarafından yapılan benzer bir
sunumda, ABD’nin Batı Sahili’nde
otomasyon ele alınırken, bu
bölgedeki ücretler, sosyal haklar 
ve ILWU’nun uygulamalarına temel
sorunlar olarak atıfta bulunuluyordu.
Toplantıya katılan diğer şirketler,
otomasyon yoluyla ‘emekle ilgili
sorunlardan nasıl kaçınılabileceği’
hakkında konuştular.

ITF üyesi sendikalar gelişime karşı
çıkmıyorlar, ancak taleplerinde
kararlılar. Bir terminalin işletiminde
yapılacak her türlü değişikliğin
sendikalarla müzakere edilmesi 
ve otomasyonun örgütlü emeğe
saldırmak için değil, üretkenliği 
ve güvenliği azamileştirmek 
için kullanılması gerektiğini 
ısrarla vurguluyorlar.

Liman işçileri sendikaları
otomasyonla ilgili en iyi
uygulamaları paylaşmaya ve
işverenleri bu süreçte yer almaya
zorlamaya devam edecekler.
Otomasyon daha güvenli bir liman
anlamına gelmelidir, sendikasız 
bir liman değil.
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Kargonun gemiye yüklenmesi ve
gemiden boşaltılması işi, vasıflı,
çok yönlü ve tehlikeli bir iştir.
Teknoloji ve iyi uygulamalara
yönelik yaklaşımlar kesintisiz bir
biçimde değişim gösterdiğinden,
bu işi yapmak için eğitilmiş 
olan liman işçilerinin kendilerini
sürekli olarak yenilemeleri ve
uzmanlıklarını geliştirmeleri
gerekmektedir. Bu nedenle, liman
işçileri işlerinin kimi bölümlerinin
denizcilere yaptırıldığını fark
ettikleri zaman, farklı düzeylerde 
alarm zilleri çalmaktadır.

Örneğin, denizcilerden sık sık,
normal görevlerine ek olarak ve
genellikle uygun bir biçimde
eğitilmeden, konteynerleri bağlama
işini yapmalarının istendiğini biliyoruz.
Bu uygulama sadece bu görevi
yapan herkes için tehlikeli olmakla
kalmayıp, aynı zamanda denizcilerin
aşırı yorgunluk yaşamalarına 
da katkıda bulunmaktadır. Aşırı
yorgunluk denizdeki kazaların önemli
bir nedenidir ve denizci sendikaları
aşırı yorgunluğa karşı yıllardır
kampanya yürütmektedir.

Liman işçileri aynı zamanda,
denizcilerin bu işleri yaptıkları
zaman, kendi işlerini ellerinden alıyor
veya hak ve kazanımlarını tehlikeye
atıyor olabileceklerini de anlamalarını

istiyorlar. Bu birbirine bağımlı iki işçi
grubu arasında güçlü bir dayanışma
tarihi bulunmakta ve liman işçileri
elverişli bayrak gemilerinde çalışan
denizcileri koruyan sistemin
belkemiğini oluşturmaktadır. Liman
işçilerinin sahip oldukları endüstriyel
güç ve bu gücü denizciler lehine 
– örneğin, denizcilerin işverenleriyle
ödenmemiş ücretleri konusunda
anlaşmazlık yaşadıkları gemilerden
kargoyu boşaltmayı reddederek -
kullanma konusunda gönüllü
olmaları, denizcilerin haklarını 
elde etme yolunda sayısız
kazanımlar sağlamıştır.

İşvereniniz ITF’le bir toplu iş
sözleşmesi imzalamışsa, bu
sözleşme, sendikal örgütlerin onayı
olmaksızın, limanda hiçbir
denizciden kargo elleçlemesinin
istenemeyeceğini; buna karşılık, bu
işin eğitimli liman işçileri tarafından
yapılması gerektiğini belirten, çok
önemli bir madde içeriyor olacaktır
(bkz. yandaki kutu). ITF bu maddeyi
liman işçilerinin ve denizcilerin
güvenliğini ve işlerini korumak 
için verilen mücadelede önemli bir 
silah olarak görmektedir; ITF üyesi
sendikalar kargonun denizciler
tarafından elleçlendiğini fark ettikleri
zaman bu durumu, gerekli adımların
atılabilmesi için ITF’in Londra’daki
merkezine bildirmektedir.

Birleşik Krallık’ta, ITF üyesi Unite
sendikası, ITF’le birlikte, liman işçileri
ve denizciler arasındaki işbirliğini, her
iki tarafın da çıkarına olacak biçimde
daha da güçlendirmeye yönelik bir
girişim üzerinde çalışmaktadır. Bu
girişim ITF müfettişlerinin ve sendika
önderlerinin Britanya kıyı şeridi
boyunca liman işverenleriyle birlikte
çalışmalarını öngörmektedir. Bu
girişimde yer alanlar, kargo elleçleme
işinin sadece liman işçilerinin 
işi olduğu ilkesini pekiştirerek,
denizcilerin güvenliğini artırmaya 
ve liman işçilerinin işlerini korumaya
çalışmaktadır. Benimsedikleri – ve
ITF’in diğer ülkelerde de uygulamaya
konulacağını umduğu - bu yaklaşım,
ITF ile liman operatörü arasında 
bir mutabakat zaptının imzalanmış
olduğu Liverpool limanında daha
şimdiden liman işçilerinin işlerini
koruma altına almıştır.

Unite ve ITF teftiş ekibi Birleşik
Krallık limanlarında, liman işçilerinin
denizcilerin yaşamları ve karşı
karşıya kalabildikleri kötü koşullarla
ilgili bilgi aldıkları çeşitli etkinlikler
düzenlediler. Liman işçileri ve
denizciler birbirlerini destekledikleri
zaman daha güçlüler ve
sendikalarda örgütlü olmak her
ikisinin de haklarını korumak
bakımından yaşamsal bir 
önem taşımaktadır.

Kargoyu liman işçilerine bırakın
Limanlarda veya gemide kargo elleçleyen denizciler kendi
güvenliklerini tehlikeye atıyor, toplu iş sözleşmelerini ihlal ediyor ve en
güçlü müttefiklerinin, liman işçilerinin işlerini tehdit ediyor olabilirler

liman işçileri sendikalarının 
en başından itibaren müzakere
masasında yer almaları
gerekmektedir. Çevreye duyarlı
politikaları büyüme ve
kalkınmanın zorunluluklarıyla
birleştirmenin güçlükleri gibi, 
iş kayıpları ve ‘yeni yeşil’ işlerin
yaratılması da temel meseleler
arasında yer almaktadır.

ITF’in Afrika bölgesi liman işçileri
başkanı Judith Abuka şunları
söylüyor: “Afrika’nın önünde
büyük bir sorun duruyor; Doğu
Afrika kıyılarında petrol ve gaz
sahalarının keşfedilmesiyle
birlikte, sendikaların şimdi aktif bir
biçimde bununla meşgul olmaları
gerekiyor. Yaklaşımımızı

değiştirmeli ve bu yeni keşifler ile
Doğu Afrika’daki çevre üzerindeki
etkileri arasındaki bağlantılara
bakmaya başlamalıyız. Daha 
iyi ücret ve hizmet koşullarını
savunmakla yetinmemeliyiz. 
Her toplu iş sözleşmesi,
limanlarımızdaki çevre sorunlarını
ele alan maddeler de içermelidir.”

Sendikaların ayrıca, sektör
çevrenin korunması gündeminden
çıkar sağlamak amacıyla, 
işçi haklarını gerileten 
– aralarında, örneğin, 
bazı otomasyon planlarının da 
yer aldığı - girişimleri dayattığı
zaman, işçilerin ve toplumun 
sesi olması da gerekmektedir.
Liman işçileri sendikaları 

– liman çevresinde yaşayan halk
arasında, liman kentlerinde ve
bizzat limanlarda - kampanya 
ve politika geliştirme alanlarında
ne kadar aktif katılım sağlarlarsa,
işçilerin endişeleri gelecekte
yaşanacak olan değişimi
şekillendirmeye o kadar çok
katkıda bulunabilir.

Limancılık sektöründe 
yaşanacağı anlaşılan köklü
değişimin sadece çevresel 
ve ekonomik olarak değil, sosyal
olarak da sürdürülebilir olmasını
sağlamak için işçilerin sesinin 
ön plana çıkması gerekiyor.  

Gemi
mürettebatının
kargo
elleçlememesi
gerekiyor
Her ITF toplu 
iş sözleşmesi
aşağıdaki hükmü
içermektedir:

Gemiadamının uhdesinde
olmayan işler

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, gemiadamının
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 işlerin
yanı sıra; yükün çetelesinin
tutulması, tartılması, ölçülmesi,
markalanması, kontrol
edilmesi, teslimatı, gözcülük,
dağıtım, numune alınması,
bağlanma (lashing) ve çözme
(unlashing) gibi hizmetleri
kapsar; fakat yalnızca bunlarla
sınırlı değildir.
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24 Denizcilikte
kadınlar

ITF’in üyelik rakamları denizcilik
işlerinde çalışan kadınların
giderek artan sayılarla sendikalara
üye olduklarını gösteriyor.

Bu hem erkek hem kadın denizciler
için umut verici bir haber. Daha fazla
sayıda kadın üye sadece denizlerde
çalışan kadınları etkileyen konularda
daha fazla etkiye sahip olmak
anlamına gelmeyip, aynı zamanda
daha güçlü bir üye tabanına sahip
olmak ve dolayısıyla ücretler ve
güvenlik gibi herkesi ilgilendiren
konuları müzakere ederken daha
güçlü bir sese sahip olmak
anlamına da gelmektedir.

ITF mevcut eğilimlerin oluşturduğu
bu rüzgârdan faydalanmak
amacıyla, denizcilik sendikalarının
kadınları daha güçlü bir biçimde
temsil etmek ve sendikal
faaliyetlere katılımlarını sağlamak
için kullanmakta oldukları en iyi
uygulamaları paylaşan yeni bir
rehber hazırladı.

‘Kadınlara daha iyi koşullar
sağlamak’ başlıklı rehber,
kadınların denizcilik sektöründe
istihdam edilmelerinin ve sendikal
faaliyetlere katılmalarının önünde
duran engelleri ele almakta ve

yaşanan bu çok sayıdaki zorluğun
üstesinden gelmeye yönelik
yaklaşımları paylaşmaktadır.

Rehber, toplu pazarlığın hangi
yollardan kadınların sorunlarını
çözmeye yönelik hükümler
getirebileceğinin yanısıra, kadınların
sendikalara üye olmalarının nasıl
sağlanabileceğini, sendikal yapılar
içinde nasıl daha iyi temsil
edilebileceklerini ve sendikal
faaliyetlerde nasıl daha fazla yer
alabileceklerini de göstermektedir.
Rehber dünyanın dört bir yanındaki
ITF üyesi sendikalar tarafından
kullanılan en iyi uygulama
örneklerinin yanı sıra, kontrol
listeleri, model toplu iş sözleşmesi
maddeleri ve sendikaların 
kadınlarla birlikte ve kadınlar için
yürüttükleri faaliyetleri geliştirirken
kullanabilecekleri model 
politikaları içermektedir.

Rehberi okumak için:
www.itfglobal.org/infocentre/
pubs.cfm/detail/39317

ITF’in kadınlar bölümünün
çalışmaları hakkında daha 
fazla bilgi almak için:
www.itfglobal.org/women/
index.cfm 

Birlikte daha iyi
Yeni yayımlanan rehber, daha fazla sayıda
kadının sendikalara üye olduğunu ve
denizciler olarak kendilerini etkileyen
sorunlar karşısında tutum aldığını gösteren
umut veren işaretlerden yararlanmaları için
denizci sendikalarına yardımcı oluyor

Kadınlarla birlikte
kazanmak:
başarılı sonuç
veren yaklaşımlar
Eşit haklar için toplu pazarlık
Sendikalar toplumsal cinsiyet
eşitliği için müzakerede
bulundukları zaman, iyileşen
koşullar gerek erkeklerin gerekse
de kadınların çalışma yaşamları
üzerinde olumlu sonuçlar
doğurmaktadır. Hamilelik ve
annelik haklarına ilişkin hükümler
kapsayıcı aile dostu işyerleri
oluşturulması yolunda atılmış ilk
adımlar olabileceği gibi, cinsel
tacizi önlemeye yönelik yeni
politikalar da işyerinde zorbalığın
azaltılmasını sağlayabilir.

Eylem halindeki sendikalar:
• Güney Afrika Taşımacılık İşçileri
Sendikası (Satawu) kadınlara
emzirme izni ve doğum
sonrasında klinik muayene için
izin hakkı sağlamanın yanısıra,
ücretli annelik iznini dört aydan
altı aya çıkarmak amacıyla
müzakereler yürütmektedir.
• Norveç Denizciler Sendikası
bağıtladığı toplu iş sözleşmesiyle,
Bahama bandıralı turizm
gemilerinde çalışan sendika
üyeleri için, hamileliklerinin en 
geç 26’ıncı haftasından itibaren
evlerine gönderilmeleri hakkını
kazandı; sendika üyesi kadın
işçiler, aynı zamanda, 100 günlük
temel ücrete ve çocuğun
doğumdan sonraki üç yıl içinde işe
alınmada öncelikli olarak dikkate
alınmaya da hak kazandılar.
• Belçika'da BTB sendikası kadın
denizciler için daha iyi sağlık
tesisleri ve kadın liman işçilerine
özel tasarlanmış koruyucu giysi
sağlanmasını başarılı bir biçimde
müzakere etti.
• Anglo-Hollanda-İsviçreli
denizcilik sendikası Nautilus
International tarafından
gemilerde taciz ve zorbalığı
ortadan kaldırmak amacıyla
başlatılan bir proje hem Birleşik
Krallık hem de Avrupa’da kılavuz
ilkelerin sosyal paydaşlarca
benimsenmesiyle sonuçlandı.

Sendikal yapılar ve liderlik
Sendikalar kadınların temsilini
her düzeyde artırmak için kadın
komiteleri kurma, liderlik
eğitimleri verme, kadınların
politika oluşturulan organlarda
yer almalarını sağlama ve kadın
görevliler atamanın yanısıra,

daha az resmi karakterde
haberleşme ağlarını ve kadın
faaliyetlerini teşvik ederek, 
her türlü girişimde bulundular.

Eylem halindeki sendikalar:
• Barbados İşçi Sendikası’nın
kıdemli personelinin yarısı
kadınlardan oluşmaktadır.
• Estonya Bağımsız Denizciler
Sendikası üç tam zamanlı kadın
sendika görevlisine sahiptir.
• Kadın komiteleri, Ürdün’deki
Liman İşçileri Genel Sendikası ve
Burma Denizciler Sendikası gibi
yeni kurulmuş olan ve gelişim
aşamasındaki sendikaların
gündeminde yer almaktadır.
• ABD’deki Uluslararası
Denizciler Sendikası ve Japon
Denizciler Sendikası, kadın
üyeleriyle görüş alışverişinde
bulunmak ve onların gündeme
getirdikleri sorunları ele almaya
yönelik stratejiler geliştirmek için
gayrı resmi haberleşme ağlarını
ve forumları kullanmaktadır.

Üyelik ve katılım
ITF üyesi denizcilik sendikaları,
kadınlara karşı şiddet veya
HIV/AIDS farkındalığı gibi
spesifik konulardan, hedef
seçilen işyerlerinde örgütlenme
ve kampanyalar yürütmeye
uzanan, bir dizi üye kazanma 
ve örgütlenme faaliyeti içinde 
yer almaktadır.

Eylem halindeki sendikalar:
• Japonya Denizciler Sendikası
kadınları denizcilik sektöründe yer
almaya teşvik etmek için her yıl
denizcilik üniversiteleri ve eğitim
merkezlerini ziyaret etmektedir.
• Togo’daki Synatram
sendikasının kadın komitesi,
sendika yönetiminden,
sendikaya üye olmak isteyen
kadınlar için üyelik aidatının
kaldırılmasını talep etti. Bu,
özellikle sendikaya üye olmak ve
sendikal faaliyetlerde yer almak
isteyen düşük ücretli kadın işçiler
üzerinde teşvik edici oldu.
• Hindistan’da, Kandla limanında
örgütlü olan Ulaştırma ve Liman
İşçileri sendikası temel haklar,
cinsel taciz ve şiddet, HIV/AIDS
ve Dünya Kadınlar Günü
konularında düzenli aralıklarla
eğitim faaliyetleri ve seminerler
düzenlemektedir. Sendika bu
etkinliklerin kadınların liderlik
becerilerini geliştirmelerine
yardımcı olduğunu ve kadınların
sendikanın faaliyetlerinde daha
aktif bir rol üstlenmeye
başladıklarını bildirmektedir. 

“Daha fazla sayıda kadın üye denizlerde çalışan
kadınları etkileyen konularda daha fazla etkiye sahip
olmak anlamına gelmektedir – daha fazla sayıda
kadın üye, daha güçlü bir üye tabanı ve dolayısıyla

daha güçlü bir ses anlamına gelmektedir”
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Sizin haklarınızı savunuyor
Kendi hatanızdan kaynaklanmayan
nedenlerle başınızın derde girmesi
durumunda yardıma ihtiyaç
duyabilirsiniz; sorumlu zabitle
anlaşmazlığa düşmüş ve haksız
yere cezalandırılmış ya da
işvereninizin ihmalkârlığı nedeniyle
kaza geçirmiş olabilirsiniz. Bu tür
durumlarda sendika üyesi olmak,
size yasal tazminat alabilmeniz için
finansal ve diğer türden yardım
dâhil yaşamsal öneme sahip
destek sağlayarak, bir cankurtaran
halatı işlevi görebilir.

Sendikalar aynı zamanda
işyerlerinde üyelerini etkileyen
mevzuatı iyileştirmek için
kampanyalar ve politikacılara
yönelik lobi faaliyetleri 
de yürütmektedir.

Uluslararası etki
ITF uluslararası forumlarda
denizcilerin temsil edilmesine
yönelik çok önemli çalışmalar
yapmaktadır: Denizcilerin nasıl
çalışacaklarını düzenleyen
sözleşmelerin ve mevzuatın
kararlaştırıldığı asıl yerler olan,
Uluslararası Denizcilik Örgütü
(IMO) ve Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) gibi uluslararası
kuruluşlar üzerinde etkili bir rol
oynamaktadır. Yaşanan bir krizin
uluslararası toplumun harekete
geçmesini gerektirdiği durumlarda
– örneğin, korsanlık konusunda –
ITF denizcilerin sesinin yeterince
yüksek ve net bir biçimde
duyulmasını sağlamaktadır. Ayrıca,
iş uyuşmazlıkları sırasında
birbirleriyle dayanışma göstermek

isteyen üye sendikaların destek
eylemlerinin eşgüdümünü de
sağlamaktadır.

Bununla birlikte, dayanışma sadece
uluslararası federasyonlar eliyle
gerekleştirilmez. Dayanışma her
sendikanın işleyişinde, temel bir
unsur olarak yer alır. Aynı şekilde,
gerek tekil sendikaların gerekse 
de sendikaların bir araya gelerek
yürüttükleri siyasi çalışmaların
önemi de göz ardı edilemez.

Hükümetlere karşı tutum almak
ITF’in Birleşik Krallık’taki
üyelerinden biri olan Demiryolu,
Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri
Sendikası (RMT), İskoçya'da
anakara ile Batı Adaları arasında
seyahat eden feribotlarda çalışan
denizcileri örgütlemektedir. RMT, 
bir başka ITF üyesi sendika olan
Nautilus International’la birlikte
çalışarak, hükümetin feribot
hizmetlerini piyasada ihale yoluyla
satışa çıkarma girişimine – bu,
mevcut hizmet ağını parçalayacak
ve emeklilik haklarının da aralarında
yer aldığı istihdam koşullarını
olumsuz bir biçimde etkileyecekti -
karşı mücadele verdi.

RMT grev oylamasına gitme
çağrısı yaptı ve Nautilus
International’la birlikte özelleştirme
sürecine karşı politikacılara
yönelik lobi çalışması başlattı.

İskoç Sendikalar Kongresi 
ve üyesi sendikalar İskoç
parlamentosunda bir lobi
çalışması yürüttüler. Oluşan 
bu yoğun baskısının ardından, 

İskoç hükümeti emeklilik haklarını
güvence altına almayı ve ücret 
ve çalışma koşullarında kesintiler
yoluyla tasarruf yapılmasına karşı
koruyucu önlemler getirmeyi kabul
etti. Sonuç olarak, özel sektör
ihaleye yönelik ilgisini yitirdi ve
mevcut kamu şirketi, Caledonian
MacBrayne, ihaleyi kazandı.

İskoç hükümeti feribot
hizmetleriyle ilgili olarak daha
yakın bir zamanda yaptığı yeni 
bir değerlendirmede, yeni tonaj
yatırımını sağlayabilmek için,
kamuya ait operatör tarafından
işletilen bazı hatların özel sektör
tarafından devralınmasının gerekli
olabileceğini ilan etti. Bu kez 
RMT ve Nautilus International
tarafından yaptırılan ve hükümete
sunulan bir akademik çalışma,
özel sektörün yatırım verimliliği
konusunda daha iyi bir konumda
olmadığını ve sorumluluğun
mevcut kamu sektörü
operatöründen alınmasıyla
güvenliğin zafiyete
uğrayabileceğini saptayarak, 
kısmi özelleştirmenin gerekli
olduğuna dair argümanları 
açıkça çürüttü.

Bu gibi kampanya teknikleri
sendika üyelerinin çıkarlarını
korumak için, bir birey tarafından
yapılması mümkün olmayan 
bir biçimde, kolektif olarak
kullanılabilir. İşyerinde arkanızda
sendikanızın gücünün bulunması,
sadece ücret ve çalışma
koşullarınız üzerinde değil,
potansiyel olarak bir feribot
hizmetinin nasıl düzenlendiği 

ve ne tür bir işveren için
çalıştığınız konusunda da
muazzam bir fark yaratabilir.

Tüm işçilerin sesi
Şüphesiz, başınız derde girdiği
zaman sendika sizi tekil bir birey
olarak koruyabilir ve ücretlerinizi
ve çalışma koşullarınızı
iyileştirebilir. Bununla birlikte,
sendika tüm işçileri bir araya
getirerek, güçlü konumda olan
işçiler daha az pazarlık gücüne
sahip olanların korunmasına
yardımcı olacağından, herkesin
durumunun iyileştirilmesine
yardımcı olabilir ve böylece
herkes adil bir ücret ve makul
çalışma koşullarına sahip olur.
Sendikanıza üye olarak ve diğer
işçileri destekleyerek işyerindeki
meslektaşlarınız olan insanları
umursadığınızı göstermiş
olursunuz. Dolayısıyla, bir
sendikaya üye olmak aynı
zamanda bir sosyal dayanışma
eylemi olarak da görülebilir.

ITF’in çalışmalarını mümkün 
kılan tek şey, ulusal 
sendikalarının işyerlerinde 
önemli bir rol oynadığına 
inanan güçlü bir üye tabanı olan,
başarılı sendikalara sahip
olmasıdır. Sendikalar üyelerine
ücret ve çalışma koşullarını
iyileştirmek için kolektif temsil
yoluyla, bireysel temsil ve 
koruma yoluyla, siyasi
kampanyalar ve lobi faaliyetleri
yürüterek; ortak refaha ise tüm
birleşmiş işçilerin kolektif gücü 
ve toplumsal dayanışma yoluyla
hizmet ederler.  

Sendikalar: ne anlam taşıyorlar?
Mürettebattan bazı arkadaşlarınızın ve ITF müfettişinin, sendikalardan neden bu kadar 
çok söz ettiklerinden tam olarak emin olamıyorsanız – bu yazıyı okumaya devam edin. 
ITF’in denizciler bölümünde kıdemli bölüm asistanı olarak görev yapan Steve Yandell, 
bir sendikanın sizin için, iş arkadaşlarınız ve dünya üzerindeki diğer meslektaşlarınız için
neler yapabileceğini ele alan kısa bir brifingle, temel sendikal bilgilere bir geri dönüş yapıyor

“Şüphesiz, başınız derde girdiǧi zaman sendika sizi tekil bir birey 
olarak koruyabilir ve ücretlerinizi ve çalışma koşullarınızı iyileştirebilir. 
Bununla birlikte, sendika tüm işçileri bir araya getirerek, güçlü konumda
olan işçiler daha az pazarlık gücüne sahip olanların korunmasına yardımcı
olacaǧından, herkesin durumunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir...”
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Geleceǧin
denizcilerine
yatırım yapmak
Uluslararası Denizcilik İşverenleri Konseyi’nden Alexander Woods,
işgücü açığının yaklaşmakta olduğunu gösteren işaretler karşısında,
işverenler yeni denizcilerin eğitimine destek vermek için sıraya
giriyorlar diyor

Yaşanan son ekonomik
darboğaza rağmen, gemicilik
şirketleri denizcilerin malların
küresel düzeyde taşınmasında
oynadıkları can alıcı rolü
korumak ve desteklemek
konusunda acil bir ihtiyaç
bulunduğunu kabul etmektedir.

Dünya ticaretinin – petrol ve
çelikten, gıda ve giyime ve lüks

tüketim maddelerine varıncaya
kadar her şeyin - yüzde doksanı
deniz yoluyla yapılmaya devam
ediyor. Nitekim sektör sıkıntılı bir
dönem yaşmış ve hâlâ tam olarak
toparlanamamışken, dünya filosu
büyümeyi sürdürüyor. Hâlihazırda
150’den fazla ülkenin sicillerine
kayıtlı, üzerlerinde hemen hemen
her milleten 1,5 milyon – yaklaşık
olarak üçte biri zabit olan -
denizcinin çalıştığı, 100,000’den
fazla gemi bulunmaktadır.

Denizdeki gemilerin sayısı giderek
artarken, işgücü anketleri hem
zabitler hem de tayfalar düzeyinde
bir denizci açığının yaşanacağını
öngörmektedir. Ehil, vasıflı 
ve kendilerini işlerine adamış
denizcilerin ve özellikle zabitlerin
kıtlığı, sektöre yönelik ciddi bir
tehdit oluşturmaktadır.

2006 yılında, dünya çapında
180'den fazla gemicilik şirketini
temsil eden Uluslararası Denizcilik
İşverenler Konseyi (IMEC),
yüksek kaliteli ve üst düzeyde
yetenekli, hazır bir işgücü arzı
ihtiyacını karşılamak üzere, 

bir işe alım ve eğitim komitesi
kurdu. Aynı yıl, IMEC üyeleri
tarafından desteklenen 20
denizcilik öğrencisi Filipinler’de,
Asya ve Pasifik Denizcilik
Akademisi'nde (MAAP), konseyin
denizci eğitim programına
başladılar. IMEC, Cebu
Üniversitesi’ndeki Denizcilik 
Eğitim Merkezi’ndeki (METC)
eğitim faaliyetlerine 2008 yılında,
50 denizcilik öğrencisine destek
sağlayarak başladı. Bu iki eğitim
kurumunda her yıl yaklaşık 
250 denizcilik öğrencisinin eğitime
başladığı bu program, büyük bir
başarıya imza atmış durumda.

Bu, mezun olan öğrencilerin
güverte ve makine zabiti olarak
eğitildikleri, dört yıllık bir kurs.
Adaylar, motivasyonları ve ticari
gemilerde zabit olarak çalışmaya
uygun olup olmadıkları konusunda
karar veren, ilk olarak potansiyel
üniversitelerini temsil eden bir
yetkili ve daha sonra IMEC
sekretaryası ve bir üye temsilcisi
tarafından, akademik sınav ve
mülakat yoluyla, dikkatli bir
biçimde seçilmektedir.
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IMEC’in eğitim ve operasyon
müdürü Adam Lewis şunları
söylüyor: “Öğrenci alımı sürecinde
seçici olmak sonuç veriyor, ancak
sorun sadece akademik olarak
kabiliyetli öğrencileri seçmekle
sınırlı değil. Biz denizde kendilerine
muhteşem bir kariyer oluşturma
becerisine ve arzusuna sahip genç
erkek ve kadınları seçiyoruz.”

Standartları yükseltmek
Öğrenciler programa başlamadan
önce, matematik, fizik ve İngilizce
eğitimi üzerinde yoğunlaşan bir
hazırlık kursuna katılmaktadır.
Ancak bu kursu başarılı bir
biçimde tamamlayanlar,
düzenlenen bir açılış töreniyle
resmen IMEC denizcilik öğrencisi
olmaya hak kazanmaktadır. 
Her öğrenci, kendisine eğitiminin
üçüncü yılında gemide stajyer
olarak çalışma ve hayati önemde
olan denizde deneyim kazanma
olanağını sağlayan bir IMEC üyesi
tarafından desteklenmektedir.
İşveren, bu üçüncü yıl boyunca
denizcilik öğrencisinin ücretlerini,
daha sonra üniversite eğitiminin
dördüncü ve son yılını finanse
etmek için kullanılacak olan bir
fona yatırmaktadır.

IMEC denizcilik öğrencilerinin
eğitiminin ilk iki yılını, Uluslararası
Denizcilik Eğitim Vakfı (IMTT)
aracılığıyla finanse etmektedir. 
Vakıf aynı zamanda derslik 
ve eğitim malzemelerinin
iyileştirilmesinin yanı sıra, 
öğretim görevlisi ve eğitim 
personeli için kesintisiz mesleki
gelişim sağlanmasını da 
finanse etmektedir.

“Kariyer olarak gemi zabitliğini
seçtim, çünkü esas olarak liderlik
becerilerimi geliştirmek istiyorum.
Çocukluğumdan beri hayalim
denize açılmak ve dünyayı
dolaşmaktı; denizcilik benim
tutkum,” diyor denizcilik 
öğrencisi Dave Polistico.

“Daha lisedeyken hayallerimi
gerçekleştirmemi sağlayacak
denizcilik okullarını ve burs
programlarını araştırıyordum. Şimdi,
gelecekte çok yetkin bir gemi zabiti
olmak üzere eğitim görebilirim.”

Gemicilik sektörünün şu anda
çalkantılı bir dönemden geçiyor
olmasına rağmen, IMEC üyelerinin
yeni bir gemi zabitleri kuşağının
hazırlanmasına yatırım yapmaya

hâlâ istekli oldukları çok açık.
Şirketler bilançolarının ötesine
bakabiliyor ve sektörün
gelecekteki durumunu göz 
önünde bulundurabiliyorlar.

Bir IMEC üyesi şöyle diyor:
“Hedefimiz iyi eğitimli zabitler
yetiştirmek. İyi denizcilik
akademilerinden birinci sınıf
denizcilik öğrencilerini seçiyoruz.
Görevimiz ve arzumuz, denizcilik
öğrencilerini ticari filo için yüksek
kaliteli zabitler haline getirmek.

“IMEC destek verdiği öğrenciler
için, onların sadece teoride değil,
pratikte de yetkin olmalarını
güvence altına alan standartlar
oluşturuyor. Yeni zabitler için 
çok büyük önem taşıyan deniz
deneyimi, denizcilik öğrencilerinin
sınıfta öğrendikleri teoriyi pratiğe
geçirmelerini ve çağdaşları
arasında öne çıkmalarını
sağlamaktadır.”

Zabitlerin göreve hazır olmaları
Yeni mezun zabitler eğitimlerini
tamamladıktan sonra, tam
zamanlı olarak istihdam edilmek
üzere, kendilerine destek vermiş
olan şirketlere dönmektedir.

Adam Lewis, “Denizcilerin
yetkinliği sektörün güvenli ve etkin
işleyişi için büyük önem
taşımaktadır,” diyor. “Asgari
standartları sağlamak yeterli
değil, biz üstün başarı gösteren
denizcilik öğrencileri istiyoruz.”

Denizcilik öğrencisi Cyril Sables,
“Bize, diğerlerine nasip olmayan
kalitede bir eğitim ve öğrenim
sağlandığına inanıyorum,” diyor.

“Denizde geçirdiğim zaman,
denizde yaşamın nasıl bir şey
olduğu konusundaki önyargılarımı
sona erdirdi. Gemide temel
çalışma rutini içinde yer almak ve
bir zabit olmanın içerdiği
sorumlulukları tecrübe etmek
bana şirketime bu işi yapmaya
hazır olduğumu söyleyebilecek
güveni kazandırdı.”

Denizcilik sektörünün sürmekte
olan sorunlarla karşı karşıya
bulunduğu bir zamanda,
işverenlerin denizcilik işgücünü
desteklemeye yönelik kararlılığının
artmasıyla birlikte, sektörün
büyümekte olduğunu gösteren
işaretlerin ortaya çıkması, 
dünya ticaretinin sürmesini
sağlayan erkek ve kadınlar
arasında güven ve iyimserlik
duygusunu güçlendirecektir.

IMEC’nin Geliştirilmiş Zabit
Yetiştirme Eğitim Programı
hakkında daha fazla bilgi almak
için: www.imec.org.uk/training.

IMEC hakkında
IMEC denizcilik sektöründe,
endüstriyel ilişkiler alanında
hizmet sunan tek uluslararası
işveren örgütüdür. IMEC,
9.710’dan fazla gemiyi işleten ve
tüm uluslardan 209.000’i aşkın
denizciyi istihdam eden, 45
ülkeden 180’den fazla üyeyi
temsil etmektedir.

IMEC, üyelerinin sahip 
oldukları görüşlerin eşgüdümünü
sağlamakta ve onları Uluslararası
Taşımacılık İşçileri Sendikası
(ITF) ile IMEC üyelerinin işlettikleri
gemilerde çalışan denizcilerin
ücret ve istihdam koşulları
üzerinde yürüttüğü
müzakerelerde, Ortak Müzakere
Grubu (JNG) aracılığıyla temsil
etmektedir.

IMEC hakkında daha fazla bilgi
için: www.imec.org.uk.  

Mumbai’deki Nusi Offshore
Eğitim Enstitüsü (NOTI) denizcilere
offshore gemicilik disiplinlerinde
yetkinlik kazandırmak ve komuta
zinciri içinde yükselmelerine
yardımcı olmak için kuruldu.

NUSI başkanı Kaptan 
Nand Hiranandani şunları söyledi:
“NOTI’nin bu tesisi, bugün offshore
sektöründe çalışmakta olan Hintli
denizcilere mesleki eğitim alanındaki
eksik halkayı sağlamaktadır.”

Merkezde en gelişkin
teknolojiye sahip simülatör odaları
yer alıyor. Bunların arasında, 
bir büyük ve 360 derece görüş 
açılı offshore gemisi güverte
simülatörünün yanısıra, Hindistan’ın
ilk uzaktan kumandalı araç (ROV)
simülatörü de bulunuyor.

NOTI merkezi ayrıca 
gemi motoru ve offshore vinç

simülatörlerinin yanısıra, 
denizcilik öğrencilerini radar, 
gemi elleçleme, petrol sahasında
navigasyon ve diğer operasyonal
beceriler konularında eğitmek
amacıyla donatılmış çok işlevli 
bir dersliğe sahip. Kursiyerler
simülasyonları lojistik, römorkaj,
teçhizat konumlandırma, sualtı
teçhizatı ve denizde ağır yük vinci
operasyonları çalışmalarının bir
parçası olarak kullanabiliyor.

NUSI ve ITF’in daha geniş
planda yürüttükleri çalışmalara
değinen Kaptan Nand Hiranandani
şu yorumda bulundu: “Kâr amacı
gütmeyen bir örgüt olarak, tüm
denizcilerin geleceğine bir yatırım
yapabildik ve onlara profesyonel
gelişimlerini sürdürmeleri ve
kariyerlerini geliştirmeleri için 
bir araç sağlayabildik.”

Hintli denizciler için en modern
offshore eǧitimi

Hindistan Ulusal Denizciler Sendikası (NUSI) tarafından yönetilen 
ve Hintli denizcilere hizmet veren bir vakıf ile ITF, 2013 yılının 
Kasım ayında, offshore sektöründeki Hintli denizciler için birinci
sınıf bir simülasyon eğitim merkezinin açılışını yaptılar
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28 Offshore 
görev gücü

Geçtiğimiz 15 yıl boyunca,
ITF’in offshore görev gücü
grubu (OTFG) offshore
sektöründeki endüstriyel
ilişkilerin genel görünümünü
dünya çapında değiştirdi.

Grubun yürüttüğü sektörel
kampanyalar ve yaptığı siyasi
girişimler, Kuzey Denizi, 
Brezilya, Kanada, Hindistan, ABD,
Endonezya, Singapur, Trinidad ve
Tobago, Nijerya, Fildişi Sahilleri,
Hırvatistan, Doğu Timor ve en 
son olarak Kenya'da offshore
sektöründeki istihdam koşulları
üzerinde etkili oldu. Grup ayrıca
ITF üyesi sendikaların sektörde
yürüttükleri çalışmalara 
– muhtemelen en başta da 
ABD ve Meksikalı üyelerinin
Meksika Körfezi’nde yürüttüleri
başarılı kampanyaya – da önemli
bir destek sağladı.

Her şey 1997 yılında, 
Kuzey Denizi’nde sosyal
dampinge karşı yürütülen başarılı
bir kampanya ile OTFG’nin
kurulmasının hemen sonrasında
başladı. Farstad adlı Norveçli 
bir şirket üzerinde odaklanan bu
kampanyanın bir sonucu olarak,
ITF bu şirketle, offshore işçilerine
insana yakışır asgari ücret
düzeyleri sağlayan ilk model

offshore hizmet gemi
sözleşmesinin ortaya çıkmasına
yol açan bir toplu iş sözleşmesi
imzaladı. Bu sözleşme NMU
tarafından temsil edilen ITF’in
Norveçli üyeleri ile gemi
sahiplerinin örgütü NSA arasında
imzalandı. O zamandan bu yana,
bu model sözleşme ve ITF’in
offshore standart toplu iş
sözleşmesi, 200’den fazla 
sayıda elverişli bayrak gemisinin
ITF sözleşmesi kapsamına
girmesiyle birlikte istikrarlı bir
gelişim göstermektedir.

ITF, 2013 yılının Haziran ayında,
üyesi Singapur Denizcilik Zabitleri
Sendikası (SMOU) ve Singapur
Gemiadamları Örgütü (SOS)
tarafından imzalanan Swire 
filo sözleşmesini ve Fransız 
şirketi Bourbon offshore ile 
küresel bir işbirliği anlaşmasının
imzalanmasını memnuniyetle
karşıladı. Bourbon dünya 
çapında 45’den fazla ülkede,
450’yi aşkın gemi ve 10.000’den
fazla denizciyle, petrol ve 
gaz sektörlerine denizcilik
hizmetleri veren başlıca
tedarikçilerden biridir.

Bu sözleşmelerin imzalanmış
olması offshore sektöründe
çalışan işçilere adalet ve eşitlik

sağlanması kampanyasında
gerçek bir dönüm noktasına 
işaret etmektedir. Bu sözleşmeler,
offshore sektörünü de
kapsamakta olan Denizcilik
Çalışma Sözleşmesi’ni
desteklemekte (bkz. sayfa 12–15)
ve ITF’e sektördeki gerçek
oyuncuları belirlemesi konusunda
yardımcı olmaktadır.

OTFG hızla büyüyen bir sektörde,
saygın bir isim haline gelmiştir 
ve küresel sektörel profiliyle
birlikte Uluslararası Denizcilik
İşverenleri Konseyi (IMEC) gibi
örgütlerin dikkatini çekmektedir.
IMEC, görev gücü grubu ile 
resmi bir ilişki geliştirmeye 
büyük bir ilgi göstermiş ve 
üyeleri adına offshore toplu iş
sözleşmelerinin geliştirmesinde
işbirliği yapmayı önermiştir.

IMEC üyeleri arasında, Avrupa,
Asya ve Afrika'da hidrokarbon
sektöründe faaliyet gösteren,
kamuoyunca iyi tanınan bir 
dizi şirket yer almaktadır; bu, 
ITF’e offshore sektöründe 
çalışan denizciler adına 
hedeflerini gerçekleştirme
çabasında bir başka önemli 
forum sağlamaktadır. 

Büyümekte olan offshore sektöründe
sendikaların küresel etkisi hissediliyor
ITF’in offshore görev gücü başkanı Norrie McVicar, kampanya faaliyetlerinin sonuçlarının
bugün offshore sektöründe açıkça görülebildiğini söylüyor

Afrikalı sendikalar
ITF görev gücü
grubunun bölgesel
kolunu oluşturdular

2013 yılının sonunda,
Kenya’nın Mombasa
şehrinde bir araya gelen ITF
üyesi sendikalar, offshore
sektöründe çalışan Afrikalı
işçilerin haklarını korumayı
ve yerli hidrokarbon
sektöründe Afrika uyruklulara
daha fazla iş imkânı
sağlanması için mücadele
etmeyi amaçlayan yeni bir
görev gücü oluşturdular.

ITF’in yeni Afrika bölgesel
offshore petrol ve gaz görev
gücü grubu (AROTFG),
offshore petrol ve gaz
sektöründe ulusal kabotajı 
ve kıta sahanlığı yetkisini
güvence altına almak için
kampanya yürütmektedir.
Grup aynı zamanda şirketler
tarafından ihlallerde -özellikle
denizcilerin haklar bildirgesi
olan Denizcilik Çalışma
Sözleşmesi 2006’yı ihlal
ettikleri yerlerde - Afrikalı
işçilerin haklarına yönelik
bulunup bulunulmadığını 
da kontrol etmektedir. 

Kuruluş toplantısında bir
konuşma yapan, ITF’in Afrika
bölge sekreteri Joe Katende,
şunları söyledi: "Bu tarihi bir
olay. ITF ve onun küresel
offshore görev gücü grubu
tarafından desteklenen
AROTFG, hükümetlere 
ve hidrokarbon sektörüne
Afrikalı işçilerin bahaneler
işitmekten bıkıp usandıklarına
dair bir sinyal gönderecektir.
Sektörün Afrikalı işçileri 
kendi kıta sahanlıkları
üzerinde, becerilerini
geliştirme ve iş olanakları
bulma konusunda
desteklemesinin 
zamanı gelmiştir.”

“Her şey 1997
yılında, Kuzey

Denizi’nde sosyal
dampinge karşı
yürütülen başarılı
bir kampanya 
ile OTFG’nin
kurulmasının

hemen sonrasında
başladı.”
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Birlikte öǧrenmek
Norveç Denizciler Sendikası’ndan Lena Dyring çalışanlara yönelik seminerlerin 
denizcilik sektöründe HIV/AIDS konusundaki bilgisizlik ve korkunun aşılmasına 
nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor

Hâlihazırda Filipinler, Endonezya, Hindistan ve
Jamaika’da seminerler yapılması planlanmaktadır

Ayrıntılar için 
seminars@nsu.org adresinden bizimle temasa geçin

Bizi ayrıca
www.facebook.com/norwegianseafarersunion
adresinde bulabilirsiniz

HIV/AIDS konusunda iyi
bilgilendirilmiş olmak hepimiz
için ve hiç kuşkusuz, daha
yüksek HIV oranlarına yol
açabilecek olan rastgele ve
potansiyel olarak riskli cinsel
davranışların daha sık
görüldüğü, evinden uzakta,
denizde çalışan herkes için
yaşamsal önem taşımaktadır.

Bugün bile, birçoğumuz HIV virüsü
– hem nasıl bulaştığı hem de
etkilerinin nasıl kontrol altına
alınabileceği – hakkında yetersiz
bir kavrayışa sahibiz. Sonuç
olarak, bir yandan bilmeden risk
alma eğilimi gösterebilir ve diğer
yandan da korku ve önyargı ile
yanlış yönlendirilebiliriz.

Bu doğrultuda, sendikalar HIV/AIDS
konusunda düzenlenen eğitim
çalışmalarının denizcilik sektörü
çalışanları arasında genellikle
büyük bir ilgi uyandırdığını
görmekten mutluluk duymaktadır.

Her yıl, kruvaziyer sektöründe
çalışan yüzlerce erkek ve kadın, ITF
üyesi Norveç Denizciler Sendikası,
İtalyan sendikası FIT-CISL ve ITF
tarafından düzenlenen geniş
kapsamlı eğitim seminerlerine
katılmaktadır. Bu seminerlerde
katılımcılar uluslararası gemiciliğin
gerçeklerinden sendikal haklara ve
işyerlerinde yaşanan zorluklara
varıncaya kadar, ilgili her türlü
konuyu tartışmaktadır. Ancak en
popüler toplantılar, her zaman
HIV/AIDS ile ilgili olanlardır. Bu
seminerler uzman bilgilerini, soru ve
endişeleri güvenli bir ortamda
inceleme fırsatını ve bu çok ciddi
konuyu biraz olsun hafifletmeyi

amaçlayan çeşitli eğlenceli
aktiviteleri içermektedir. Katılımcılar
çoğu kez çekingenliklerini
üzerlerinden atabildiklerini görmekte
ve bu konular hakkında konuşurken
daha az mahcubiyet veya
utangaçlık hissetmektedir.

Toplumsal damgalama HIV/AIDS ile
yaşayan insanlar için kimi zaman
üstesinden gelmekte en çok
zorlandıkları engel olmaktadır. 
Bu nedenle, eğitimcilerin HIV’in
nasıl yayılmadığı ve HIV pozitif
çalışanların nasıl normale yakın bir
yaşam sürebilecekleri, çoğunlukla
işlerini ve diğer günlük faaliyetlerini
çok az ya da hiç bir değişiklik söz
konusu olmaksızın nasıl yerine
getirebilecekleri konusunda bilgi
vermeleri, çok büyük önem
taşımaktadır. Sürüp giden yaygın bir
yanlış kanı, virüsün el sıkışarak ve
sarılarak bulaşabileceği inancıdır –
bu tür efsaneleri kesin bir biçimde
ortadan kaldırmamız gerekmektedir.

HIV/AIDS bağlantılı toplumsal
damgalama, virüsün bir tür ‘utanç
verici yaşam tarzıyla’ bağlantılı
olduğu görüşü tarafından kalıcı
hale getirilmektedir. Dolayısıyla,
eğitim çalışmalarının temel
hedeflerinden biri, gerekli önlemleri
almamaları durumunda virüsün
herkese bulaşabileceğini
vurgulamak olmalıdır.

Eğitim çalışmalarımızda, turizm
gemisi personeli birbirlerinden
deneyim aktarımı yoluyla bilgi
edinmekte ve seminerlerimizde
her zaman, HIV pozitif olmanın
hayatlarını nasıl etkilediğini birinci
elden paylaşmak üzere virüsle
yaşayan birileri bulunmaktadır.

Kocası AIDS’ten öldükten sonra,
üç yıl önce HIV pozitif olduğu
öğrenen, Endonezya’nın Bali
Adası’ndan gelen Yoke
Ferdinandus, kendi deneyimlerini
paylaşmak için seminerlerimize
gelmiş olan cesur insanlardan biri.

Kendisine teşhis konulmasının
hemen sonrasında Yoke kendini
bunalımda, umutsuz bir halde
hissetmiş ve yakın zamanda
öleceğini düşünüyormuş.
Emzirmekte olduğu en küçük
oğlunun da HIV pozitif olduğunu
öğrenince umutsuzluk duygusu
daha da derinleşmiş.
Arkadaşlarının ve ailesinin ona
yardımcı olmak için yaptıkları
hiçbir şey Yoke’nin ruh halini
değiştirememiş. Hatta virüsü
bulaştıracağı korkusuyla iki oğlunu
öpmeye veya onlara sarılmaya 
bile cesaret edemiyormuş.

Yoke’nin yaşamında, bir doktor
kendisini, şiddetle ihtiyaç duyduğu
eğitimi aldığı ve aynı durumda
olan diğer kadınlardan destek
gördüğü yerel bir HIV/AIDS
vakfıyla temasa geçirinceye kadar,
herhangi bir düzelme olmamış.
Bize kendisinin ve oğlunun nasıl
sağlıklı ve mutlu olduklarını,
ihtiyaçları olan tıbbi tedaviyi
gördüklerini ve şimdi içinde
bulundukları durumu çok daha iyi
bir biçimde kavradığını anlattı.
Yoke tüm çocuklarına iyi bir bakım
sağladığını, gelecekte başarılı
olmalarına yardımcı olmak için
elinden geleni yaptığını söylüyor.
Yoke şimdilerde, daha önce almış
olduğu aynı eğitimi ve yardımı
diğer insanlara sağlayan bir
aktvisit haline gelmiş durumda.

Kuşkusuz, yaşam Yoke ve ailesi
için hâlâ zorlu bir mücadele
olabiliyor; özellikle insanların
bilgisizliğinden kaynaklanan
ayrımcılık ve alaycılıkla
karşılaştıkları zaman. Buna
karşılık, Yoke hastalığa yakalanmış
diğer insanlara durumlarıyla başa
çıkabilmeleri için yardımcı
olmaktan büyük bir mutluluk
duyuyor. Herkese şu tavsiyede
bulunuyor: ilaçlarınızı alın, zinde ve
sağlıklı kalın ve hayatınıza devam
edin. Yoke’nin misyonu, hedefi olan
‘Sıfır AIDS’e ulaşıncaya kadar
insanları eğitmeye devam etmek.

Bu etkinliklerde insanların
deneyimleri hakkında nasıl rahatça
konuşabildiklerini görmek çok
umut verici ve başlangıçta
sakıngan bir tutum alan
katılımcıların, oturumun sonunda
konuşmasını tamamlamış olan
HIV pozitif kişiye sarıldıklarını
görmek gerçekten çok dokunaklı.

Seminerlerimizi düzenlediğimiz her
yerde, katılımcılarımız her zaman
bize çok şey öğrendiklerini ve
kazandıklarını söylüyorlar.
Kruvaziyer sektöründeki denizcileri
çalışma koşulları, nasıl sağlıklı
kalabilecekleri ve HIV/AIDS’i nasıl
anlamaları gerektiği konusunda
eğitmeye devam edeceğiz.
İnsanlar HIV’i – herkesin hakkında
bilgi sahibi olduğu - geçmişte
kalmış bir şey olarak görmeye
başladığından, rehavetten
kaynaklanan yeni tehlikeler ortaya
çıkmaktadır. Gerçek şu ki, dünya
genelinde her yıl 2,3 milyon insan
bu hastalığa yakalanmakta ve bu
rakam bazı gemicilik çalışanları
arasında artış göstermektedir.
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Hukuki
yardıma

ihtiyacınız
olduǧu
zaman

Denizcilik sektörünün genellikle tehlikeli olan doğasının
bir sonucu olarak, birçok denizci adli davalara dönüşen

sorunlarla karşılaşmaktadır. Sözgelimi sizi yabancı bir
limanda, evinize dönme olanağı tanımadan terk etmiş

olan bir gemi sahibine karşı yasal işlem başlatmak
isteyebilirsiniz. Veya bir deniz kazasının ardından 

size yöneltilen suçlamalara karşı kendinizi 
savunmanız gerekebilir.

Kendinizi bu türden zor bir durumda bulursanız, 
tavsiye ve destek istemek için derhal sendikanızla

temasa geçmeniz gerekir. Sendikanız size iş
sözleşmesinde belirtilen ilgili prosedürler üzerinden

rehberlik edebilir. Ayrıca size hukuksal destek
sağlayabilir ya da gerekli olması durumunda 

bir avukat bulmanıza yardımcı olabilir.

Sendikal yardıma ulaşamamanız durumunda ve bir
avukata ihtiyacınız olduğuna inanıyorsanız, potansiyel

olarak göz korkutucu olan, bir avukat bulma ve ona
talimat verme, hukuk danışmanlığı ücretleri için pazarlık

etme ya da ücretsiz hukuk danışmanlığı alma hakkına
sahip olup olmadığınızı belirleme işlerini yapmanız
gerekecektir. Aşağıda yer alan yol gösterici metin,

bağımsız danışmanlık ve araştırma merkezi, 
Uluslararası Denizci Hakları’nın web sitesinden

alınmıştır. Farklı ülkelerde avukatların kullanılmasına
yönelik özel tavsiyeleri de içeren daha ayrıntılı bilgi

www.seafarersrights.org adresinde bulunabilir.

1. NE TÜR BİR AVUKAT?
Avukatlar dünyanın farklı
yerlerinde farklı unvanlarla 
– sadece avukat olarak değil, 
ama aynı zamanda dava vekili,
hukuk müşaviri, temsilci, vekil,
aracı veya danışman olarak -
anılmaktadır. Unvanı her ne
olursa olsun, siz ihtiyaçlarınızı
karşılayacak olan doğru yasal
temsilciyi bulduğunuzdan emin
olmak isteyeceksiniz.

Seçtiğiniz avukatın yaşadığınız
türdeki hukuki sorunlarda deneyim
sahibi olduğundan emin olun.
Denize kıyısı olan tüm ülkelerde
belirli denizcilik yasaları ve kimi
zaman da denizcilik mahkemeleri
bulunur. Bununla birlikte, 
tüm avukatlar denizcilik yasasını
iyi bilmeyebilir.

Bir uyarı. Sizi temsil eden
avukatın gemi sahiplerini veya
sizin çıkarlarınızla çatışabilecek
olan denizcilik sektöründeki 
başka tarafların çıkarlarını temsil
etmediğinden emin olun.
Avukatınızın sadece sizin
çıkarlarınız doğrultusunda 
hareket edip etmediğini her
zaman kontrol edin.

2. NEREYE BAKMALI
• www.seafarersrights.org.

Burada, Denizcilere Yönelik
Hukuki Hizmetlerin Sağlanması
için İyi Uygulama Sözleşmesi’ne
kayıtlı avukatların/avukatlık
bürolarının bir listesini
bulacaksınız

• www.legal500.com ve
www.chambersandpartners.com
gibi uluslararası kılavuzlar 
ve rehberler (bu web 
siteleri İngilizcedir)

• Belirli ülkelerde hukukçuluk
mesleğiyle alakalı üyelik
sistemiyle çalışan kurumlar 
veya düzenleyici kurumların 
web siteleri (bu web siteleri
genellikle yabancı bir dildedir)

• Arkadaş veya aile 
fertlerinin tavsiyeleri 

• Yerel sendika veya sosyal
yardım kuruluşlarının tavsiyeleri 

• Yerel konsolosluğun tavsiyeleri

3. BİR AVUKAT TUTMAK
Çoğu yasal takibatın belirli bir süre
içinde mahkemeye taşınması veya
bununla ilgili bir savunma yapılması
gerekir. Dolayısıyla hukuki bir sorun
yaşamanız durumunda, en kısa
zamanda bir avukata vekâlet
vermeniz gerekecektir.

Avukatlığınızı üstelenebilecek
olan kişiyi bulduktan sonra, 

bu kişiden size aşağıda yer alan
hususları açıklamasını isteyin:

• Sorununuzu çözmek için var
olan seçenekler 

• İstediğiniz sonucu elde 
etme olasılığı

• Davanın ne kadar süreceği 
• Yapılacak işin tahmini maliyeti 
• Hukuki danışmanlık hizmeti alma

imkânının bulunup bulunmadığı 
• Davayı kaybetmeniz durumunda

ne kadar ödeme yapmanız
gerekebileceğini  

• Karşı tarafın adli masrafları 
için teminat yatırmanızın 
gerekip gerekmediğini

• Gelişmelerle ilgili ne sıklıkta
bilgilendirileceğinizi
(gelişmelerden düzenli olarak
haberdar edilmeyi beklemeniz
gerekir) 

• Avukatın sunduğu hizmetten
memnun olmamanız durumunda
ne yapmanız gerekeceğini.

4. AVUKATLIK ÜCRETİNİN
ÖDENMESİ
Avukatlık ücretlerinin ödenmesiyle
ilgili aşağıda yer alan düzenlemeler
yaygın olarak uygulanmakla
birlikte, her ülkede geçerli değildir.
Var olan seçenekleri
anladığınızdan emin olun:

• Başarılı sonuç alınmasına bağlı
ücret veya 'davanın
kazanılmaması durumunda ücret
de ödenmez’. Sadece davada
sizin adınıza olumlu bir sonuç
alınırsa avukatlık ücreti ödenir. 
Bu, genellikle mahkemenin
lehinize verdiği tazminat kararının
bir yüzdesi olarak hesaplanır. 
Bazı ülkelerde, bunun yerine
koşullu ücret uygulanır, ama bu da
benzer bir uygulamaya sahiptir.

• Düz ya da sabit ücret. Avukat
sabit bir toplam ücret talep 
eder; bazı durumlarda bu ücret
tazminat talebinin bir yüzdesidir.
Bu fiyatlandırma seçeneği
genellikle dava konusunun
nispeten basit veya rutin 
olduğu vakalarda teklif edilir,
ancak yine de bu ücrete hangi
hizmetlerin ve masrafların 
dâhil olduğu ve hangilerinin
olmadığını sormak önemlidir.

• Saat başına ücretlendirme.
Avukatın sizin davanız üzerinde
çalışmaya harcadığı saatlerin
sayısını temel alır. Saat başına
ücretler avukatlar arasında
önemli ölçüde farklılık
göstermektedir. Bazı avukatlar,
farklı türden işler için (örneğin,
hukuki araştırma veya
mahkemede hazır bulunma)
farklı ücretler talep ederler.
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• Vekâlet ücreti. Avukata gelecekte
yapılacak masraflar için avans
olarak, genellikle geri ödenmeyen
sabit bir ücret ödersiniz. Bir
meselenin mahkemeye gitmesi
gerektiği zaman, çoğu kez
vekâlet ücretini aşan ek ücretlerin
ödenmesi de gerekir.

• Yasal Ücret. Bazı ülkelerde
avukatlık ücreti yasayla belirlenir
veya denizcinin ödemesi
gereken ücreti mahkeme karara
bağlayıp onaylar.

5. ÜCRETSİZ YASAL
DANIŞMANLIK
Adli yardım: avukatlık ücretini
karşılamayacak durumda
olanların hukuki hizmetlere
erişimine olanak sağlar. Ancak bu
uygulama her ülkede mevcut
değildir ve her türden hukuki
sorunda kullanılamaz.

‘Pro bono’: Özel avukatlık
bürolarında çalışan avukatlar
genellikle zamanlarının bir
bölümünü pro bono (gönüllü,
karşılığında ücret ödenmeyen)
davalara ayırırlar. Bir avukatın pro
bono hukuki hizmetler sunup
sunmadığını ve sunuyorsa bundan
faydalanıp faydalanamayacağınızı
sorabilirsiniz.

Sivil toplum örgütleri (STK’lar):
Belirli işçi gruplarını temsil eden
bazı örgütler ücretsiz hukuki
hizmet sunuyor olabilirler. Ne tür
hizmet sağladıklarını öğrenmek
için yerel bir sendikayla veya
denizci merkeziyle temasa geçin.

Telefonla yardım hatları: İlk
aşamada bilgi almak bakımından
faydalıdır, ancak özel tavsiye almak
için bir avukatla konuşmanız gerekir.

6. İŞLER YANLIŞ GİTTİĞİ
ZAMAN
Hukuki sorununuzun takip edilme
şeklinden memnun değilseniz,
avukat veya avukatlık bürosuna ya
da avukatın bağlı olduğu mesleki
düzenleyici kuruma şikâyette
bulunabilirsiniz. Avukat ihmalkâr
davranmışsa, avukata karşı da
yasal işlem başlatabilirsiniz.

Herhangi bir aşamada avukatınızı
değiştirebileceğinizi unutmayın.
Bununla birlikte, yeni bir avukatın
sorununuz hakkında bilgi sahibi
olması zaman alacağından, bu
pahalı bir seçenek olabilir. Ayrıca,
avukat değişikliğine giderseniz, dava
mühletlerinin kaçırılmamasına dikkat
etmeniz de önem taşımaktadır.

Avukat listesini görmek ve nasıl
avukat bulabileceğiniz ve avukatları
nasıl kullanılacağınız hakkında
daha ayrıntılı bilgi almak için
SRI’nin web sitesini ziyaret edin.

www.seafarersrights.org

Uluslararası Denizci Hakları (SRI)
denizcileri ve hukuku ilgilendiren
konularda araştırma, eğitim ve
öğretim yoluyla denizcilerin
haklarını geliştirmeyi amaçlayan
bağımsız bir merkezdir.  

Filipinli
denizciler adli
köpekbalıklarına
karşı uyarıldılar
Dünyanın en büyük denizcilik
işgücü grubuna ve son derece
rekabetçi bir deniz hukuku
sektörüne ev sahipliği yapan
Filipinler, hukuki yardıma ihtiyaç
duyan bir denizci için tehlikeli 
bir yer olabilir. ITF’in denizcilik
operasyonları müdürü John
Canias açıklıyor

Sayıları yaklaşık olarak 300.000
kişiye karşılık gelen Filipinli
denizciler küresel denizcilik
işgücünün yüzde 30'unu
oluşturuyorlar.

Bu rakam denizcilik sektöründeki
çok yüksek dava açma oranı
bağlamında düşünüldüğünde,
Filipinler’deki deniz hukuku
avukatları için pazarın potansiyel
ölçeği açıkça ortaya çıkmaktadır.
Çok sayıda dava vekili bu ülkede 
iş arayışı içindedir; bu, bir
hukukçudan gelen cazip bir 
yardım teklifinin her zaman en
uygun maliyette olmayabileceğinden
veya hatta böyle bir yardım gerekli
bile olmayabileceğinden, 
denizcilerin farkında olmaları
gereken bir durumdur.

Filipinler'de toplu iş sözleşmesi
hükümleri, hak taleplerinin tahkim
yoluyla karara bağlanabilmesi için,
çoğu durumda denizaşırı iş
uyuşmazlıklarının bir avukatın
yardımına gerek olmaksızın 
çözüme kavuşturulması bakımından
yeterli olan bir yasal çerçeve
sağlamaktadır.

Bir denizci para talebinde bulunmak
istediği zaman başvurulabilecek
olan farklı hukuki süreçler
bulunmaktadır. Bunlardan biri 5.000
PHP’nin üzerindeki, Ulusal Çalışma
İlişkileri Komisyonu’nun yetki alanına
giren taleplerdir. Buna karşılık daha
küçük tutardaki talepler, Çalışma 
ve İstihdam Bakanlığı Bölge
Müdürlüğü’ne (zorunlu tahkim) 
veya Ulusal Uzlaşma ve
Arabuluculuk Kurulu’na (gönüllü
tahkim) sevk edilebilmektedir.

Bu sistemler avukatlara 
kendi hizmetlerini satma fırsatı
sağlamaktadır. Denizciler ve aileleri
tarafından yapılan hak talepleri
genellikle iş sözleşmesinin süresinin
bitiminden önce feshedilmesi veya
kararlaştırılmış olan ölüm, sakatlık
veya tıbbi bakım masraflarının

ödenmemesi gibi, birçoğu büyük
parasal tutarları içerebilecek 
olan ciddi sözleşme ihlali 
iddialarıyla ilişkilidir.

Deniz iş hukuku alanında çalışan
stajyer avukatlar arasında yoğun 
bir rekabet yaşanmaktadır. Bunların
birçoğu kendilerini denizcilere ya da
bakmakla yükümlü oldukları kişilere
daha cazip göstermek için farklı
planlara başvurmaktadır. 
Bu planların bazıları son derece
şaibeli olduğundan, denizcilerin 
ve ailelerinin tetikte olmaları
gerekmektedir. Ahlaki değerleri 
hiçe sayan stajyer avukatlar ve
işbirlikçileri potansiyel müşterilerine
genellikle, örneğin, cazip kredi veya
nakit avans gibi görünen önerilerde
bulunacaklardır; ancak bunların
faizleri o kadar yüksektir ki,
denizcinin ödeyeceği faiz tutarı, 
en sonunda eline geçebilecek olan
tazminat tutarının neredeyse
tamamını yiyip bitirebilir. Ayrıca
strajyer avukatlar denizcilere bir
aracılık ücreti önererek yeni
müşteriler bulmada kendilerine
yardımcı olmalarını da istemektedir.

Farkında olmadan ahlak kurallarına
uymayan bir avukat tutmuşsanız,
size imzalamanız için boş kâğıtlar
verildiğine tanık olabilirsiniz. 
Veya sizden fahiş avukatlık ücretleri
talep edilebilir ve buna karşılık
olarak alacağınız çok büyük
tutardaki tazminatla bu tutarın
kolayca ödenebileceğinin güvencesi
verilebilir - gerçekte mahkeme vaat
edilen bu tazminat tutarına
hükmedebilir veya hükmetmeyebilir,
ancak avukat hâlâ sizin avukatlık
ücretini ödemekle yükümlü
olduğunuzu iddia ediyor olabilir.

Filipinli denizciler kendilerini bu 
tür taktiklere karşı korumak için,
aşağıdaki kontrol listesini
kullanmalıdır.

Bir avukat
tutmadan önce:
1) Toplu iş sözleşmenizi gözden
geçirin ve sendikanıza danışın
2) Avukatlık ücretinin değiştirilmiş
şekliyle Filipinler İş Kanunu
tarafından belirlenmiş olduğunu,
verilen hukuki hizmetler
karşılığında, mahkemenin
hükmedeceği tazminat tutarının
yüzde 10’u kadar ücret talep
edilebileceğini unutmayın
3) Boş kâğıtları veya
bilgilendirilmiş rızanız olmadan sizi
bir sözleşmeyle bağlantılandıran
herhangi bir belgeyi imzalamayın

international centre for
advancing the legal
protection of seafarers

SEAFARER FACT FILE

Using Lawyers

Avukat listesini
görmek ve nasıl

avukat
bulabileceǧiniz ve
avukatları nasıl
kullanılacaǧınız
hakkında daha
ayrıntılı bilgi

almak için SRI’nın
web sitesini
ziyaret edin.
www.seafarers
rights.org
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Denizin
görünmeyen
alanı

Yazar Rose George denizde
bulunduğu üç sefer sırasında,
denizcilerin varlığının

neredeyse hiç farkında olmayan
bir dünyaya ‘her şeyin yüzde

90’nını getiren’ ticari gemilerdeki
hayatın tuhaflığı ve

yoğunluğu karşısında,
büyülendiği kadar

hüzünlendi de
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gelişmeler

Korkusuz. Azimli. Cesur. Son
zamanlarda radyo söyleşilerinde
ya da kitap eleştirilerinde beni
bu şekilde adlandırıyorlar. Bu
beni güldürüyor, çünkü binlerce
insanın çok az ilgi görerek ya da
teşekkür edilerek ve kesinlikle
'cesaretleri' nedeniyle hiçbir
övgü almaksızın, her gün
yaptıkları bir şeyi yaptığım için
bana cesur diyorlar: Oysa tüm
yaptığım bir konteyner gemisiyle
denize açılmaktı.

Aslına bakılırsa, bu 2010 yılındaydı
ve K sınıfı yaklaşık 7000 TEU
kapasiteli bir gemi olan Maersk
Kendal, doğrudan Somali korsanlık
otoyolu üzerinden, Birleşik Krallık
ile Asya arasındaki olağan seferini
yapıyordu. Ancak serbest borda
yüksekliğimizin korsanların
tırmanma çengeli ya da merdiven
atmayacakları kadar yüksek olduğu
düşünülüyordu; zorda kalmamız
halinde (ve eğer bütçe elverirse) 
23 deniz mili hıza çıkabilirdik;
kaptan 42 yıllık deneyime sahipti ve
ona güveniyordum. Bütün bunlara
rağmen, Süveyş’ten çıktığımız, 
bir gün boyunca doğuya doğru
seyrettiğimiz ve ardından
korsanların bölgesine girdiğimiz
zaman kendi kendime bu işi hangi
akla hizmet yaptığımı sorup
duruyordum. Ya da kaptanın 
sürekli olarak söylediği gibi:
“Korsan bölgesinden geçmeyi
gönüllü olarak mı istiyorsun? 
Sen deli misin?”

Bir tarih kitabı değil, günümüzde
denizdeki yaşamın gerçeklerini
araştıran bir kitap yazmak
istiyordum. Belki de daha önce bir
konteyner gemisi ile 1999 yılında,
karakışın ortasında, Atlantik’te,
Titanic’in rotasını izleyerek 
10 günlük bir yolculuğa katılmış
olduğum için, bir konteyner gemisini
seçtim. Hava koşulları korkunçtu,
ama büyüleyici bir deneyimdi.

Bir gazeteci ve yazar olarak meslek
yaşamım boyunca birçok tuhaf yere
seyahat ettim: Saddam Hüseyin'in
doğum günü partisine katıldım; hem
de iki kez. NATO işgalinden altı ay
sonra, Afganistan'daki güzellik
salonlarında kadınlarla röportajlar
yaptım. Kosova'da, tam olarak bir
gün süreyle savaş muhabirliği
yaptım (ve bu kadarı yetti zaten).
Ancak Montreal’in Sugar Quay
limanında Canmar Pride’dan inip
karaya çıktıktan sonra, bugüne
kadar ziyaret ettiğim en tuhaf, 
en büyüleyici ve çetin yerlerden
birinde 10 gün geçirmiş 
olduğumu biliyordum, çünkü 
denizin görünmeyen, unutulmuş
alanında bulunmuştum.

Bu görünmezliğin nedenleri var.
Çoğu insan istediği yere artık uçarak
veya otomobille gidiyor. Deniz, uçuş
sırasında gösterilen haritada yer
alan ve sadece üzerinden uçulup
gidilecek olan mavi bir lekeden
ibaret. Gemiler artık çok büyük
oldukları için, yerleşim alanlarının
uzağına taşınmış olan devasa
limanları kullanıyorlar. Bu limanlar
güvenlik endişelerinin arkasında
kilitlenmiş durumdalar. Birleşik
Krallık’ta ticari gemi filosu o kadar
dramatik bir küçülme yaşadı ki,
bugünlerde neredeyse hiç kimse
faal bir denizciyi tanımıyor. Denize
açılana kadar, ben tanımıyordum.

Dolayısıyla, sıra üçüncü kitabımı
yazmaya ve en az iki yıl boyunca
beni kendisine esir edecek bir
konu bulmaya gelince (sonuçta 
bu kitap dört yılımı aldı), ben
gemiciliği seçtim. Öncelikle denize
geri dönmeyi istedim. Ama aynı
zamanda gemiler daha büyük ve
bizler gemiciliğe her şeyin yüzde
90’nını bize getirmesi için daha
bağımlı hale geldikçe, onların
kamusal imgelemden neden silinip
gittiklerini anlamak istiyordum.

Böylece Haziran ayında, bir Cuma
günü Felixstowe’a bindim ve 
9.288 deniz mili yol kat ettikten
sonra Singapur’da gemiden indim;
gönülsüz bir biçimde. Yolculuk
boyunca hiç sıkılmadım. Korsan
nöbetinin tutulduğu dönem
dışında, her zaman günü
parçalara ayırmanın bir yolunu
bulmak mümkündü: güvertede baş
kasaradaki en sevdiğim noktaya
kadar yapılan bir sabah yürüyüşü;
denizdeki 42 yıllık meslek yaşamı
konteynerizasyonun yükselişiyle
paralellik gösterdiği ve çok sevdiği
işinin tanınmayacak ölçüde bir
değişim göstermesine tanık olduğu
için, kaptan ile yapılan günlük

görüşme. Öğle yemeğinden sonra,
kitap okuyor veya spor salonuna
gidiyordum. Ardından köprü
üzerinde sadece dinleyerek ve
izleyerek geçirilen birkaç saat.
Akşam yemeği ve tavla. 
Ve sonra sakin zaman.

İnsanlar denize açıldığım zaman
beni en çok şaşırtan şeyin ne
olduğunu soruyorlar. Genellikle
şöyle cevap veriyorum: “İnternet
bağlantısının bulunmaması.”
Denizciler aylarca – internette
gezinme, mesajlaşma, Skype gibi,
ortalama beş yaşındaki bir
çocuğun bile olmasını bekleyeceği
- temel iletişim olanaklarından
yoksun bir biçimde yaşıyorlar. Ama
beni şaşırtan diğer bir şey grup
etkinliklerinin azlığı oldu.
Kendal’de çok az eğlence vardı. 
O sıralarda tüm Maersk
gemilerinde sıkıcı bir hava söz
konusuydu; bunun mantığını
anlayabiliyordum, ama bu herkesin
hoşuna giden bir durum değildi.
Gemide wii konsolları, karaoke ve
hatta dışarıda, vızıltılı ve uğultulu
soğutuculu konteynerlerin hemen
önünde acıklı bir görünüme sahip
olan bir barbekü bile olmasına
rağmen, mürettebat akşamları
kamaralarına çekilmekle
yetiniyordu. Sosyalleşme asgari
düzeydeydi ve akşamlar günün
sessiz ve en yalnız zamanıydı.
Mürettebatın çoğunun yemeklerini
ne kadar sürede yediklerini ölçtüm:
sadece altı dakika sürüyordu.

Daha sonra, korsanlara karşı 
görev yapan bir savaş gemisinde
10 gün geçirdim. Aradaki fark çok
çarpıcıydı. Savaş gemisi sadece
daha küçük bir gemi değildi,
yaklaşık 1000 kişilik bir mürettebata
da sahipti. Ancak donanma mutlu
bir mürettebatın gereğince
sosyalleşen bir mürettebat
olduğunun bilincindeydi. 
Grup etkinlikleri, partiler ve barlar
düzenlemek için sürekli olarak çaba
gösteriliyordu. Sosyal harcama
bütçeleri daha büyüktü; lojistik
şefine erzak bütçesinin Kendal’da
olduğu gibi kişi başına 7 dolar mı
olduğu sorduğum zaman, buna
gülerek, çok yüksek sesle gülerek
yanıt verdi. Onun gemisinde
beslenmeye bir avuç dolardan 
çok daha fazla değer veriliyordu.

Kendal güzel bir gemiydi. Sadece
dört yaşındaydı. Ve Maersk
mükemmel bir şirket. Ancak
modern deniz yaşamının sorunları
– iki tanesini belirtmek gerekirse,
aşırı yorgunluk ve yalnızlık - bir
geminin veya şirketin sınırlarının

ötesine geçmektedir. Bu, kısmen
modern gemiciliğin kendi doğası ve
çılgın temposundan kaynaklanıyor.
O kadar ki, çoğu denizci, eğer
şansları varsa, o da sadece birkaç
saatliğine karaya çıkabiliyor. Ancak
aynı zamanda şu da var: sektör
sürekli olarak ‘insan unsurunun’
öneminden söz ediyor olmakla
birlikte, bu terimin ne kadar
gayriinsanî olduğunu fark edemiyor.
Bu terimin kullanılış biçimi
denizcilerin gemicilikteki yeri
hakkında çok şey anlatıyor: gözden
çıkarılabilir, genellikle sömürülen 
ya da en azından bıkkın ve bitkin.

Kendal’de harika zaman geçirdim.
Gemiden inip karaya çıkmak
istemedim. Ama yolculuğumun
sonlarına doğru kaptana bunun
mutlu bir gemi olup olmadığını
sordum. Kaptan, “Pekâlâ, burada
hiç kimse mutlu değildir,” dedi.
Diğer sektörlerde de çalışmanın
zor bir iş olabileceğini biliyorum.
Ama madenciler bile gün sonunda
evlerine gidebiliyorlar. Petrol
kuyusu platformlarında çalışan
işçiler çoğu denizciden daha iyi
internet bağlantısına sahipler.
Muhtemelen televizyonları da var.

Denize dönmeyi çok isterdim, ama
çalışmak için değil. Yine de birçok
denizcilik öğrencisi bana göreve
başlayacakları günü sabırsızlıkla
beklediklerini yazdılar. 
Denizde çalışmayı ne kadar
sürdürebileceklerini merak ediyorum
doğrusu. Ama umarım sürdürürler,
çünkü hepimiz denizcilerin çok az
karşılık veya takdir görerek
yeryüzündeki en tehlikeli işlerden
birini yapmaya devam etmelerine
bağımlı durumdayız. Eğer sektör
gelişmek istiyorsa – ve denizyolu 
ile taşımacılığın öngörülebilir
gelecekte yılda yüzde iki oranında
büyümesi gerekiyorsa – o zaman
denizde yaşamı sadece katlanılan
değil, zevk alınan bir kariyer 
haline getirmek üzere nasıl
iyileştirebileceğini de 
belirlemek zorunda.

Deep sea and foreign going:
Inside shipping, the invisible
industry that brings you 90% 
of everything, Portobello 
(Birleşik Krallık) yayınevi
tarafından yayımlandı.

Kitabın ABD baskısı Ninety
percent of everything: Inside
shipping, the invisible industry that
puts clothes on your back, gas in
your car and food on your plate,
Metropolitan Books (ABD)
yayınevi tarafından yayımlandı.
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Açık denizlerde balıkçı olmak 
– fırtınalar ve boralar gibi doğal
tehlikeler ve balıkçıları çoğu zaman
berbat çalışma koşullarına maruz
bırakan birçok yasadışı, herhangi
bir düzenlemeye tabi olmayan ve
ahlaki değerleri hiçe sayan
işverenler nedeniyle - tek kelimeyle
yeryüzünde yapılabilecek olan en
tehlikeli iştir. Ancak sektöre özgü
çok sayıda güçlüğü içeren,
balıkçılıkla bağlantılı diğer birçok iş
de düzenlemeden yoksun 
ve tehlikelidir.

Balıkçılık, en son aşamasında
dükkânlarımızda satışa sunulan
balık ürünleri ile sonuçlanan uzun
bir faaliyetler zincirinin ilk halkasıdır.
Bu ‘yakalamadan-perakendeye’
uzanan zincir, balıkların
yakalanmasından işlenmesine 
ve nakliyesinden satışına, 
dünya çapında milyonlarca 
iş yaratmaktadır.

Balıkçı gemilerinde balıkçıları
istihdam eden şirketlerin çoğu, aynı
zamanda karada da - konserve ve
işleme tesislerinde - işçi istihdam
etmektedir. Dolayısıyla, bu durum
karadaki ve denizdeki balıkçılık
işçilerinin ortak sorunları konusunda
güçlerini birleştirmelerini anlamlı
hale getirmektedir. ITF tarafından
IUF’le (Uluslararası Gıda Tarım ve
Turizm İşçileri Federasyonu) birlikte
yürütülen kampanyanın ardında
yatan düşünce de budur. Her iki
küresel federasyon da, balıkçıları
örgütlemek ve hakları için mücadele
etmek amacıyla otaklaşa

yürüttükleri yakalamadan
perakendeye programı 
kapsamında birlikte çalışarak, 
işçiler için önemli kazanımlar elde
etme konusunda kendilerini daha iyi
bir konumda bulmaktadır.

Hâlihazırda en acil hedef, balıkçılara
asgari güvenlik standartları ve
insana yakışır çalışma koşulları
getirmek için mümkün olduğunca
çok sayıda ülkenin bir Uluslararası
Çalışma Örgütü sözleşmesini 
(188 sayılı sözleşme) onaylamasını
sağlamaktır. Sekizi denize kıyısı
olan en az 10 ülke bu sözleşmeye
desteklerini resmi olarak ilan
edinceye kadar, sözleşmenin
yürürlüğe girmesi söz konusu
olamamaktadır. Birçok denizcilik
sendikası, sözleşmenin
onaylanmasına yönelik olarak lobi
yapmak üzere kampanya
faaliyetlerini geliştirme sürecinde
olmanın yanı sıra, sendikal yapıları
içinde daha fazla balıkçıyı temsil
etmeye de çalışmaktadır.

Balıkçıların kendilerini güvencesiz bir
durumda bulmaları kısmen tarihsel
konumlarıyla açıklanmaktadır 
– onlar hiçbir zaman denizci olarak
sınıflandırılmadılar. Sonuç olarak
hem denizciler için geçerli olan ulusal
iş yasalarının hem de sendikaların
denizcilerin çıkarlarını temsil etmek
için yaptıkları çalışmaların çoğunun
kapsamı dışında, korumasız bir
durumda kaldılar.

Bununla birlikte, giderek daha fazla
sayıda ülke balıkçılık sektöründe
çalışan erkek ve kadınların
korunmaları gerektiğinin farkında
varmaktadır. 2013 yılının sonunda,
Fas ve Güney Afrika isimlerini,
sözleşmeyi daha önce onaylamış
olan Arjantin ve Bosna-Hersek’in
üzere ekleyerek, 188 sayılı
sözleşmeyi onayladılar. Onama
hızını artırmak ve dolayısıyla bu
önemli asgari standartların
uygulanmasını sağlamak için kısa
bir süre önce düzenlenen küresel
bir toplantıda, sekiz ülke daha
onaylama yolunda ilerleme
sağladıklarını ifade ettiler.

ITF uzun yıllardır balıkçıların
istihdam standartlarına yönelik daha
fazla erişime sahip olmaları

gerektiğini savunmaktadır. Şimdi,
ITF üyesi sendikaların kampanya
çalışmalarını sürdüreceklerini
varsayarak, bu hedefin kısa sürede
gerçekleştirilebileceği konusunda
umutlu olmak için her türlü 
sebep bulunmaktadır.

Sürüp gitmekte olan yanlış bir
düşünce balıkçı gemilerinde
çalışan denizcilerin Denizcilik
Çalışma Sözleşmesi tarafından
korunduklarıdır. Bu doğru değildir.
188 sayılı sözleşme uygulamaya
konuluncaya kadar, denizcilik
yasası dışında balıkçılar için
geçerli olan tek mevzuat, balık
yakalama işi hangi ülkenin suları
dâhilinde yapılıyorsa o ülkenin
mevzuatıdır – ulusal mevzuatlar
açık denizlerde geçerli değildir.

ITF, 188 sayılı sözleşmenin
onaylanması için kampanya
yürütmenin yanısıra, birçok ülkede
balıkçılara daha iyi bir çalışma
yaşamına kavuşmalarına yardımcı
olmak için yürütülen yaşamsal
öneme sahip çalışmalara da
destek vermektedir. Papua Yeni
Gine, Filipinler, Endonezya, Şili,
Peru, Güney Afrika, Namibya,
Madagaskar gibi ülkelerde ve
Avrupa genelinde devasa adımlar
atılmaktadır. Bu çalışmaların odak
noktasında - bir yandan Arjantin,
İzlanda ve Norveç gibi ülkeler
tarafından belirlenmiş olan
standartları karşılayan iyileştirmeler
için müzakerelerde bulunurken –
balıkçıların istihdam koşullarının
düzenlemesi ve asgari güvenlik,
yaşam ve çalışma standartlarının
belirlenmesi yer almaktadır.

Bu çalışmanın yapıldığı yerlerde
balıkçıların ve balıkçı gemilerinde
çalışan denizcilerin, sendikalarında
aktif bir katılım göstermeleri büyük
önem taşımaktadır. Ancak o
zaman sendikalarının hükümet
nezdinde 188 sayılı sözleşmenin
onaylanması için lobi faaliyetleri
yürütmesini, balıkçılara daha iyi 
iş güvenliği ve sağlığı koruması
temin edilmesi için çalışmasını ve
en azından, asgari şart ve koşullar
için mücadele etmesini sağlamaya
yardımcı olabilirler.

www.itfglobal.org/fisheries

“Hâlihazırda en acil hedef, balıkçılara asgari güvenlik standartları 
ve insana yakışır çalışma koşulları saǧlamaktır…”

Balıkçılara insana
yakışır işin
saǧlanmasına doǧru
ITF/IUF’in (Uluslararası Gıda Tarım ve Turizm İşçileri
Federasyonu) balıkçılık sektöründe çalışma koşullarını
iyileştirmeyi amaçlayan ortak kampanyasının lideri 
Liz Blackshaw, dünyanın en korunmasız işçilerinin 
bir kesimi için daha iyi bir gelecek umudunun nihayet
ufukta belirebileceğini söylüyor



Fishers
İstihdam Büroları 
Dikkatli Olun!
Denizciler Farkında Olun!
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006 (MLC), tüm özel istihdam
bürolarının düzenlemeye tabi tutulması gerektiǧini ve sizin
istihdam haklarınızı koruyan ve geliştiren etkin, yeterli ve
güvenilir bir hizmet sunmakla yükümlü olduklarını belirtmektedir.

MLC altında şunları
yapmak yasaktır:
• gemilerde iş bulmak
karşılıǧında denizcilerden
herhangi bir bedel
alınması

• ücretlerden yasadışı
kesintiler yapılması

• denizciler için kara listeler
oluşturulması

Gemi sahiplerinin MLC
standartlarını karşılayan
istihdam bürolarını
kullandıklarından emin
olmaları gerekmektedir

İstihdam bürolarıyla ilgili
sorunlarınız varsa, 
lütfen şu e-posta adresi
üzerinden bize ulaşın:
CrewingAlert@itf.org.uk
ya da bir ITF müfettişiyle
görüşün

Tüm kişisel bilgiler
kesinlikle gizli tutulacaktır



GÜVENEBİLECEĞ�İNİZ BİR
KAYNAKTAN DENİZCİLER
İÇİN BİR WEB SİTESİ
* Haklarınızın neler olduğunu öğrenin
* Geminiz hakkında bilgi edinin
* Bir kriz anında nereden yardım 
alabileceğinizi öğrenin

* Bir sendikanın sizin için neler 
yapabileceğini keşfedin

* Denizci meslektaşlarınızla çevrimiçi 
bağlantı kurun

* ITF’le temasa geçin
* Denizciler için ücretsiz uygulamaları indirin 
* ITF’in ‘Denizcilerin Haklar Bildirgesi’ başlıklı
kılavuzunu indirin

www.itfseafa
rers.org

haklarınız • denizcilik haberleri • ITF’le temasa geçin • ücret, istihdam ve güvenlik üzerine tavsiyeler

bir gemiyi araştırın • liman profilleri • elverişli bayraklar • müfettişlerin blogu

mürettebat sohbeti • forumlar • haklarınız

çevrimiçi uğrak

limanınız!

Çince, Rusça,
İspanyolca ve

İngilizce dillerinde
yayımlanmaktadır


