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Teşekkürler,
kahraman denizciler!
Bu sayıda:

Koronavirüsün etkisi ve mürettebat değişimi krizi
Sosyal medyayı kullanan dolandırıcılar
Yardım almanız için çek-al rehberiniz
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ve onların çıkarlarını küresel kampanyalar ve dayanışma aracılığıyla savunur. ITF’in dünya genelinde limanlarda görev
yapmakta olan 132 müfettiş ve irtibat sorumlusu bulunmaktadır.
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Hoş geldiniz
Öncelikle, Kovid-19 salgınının
yarattığı korku ve belirsizliğe
rağmen, görevlerini yerine
getirirken gösterdikleri
profesyonellik ve titizlik
için tüm denizcilere ve üyemiz olan
denizcilik sendikalarının her birine, ITF
adına çok teşekkür etmek istiyorum.
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca denizci, ailelerimizin
beslenmesini ve uygun sağlık bakımı almasını sağlayan
malları taşımayı kararlılıkla sürdürdüler. Sizler ve aileleriniz
bu fedakârlıkları göstermemiş olsaydınız, küresel ticaret
durma noktasına gelirdi ve bu da beraberinde çok daha ciddi
sonuçlara yol açardı. Tüm zorluklara rağmen, üyemiz olan
sendikalar ellerini taşın altına koydular ve üyelerine o çok
ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam ettiler.
Salgın, ITF’de 2020 yılında yürüttüğümüz çalışmalara
damgasını vurdu. Denizcilerin hakları için her zamankinden
daha fazla mücadele ettik ve tutarı milyonlarla ifade edilen,
ödenmemiş ücretlerin tahsilâtını sağladık.
Küresel düzeyde ITF, birçoğunuzun – bu sayı krizin tepe
noktasında 400.000’e ulaştı – birbirini izleyen aylar boyunca
evlerine dönemediği ve hatta genellikle tıbbi bakıma veya kıyı
iznine erişimi olmadan gemisinden ayrılamadığı mürettebat
değişimi krizi konusunda daha fazla farkındalık yaratabilmek
için, çok sayıda sosyal paydaşla birlikte, yorgunluk nedir
bilmeden çalıştı.
Sosyal paydaşlarımız ve denizcilik sektörüyle, özellikle
de Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ve Uluslararası
Denizcilik İşverenleri Konseyi (IMEC) ile olan stratejik ilişkimiz,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bir
‘insani kriz’ olarak tanımladığı bu durumun sona erdirilmesi için,
dünya çapında destek topladı. Uluslararası Denizcilik Örgütü
ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün desteğiyle, ülkelerin sizleri
‘kritik öneme sahip işçiler’ olarak tanımlamaları ve mürettebat
değişimini acilen kolaylaştırmaları için kampanya yürüttük.
Bu soruna çözümler aramaya ve bu süreçte haklarınızın
korunmasını sağlamaya devam ediyoruz.
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Denizciler Bülteni’nin bu sayısında, ITF ve üyesi sendikaların
oluşturduğu ailenin ulusal ve küresel düzeyde gösterdiği
çabaları aktarıyor ve virüsün küresel denizcilik sektörünü nasıl
etkilediğini inceliyoruz.
Salgının denizcilerin sağlığı ve esenliği üzerinde ne kadar
ağır etkiler yarattığını gösteren bulgular giderek artarken, bu
sayımız ITF’in sizlere sunmaya devam ettiği desteğin altını
çiziyor. Ayrıca, ITF Denizciler Vakfı Kovid-19 Acil Durum
Fonu’nun birçok denizciye ve ailelerine yardım sağlanmasına
nasıl yardımcı olduğunu da aktarıyoruz.
Denizde terk edilme felaketi büyümeye devam ederken,
bu sayıda yer alan bazı yürek yakan hikâyelerden de
görebileceğiniz gibi, müfettişlerimiz ve irtibat sorumlularımız
denizcilere yardımcı olmak için sahadaydılar.
Ayrıca, işe alma vaadiyle dolandırıcılık yapan kişilerin daha
kurnazca yöntemler kullanmaya başladıklarını ve sosyal
medya üzerinden sunulan sahte iş teklifi sayısının önemli
ölçüde arttığını göreceksiniz. Kendinizi bu tür dolandırıcılık
girişimlerinin kurbanı olmaktan korumanızda sizlere yardımcı
olacak, yol gösterici tavsiyeler sunuyoruz.
Her zaman olduğu gibi, sekiz sayfalık çek-al bölümümüz çok
sayıda bilgi ve tavsiye içeriyor ve size tüm ITF müfettişlerinin
iletişim bilgilerini sağlıyor.
2021’in daha müreffeh ve sağlıklı geçmesi dileğiyle,
Stephen Cotton
ITF genel sekreteri
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FOC

Sayılarla ITF’in FOC kampanyası
1 Aralık 2020 itibariyle, bu yıl:
ITF teftişleri

Toplam
ödenmemiş
ücret tahsilâtı

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

39.283.300
ABD doları
Toplam teftiş sayısı

6.960
Sorun BULUNANLAR

6.096
Sorun BULUNMAYANLAR

ITF teftişleri sırasında en sık
tespit edilen beş sorun

884

ITF sözleşmeleri
kapsamında yer alan
gemiler ve denizciler
315.532
Kapsanan toplam
denizci sayısı

2.327
Toplu Sözleşme 1.445
Ödenmemiş Ücretler 1.168

13.378

İş Sözleşmesi İhlalleri

Uluslararası Standartlara Uyulmaması
Sağlıkla İlgili Sorunlar

420

Toplam sözleşme
sayısı

748

ITF Denizciler Bülteni 2021
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Mürettebat
değişimi krizi

5

Hükümetlerin
ataleti eşi
görülmemiş
bir mürettebat
değişimi krizine
yol açtı

Hükümetler Koronavirüs salgını
sırasında mürettebat değişimini
sağlamaya yönelik pratik adımları
atmaktan geri kalınca, kruvaziyer
gemileri, yük gemileri ve balıkçı
teknelerinin faaliyet göstermelerini
sağlayan denizcilerin hayatları krize
girdi. Denizciler Bülteni ITF’in bu
krize nasıl müdahalede bulunduğunu
ve sektörün krizden hangi dersleri
çıkarması gerektiğini ele alıyor
>>>

seafsupport@itf.org.uk
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Mürettebat
değişimi krizi

Mürettebat değişimi krizinin kurbanı
kahraman denizciler
2021 yılının Ocak ayında – salgının başlangıcından 10 ay sonra - yüz binlerce mürettebat üyesi
gemilerinde mahsur kalmış durumdaydı. ITF’in denizciler kolu başkanı Dave Heindel, ITF’in
denizcilik ailesinin, denizcileri desteklemek ve mürettebat değişimi krizini sona erdirmek üzere
hükümetlerin harekete geçmesini sağlamak amacıyla nasıl mücadele ettiğini anlatıyor
2020 yılının Mart ayında salgın başladığı zaman,
iş sözleşmeleri sona eren denizciler birdenbire
evlerine dönmekten alıkonuldular. Liman
devletleri, transit ülkeler ve denizcilerin kendi
ülkeleri tarafından uçuşlar iptal edildi ve sınırlar
kapatıldı. Aylar geçerken, hükümetlerin içinde
bulundukları zor duruma pratik çözümler bulmak
konusunda isteksiz oldukları ortaya çıkınca,
denizcilerin dehşeti önce şaşkınlığa, sonra öfkeye
dönüştü.

düştüklerini ve ‘yüzen hapishanelerini’ terk etmek
için her şeyi göze alabilecek hale geldiklerini
söylediler. Sağlıkları, esenlikleri ve güvenlikleri
giderek daha fazla risk altında kalıyordu. Durum
dayanılır gibi değildi.

Gemi kiralayanların sahip olduğu güç kendisini
açık bir biçimde göstermişti. Gemi kiralayanlar,
yük sahipleri adına gemileri bulur ve rezerve eder;
bu da onlara gemilerin rotası ve rota değişiklikleri
konusunda büyük bir söz hakkı tanımaktadır.
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC) bir
Salgın sırasında birçok gemi kiralayıcısı, gemi
denizcinin gemide bulunabileceği azami süreyi 11 sahipleriyle yaptıkları sözleşmelere ‘mürettebat
ay olarak belirlediği için, her ay yaklaşık 100.000 değişikliği yapılmamasını’ öngören maddeler
denizcinin yer değiştirmesi gerekmektedir. İş
eklemeye başladı. Bu, gemiyi kiralayan tarafın
sözleşmesi sona erdiği zaman, bir denizcinin
bir gemide aktif rezervasyonu varken, gemi
çalışmayı bırakma ve masrafları işverene ait
sahibi ve istihdam bürosunun, mürettebat
olmak üzere, evine geri gönderilme hakkı vardır.
gemide ne kadar uzun bir süredir bulunuyorsa
Ancak bu hakkı kullanmak Kovid-19 salgını
bulunsun, mürettebatın değişimini sağlamak için
sırasında son derece zorlaştı.
yakındaki bir limana gitmek üzere rota değişikliği
yapmalarının engellenmesi anlamına gelmektedir.
19 Mart günü ITF, salgın nedeniyle, denizcilerin
muvafakat ettiği durumlarda, mürettebatın iş
Bıçak kemiğe dayandı
sözleşmelerinin uzatılabilmesine kerhen onay
verdi. Nisan ve Mayıs ayları boyunca, denizciler
Salgın başladıktan üç ay sonra, ITF ‘bıçak
kritik öneme sahip küresel tedarik akışının
kemiğe dayandı’ dedi: buna göre, 16 Haziran’dan
sürdürülmesine büyük bir özveri ile yardımcı
itibaren, ITF ve üyesi denizci sendikaları, iş
olurken, ITF, üyesi sendikalar ve denizcilik
sözleşmelerinin süresi dolmuş olan denizcilerin
işverenleri, hükümetleri mürettebat değişimini
çalışmayı bırakmalarına ve evlerine dönme
mümkün kılmanın en iyi yolu konusunda eğitmek haklarını kullanmalarına yardımcı olmak için
için, daha önce hiç olmadığı kadar yakın bir
ellerinden gelen her şeyi yapacaklardı. Bu
işbirliği içine girdiler. Hükümetleri, denizcilerin
konuda ve MLC’den kaynaklanan haklarıyla ilgili
evlerine gidebilmelerini sağlamak için seyahat
olarak denizcilere rehberlik ettik.
ve transit kısıtlamalarından muaf tutarak, kritik
ITF genel sekreteri Steve Cotton şu açıklamayı
öneme sahip işçiler olarak sınıflandırmaya
yaptı: “Denizcileri bu gemilerden çıkarmak tedarik
çağırdılar.
zincirlerinde kaosa yol açarsa, Singapur’dan San
Mürettebat değişimine yönelik olarak sundukları
Francisco’ya limanlarda tıkanmalar yaşanacak
12 adımlı çözüm, 6 Mayıs’ta Uluslararası
olursa ve bu, gemi sigortası sağlayıcılarının
Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından kabul edildi.
teminatlarını kaldırmalarına ve küresel ticaretin
28 Mayıs’ta IMO, Uluslararası Çalışma Örgütü
durma noktasına gelmesine neden olursa, o
(ILO) ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
zaman bütün bunların sorumlusu dünyanın
(ICAO) hükümetleri harekete geçmeye çağırdı.
denizcileri değil, politikacılar olacaktır.”
12 Haziran’da Birleşmiş Milletler (BM) denizcilerin
Cotton, ulusal hükümetlerin, koronavirüs
kritik öneme sahip işçiler olarak tanımlanmaları
kısıtlamalarında birkaç küçük ve pratik
çağrımıza destek verdi.
istisna yaparak ve yerlerini yeni mürettebatın
Ancak kriz daha da kötüleşti. Mahsur kalan
alabilmesi için kritik öneme sahip işçilerin
denizcilerden bazıları bir yıldan uzun süredir
topraklarından geçerek ülkelerine dönmelerine
gemideydiler. Bazı hükümetler denizcilerin karaya izin vererek, bütün bunların yaşanmasına engel
bir yürüyüş yapmak, hatta acil tıbbi bakım görmek olabileceklerini sözlerine ekledi.
için çıkmalarına bile izin vermiyordu. Denizciler
bize giderek daha fazla yorulduklarını, bitkin
Singapur, Mart ayından itibaren mürettebat

değişimlerini kolaylaştırdı ve bunun nasıl
yapılması gerektiğini gösterdi. Singapur, tüm
mürettebatın iki hafta boyunca tecrit edilmesi,
ülkeye varmadan önce onaylı bir merkezde test
edilmesi ve gemilerine binmeden önce 72 saate
varan bir süreyle yüzen konaklama yerlerinde
tecrit edilmesi konusunda ısrarcı oldu.
Sendikalar ve sektör, limanların açılmasını teşvik
etmek amacıyla, enfeksiyon kontrollerine yönelik
tutarlı bir standart geliştirilmesine destek verdi.
ITF ve Uluslararası Denizcilik İşverenleri Konseyi
(IMEC), Filipinler’in Manila kentinde, denizcilere
limanlara uçakla gitmeden önce, yolculuklarının
başında ve sonunda uygun şekilde denetlenmiş
PCR Kovid testleri ile iki hafta boyunca
kalacakları odaların sağlandığı bir pilot program
oluşturdu. Bu program kapsamında 2021 yılının
Ocak ayı sonunda, 1.389 denizciye kalacak yer
sağlandı ve hâlihazırda 214 denizci bu odalarda
kalmaktaydı. Bu 1.389 kişiden 61’inin testi pozitif
çıktı.
Ağustos ayının sonunda, IMO, yaklaşık 50
ülkenin mürettebat değişimi protokollerini
uyguladığını bildirdi. ITF ve IMEC, denizci arz
eden ülkelerin mürettebat değişimini güvenli bir
biçimde gerçekleştirmelerine destek sağlamak
amacıyla Singapur’daki sendikalar ve denizcilik
örgütleri tarafından kurulan bir fona, ortaklaşa
olarak 500.000 ABD doları katkıda bulundu.
Bu fon, mürettebat değişimi için güvenli ve
ölçeklenebilir ‘koridorlar’ oluşturmak amacıyla,
Singapur modeline dayalı bir CrewSafe denetim
programı oluşturdu.
Uluslararası baskı artıyor
Eylül ayında ITF tarafından düzenlenen ankete
katılan denizcilerin yüzde 60’ı, şoke edici bir
biçimde, kendilerinin veya ekip arkadaşlarının
‘yorgunluk veya bitkinlik nedeniyle insan
yaşamına, mal ve eşyalara veya deniz
ortamına zarar verebilecek bir kazaya karışma’
olasılıklarının, karışmama olasılıklarından daha
yüksek olduğuna inanmaktaydı.
ITF ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)
tarafından yapılan sunumların ardından, BM’nin
ILO Uzmanlar Komitesi’nin Aralık 2020’de
aldığı dönüm noktası niteliğindeki bir karar,
hükümetlerin salgın sırasında uluslararası hukuk

ITF Denizciler Bülteni 2021
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Mürettebat
değişimi krizi
süresi dolduğu zaman ülkelerine uçmaları için
bir havaalanına gitmelerinin sağlanması ve…
yeni gelen mürettebatın bir bürokrasi dağıyla
mücadele etmek zorunda kalmadan, gemilerine
ITF genel sekreteri Steve Cotton ve ICS genel
ulaşmak için bir ülkenin sınırlarını geçmelerine
sekreteri Guy Platten yaptıkları ortak açıklamada, izin verilmesi anlamına gelmektedir.”
“Bu karar…tüm hükümetlerin uluslararası
26 Ocak 2021’de, 300’den fazla denizcilik
hukuka uyması ve denizcileri acilen, pratik
sektörü yöneticisi ve insan hakları hareketi önderi
sonuçlar doğuracak biçimde, kritik öneme sahip
tarafından imzalanan yeni bir küresel taahhüt,
olan işçiler olarak tanıması gerektiğini açıkça
sektöre, mürettebat değişimi krizini sona erdirmek
ortaya koyuyor. Bu, denizcilerin tıbbi müdahale
için sahip olduğu nüfuzu kullanma yükümlülüğünü
için limanlarda gemilerinden inmelerine izin
hatırlattı. Denizcilerin Esenliği ve Mürettebat
verilmesi…denizcilerin iş sözleşmelerinin
uyarınca denizcilere yönelik yükümlülüklerini
yerine getirmede utanç verici bir biçimde
başarısız olduklarını ortaya koydu.

7

Değişimi ile ilgili Neptün Bildirgesi’ni imzalayanlar
arasında BP, Cargill, Rio Tinto ve Shell gibi büyük
çok-uluslu şirketler de yer aldı.
Yalnızca 46 ülke denizcileri kritik öneme sahip
olan işçiler olarak sınıflandırmış durumda
ve bunlardan sadece birkaç tanesi, denizci
mürettebat değişimine ket vuran başka engeller
oluşturmadan, bu sınıflandırmanın gereklerini
fiilen yerine getirmektedir. ITF, artmakta olan
uluslararası baskının bu insani krize bir son
vermesini umuyor.
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Denizci umudunu
kaybetmenin eşiğine
getirildi

ABD bürokrasisi
mürettebat değişimini
engelliyor

ITF müfettişi Hamid Rachik ve Fas İşçi Sendikası’ndaki (UMT)
meslektaşları, son derece hasta bir denizcinin imdadına
yetiştiler

Birleşik Krallık müfettişi Tommy Molloy, Marlow Navigation’a,
aralarında Yasa Golden Dardanelles’in de yer aldığı birçok
gemisinde mürettebat değişimi yapabilmesi için yardımcı oldu

Jowanie Zapanta, yedi yıldır denizde hizmet veren, 27 yaşında
Filipinli bir denizci. 2020 yılının Mart ayında, Leni Selmer’de 11 ay
süreyle 3’üncü zabit olarak görev yapmıştı ve gemiden ayrılmayı
çok istiyordu. Ancak Kovid-19 salgını patlak verince, Fas virüsün
yayılmasını durdurmak için mürettebat değişimlerini derhal yasakladı.
Fas’ın Kazablanka limanında gemide kalmaya zorlanan denizci, bu
durum kendisi için dayanılmaz bir hale gelmeden önce, iki ay boyunca
mücadele etti. Jowanie Zapanta, 28 Mayıs günü intihara teşebbüs etti.
Yerel yetkililerin bu denizcinin hastaneye gitmek üzere derhal
karaya çıkmasına izin vermelerini sağlamak için büyük çaba gösterdik.
Geminin 30 Mayıs’ta limana geçici olarak yanaşmasından önce iki
liman güvenlik komisyonu toplantısının yapılması gerekti ve ardından
bu denizci derhal hastaneye kaldırıldı.
Jowanie Zapanta iki ay süreyle hastanede kaldı ve yoğun tedavi
gördü. Bu süre zarfında Rachik ve sendikadan bir yoldaşı onu düzenli
olarak ziyaret etti ve Zapanta ailesiyle konuşma olanağına sahip oldu.
2 Ağustos’ta, hastaneden bir doktor eşliğinde ülkesine uçtu. Ailesi,
ITF’in çabalarını büyük bir minnet ve takdirle karşılıyor.

Gemi ABD’nin Houston limanında bulunuyordu. Mürettebat 12 ayı aşkın
bir süredir gemideydi ve değişim için gelen yeni mürettebat da gemiye
çıkmış durumdaydı. Ancak iki Filipinli mürettebat üyesinin ABD vizeleri
sona ermişti ve Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) bu denizcilere, silahlı
bir muhafız eşliğinde havaalanına gitmeleri için bile gemiden iniş izni
vermeyi reddediyordu.
Marlow kendisiyle temasa geçince, Molloy derhal Houston’daki
müfettiş Shwe Tun Aung ile iletişim kurdu ve o da durumu CBP ile
görüştü. Aung sadece 22 kişi için güvenlik ekipmanı bulunan gemide 24
kişinin olduğunu ve iş sözleşmelerinin süresi sona eren iki denizcinin,
gemi yakın gelecekte ABD’nin Körfez kıyılarında faaliyet göstermeyi
planlandığı için, bürokrasi tarafından fiilen tutsak edilmiş olacağını
açıkladı. CBP’nin tutumunda bir değişiklik olmadı.
Şirketin, yeni mürettebattan iki kişiyi, onları kazanmayı umdukları
ücretlerden yoksun bırakarak ülkelerine geri göndermekten ve nihayet
ülkelerine dönmeyi ümit eden iki denizciyi ise gemide tutmaktan başka
seçeneği kalmamıştı.
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… VE KASIM BAŞINDA GÜVENLİ VE

Denizciler ülkelerine
dönme talebiyle iş
bıraktılar
Unison Jasper’ın Burmalı mürettebatı, 2020 yılının Haziran
ayında, Avustralya’nın Geelong limanında ITF müfettişi Matt
Purcell ile temasa geçerek, 12 ayı aşkın bir süreyle gemide
kaldıktan sonra ülkelerine geri gönderilmeyi talep etti
Mürettebat süre uzatım sözleşmesini imzalamıştı, ancak kaptan yeni iş
sözleşmeleri hazırlarken SEA’ya gerçek ücretleri koydu ve bu da çifte
muhasebe tutulduğuna delalet ediyordu.
Geminin, ülkelerine geri gönderilmemiş kimi mürettebatın
bulunuyor olması ve toplam tutarı 80.000 ABD dolarını bulan geriye
dönük ödenmemiş ücretlerin tahsil edilmesi gerekçeleriyle, Geelong
ve Brisbane’de gözaltına alınmasını sağlamak için, Avustralya Deniz
Güvenliği Otoritesi (AMSA) ile yakın bir işbirliği içine girdik.
Purcell ile yaptığı görüşmelerde Tayvanlı gemi sahibi, geminin
herhangi bir toplu iş sözleşmesi kapsamında yer almadığını iddia
etti. Müfettiş Dean Summers, mürettebatın tacize uğradıkları, tehdit
edildikleri ve kendilerini 14 aya varan sürelerle gemide tutacak olan
iş sözleşmesi uzatımlarını imzalamaya zorlandıkları suçlamalarını
takip ederek, vakayı Newcastle’da ele almaya başladığı zaman, bu
iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. ITF ve Avustralya Denizcilik
Sendikası, AMSA’yı bilgilendirdi ve gemi Newcastle’da gözaltına
alındı. Orada, ödenmemiş ücretlerin 60.000 ABD dolarlık bölümü ITF
müfettişleri tarafından tahsil edildi.
11 mürettebat üyesi Temmuz ayında gemiden ayrıldı ve
sendikalar, salgın kısıtlamaları denizcilerin gemiden en fazla 13 metre
uzaklaşmalarına izin verdiğinden, rıhtımda onların etrafında bir rüzgâr
perdesi inşa etti. Denizciler Sidney’e gönderildiler ve burada birkaç
saat boyunca, iki hafta süreyle karantina altında tutulmak üzere bir
otele transfer edilmek için polisin gerekli muafiyetleri düzenlemesini
beklediler. Nihayet Ağustos ayında ülkelerine uçtular. Eylül ayında
AMSA, Unison Jasper’ın Avustralya’ya girmesini altı ay süreyle
yasakladı.

MUTLU BİR ŞEKİLDE EVİNE ULAŞTI…

Hijyenik ürünler
olmadan mahsur kaldı
Houston’daki ITF müfettişi Shwe Tun Aung, 1 Ekim’de endişe
içindeki genç bir Panamalı denizcilik öğrencisinin kendisine,
ülkesine geri gönderilmek için nasıl yalvararak yardım
talebinde bulunduğunu aktarıyor
Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında layter taşımacılığı yapan bir
tankerde bulunan stajyer bir mühendis, çalışma süresi dolmuş olmasına
rağmen, 20 Şubat’tan bu yana gemide bulunuyordu. Gönderdiği
mesajda şunları yazmıştı: “Âdetimle ilgili çok zor bir durumdayım
ve kanamaya karşı yanımda hiç regl pedi kalmadı. Kendimi çok
aşağılanmış hissediyorum ve akıl sağlığım için endişeleniyorum.”
Şirket, Panama Denizcilik İdaresi’nden yardım istemek de
dâhil olmak üzere, bu denizcilik öğrencisinin karaya çıkmasına izin
vermesi için Gümrük ve Sınır Koruma’yı (CBP) ikna etmek amacıyla
defalarca girişimde bulundu. 1 Ekim’de, CBP tarafından yapılan
bildirimde, ‘Panama Konsolosluğu’nun işin içinde olduğu göz önünde
bulundurularak [bu] gemi adamının uçuş düzenlemelerinin iptal
edilmesi’ isteniyor ‘ve Houston CBP’nin bir karara varması yaklaşık bir
ila iki haftalık bir zaman alacaktır’ deniliyordu. Aung’un CBP’ye yaptığı
başvurular cevapsız kaldı.
Bu sırada, denizcilik öğrencisi, denizci merkezlerinden ve ITF’in
Teksas’taki mürettebat değişim görev gücünden destek gördü ve sıhhi
malzeme temin etti. Daha sonra şirket, bu denizciyi bir sonraki limanda
staj görevini sonlandırması için başka bir gemiye transfer etti ve kendisi
Kasım ayının başında güvenli ve mutlu bir şekilde Panama’daki evine
geri döndü.
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Yüzen saraylar
mürettebat için hapishane oldu
Salgınla ilgili ilk haber manşetlerinden bazıları, korkmuş ve hasta yolcuların ve mürettebatın
limana yanaşmalarına izin verilmediği veya karantinaya alındıkları sırada, kruvaziyer
gemilerinde Kovid-19’un yayılmakta olduğunu konu ediyordu. ITF’in kruvaziyer gemi görev
gücü başkanı Johan Øyen, ITF’in ve üyesi sendikaların bu duruma nasıl yanıt verdiğini
anlatıyor

Hükümetler, yolcuları mümkün olduğu kadar hızlı
bir biçimde gemilerden indirmeye çalıştı, ancak
mürettebat genellikle ihmal edildi.

KRUVAZİYER
GEMİLERİNİN YÜZDE
80’DEN FAZLASI
BİR ITF TOPLU
İŞ SÖZLEŞMESİ
KAPSAMINDA
YER ALMAKTADIR.
BU NEDENLE
ÜYEMİZ DENİZCİ
SENDİKALARI VE
DİĞER DENİZCİLİK
ÖRGÜTLERİYLE
BİRLİKTE,
MÜRETTEBATIN
ÜLKELERİNE
GÖNDERİLMELERİNİ
SAĞLAMAK ÜZERE
HAREKETE GEÇTİK.
ANCAK BÜYÜK
ENGELLERLE
KARŞILAŞTIK.

seafsupport@itf.org.uk
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Nisan ayının ortasına gelindiğinde, büyük
kruvaziyer hatlarının sahibi olduğu ve işlettiği
385 yolcu gemisinden yaklaşık olarak 314’ü,
birçoğunda yüzlerce denizci bulunduğu halde,
görev dışına alınarak bağlandı.

Ukraynalı bir denizci, eve dönüş uçuşunun iptal
edildiğini öğrenince, Rotterdam’da denize atladı.
ITF, hükümetleri ve bayrak devletlerini mürettebat
değişimini kolaylaştırmak için çabalarını iki
katına çıkarmaya çağırdı. ITF’in denizciler kolu
başkanı Dave Heindel, “Kruvaziyer gemilerinde
çalışan denizcilerin diğer işçi gruplarından veya
insanlardan daha büyük bir risk teşkil ettiğine dair
hiçbir gerekçe veya bilimsel kanıt bulunmamasına
rağmen...denizcilerin, virüsün yayılmasını kontrol
altına almak adına getirilen katı kısıtlamalarla
cezalandırıldıklarını” öne sürdü.

Kruvaziyer gemilerinin yüzde 80’den fazlası
bir ITF toplu iş sözleşmesi kapsamında
yer almaktadır. Bu nedenle üyemiz denizci
sendikaları ve diğer denizcilik örgütleriyle birlikte,
mürettebatın ülkelerine gönderilmelerini sağlamak Büyük bir insani başarı
üzere harekete geçtik. Ancak büyük engellerle
Ağustos ayına kadar geçen süre içinde,
karşılaştık.
kruvaziyer gemilerinden yaklaşık 200.000
Birçok ülke, Denizcilik Çalışma Sözleşmesi
denizci ülkelerine geri gönderildi. Bu büyük
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
insani başarıyı elde etmek için bizimle birlikte
getirmedi ve kruvaziyer gemilerinin denizcileri
çalışan kruvaziyer gemicilik şirketlerini ve
ülkelerine götürmek için tarifesiz uçak seferleri
devletleri takdir ediyoruz. Bayrak ve liman
kiralayacaklarına dair verdikleri güvencelere
devletleri başta olmak üzere, diğer devletlerin
rağmen, denizcilerin topraklarına girmelerini veya uluslararası hukuk kapsamındaki yasal ve insan
topraklarından geçiş yapmalarını yasakladı. Bazı hakları yükümlülüklerini yerine getirememeleri
ülkeler kendi vatandaşlarının giriş yapmasına bile karşısında, bu iş muazzam bir lojistik
izin vermedi veya süreci kendi denizcilerine zarar koordinasyonu gerektiriyordu.
verecek biçimde yavaşlattı.
İleriye bakmak
Bazı durumlarda, mürettebat üyeleri belgeleri
Kruvaziyer gemi yolculukları yavaş yavaş yeniden
düzgün olmadığı veya gerekli vizelere sahip
olmadıkları için günlerce havaalanlarında mahsur başlarken, ITF ve üyesi denizcilik sendikaları,
denizcilere ve yolculara yönelik riskler konusunda
kaldı. Kimi denizciler, en nihayetinde ülkelerine
endişe duymaya devam ediyor.
geri gönderilmeden önce, aylarca mahsur
kalacakları diğer ülkelerde karaya çıkarıldılar.
Yeterli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasını,
bu önlemlere uyulmasını ve kruvaziyer
İnsan hayatına verilen trajik zararlar
gemilerin güzergâhları üzerinde bulunan
Gemide mahsur kalmanın stresi ve bunun yol
ülkelerin, denizcilerin kıyı izni kullanmalarına
açtığı belirsizlik, kaçınılmaz olarak denizcilerin
ve tıbbi yardım ve mürettebat değişimi için
akıl sağlığına zarar verdi.
gerektiği şekilde karaya çıkmalarına izin verme
taahhüdünde bulunmalarını sağlamak amacıyla,
İki haftalık bir süre içinde, dört mürettebat
hükümetler ve kruvaziyer operatörleri ile birlikte
üyesinin yaşamlarına son verdiği bildirildi. 30
çalışıyoruz.
Nisan’da Polonya’dan bir mürettebat üyesi,
Jewel of the Seas’den denize atladı. 9 Mayıs’ta,
Ekonomik toparlanma planlarının ve
Macaristan’dan bir denizci Carnival Breeze’deki
operasyonların yeniden başlatılmasının,
kamarasında ölü bulundu. Mariner of the
kruvaziyer gemilerindeki denizcilerin çalışma ve
Seas’de çalışan Çinli bir denizci, 10 Mayıs’ta
yaşam koşullarının nasıl iyileştirileceğine ilişkin
gemi Bahamalar’da denizde demirliyken hayatını açık bir diyalogla el ele gitmesini sağlamak için,
kaybetti. Ve Regal Princess gemisinde çalışan
sektörle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.
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Mein Schiff 3’te 3.000’den
fazla mürettebat
karantinaya alındı
ITF müfettişi Hamani Amadou, bir kruvaziyer gemisinden
binlerce mürettebatı ülkelerine geri göndermek için harcanan
çabayı anlatıyor
Yolcular 23 Mart’ta Mein Schiff 3’ten indikten sonra, şirket diğer altı
gemisinden 3.000 denizciyi bu gemiye aktardı. Gemi, mürettebatı
ülkelerine geri göndermeye başlamak üzere Almanya’ya seyrederek,
28 Nisan’da Cuxhaven limanına yanaştı. Ancak iki gün sonra bir
Kovid-19 salgını yaşandığının tespit edilmesi, şirketin gemideki herkesi
karantinaya almasına neden oldu.
Şirketle haftalarca süren yoğun görüşmelerin ardından,
Almanya’daki ITF üyesi ver.di’den Maya Schwiegershausen-Gueth ve
ben, 8 Mayıs’ta yaklaşık 1.200 denizcinin ülkelerine geri gönderilmesine
yardımcı olabildik. Testleri negatif çıkan çok uluslu mürettebatın
geri kalanının çoğu - gemide kalan, herhangi bir olası seyahat tarihi
bulunmayan ve hükümetlerinden sınırlı bir destek gören 192 Hintli
denizci dışında - takip eden haftalarda ülkelerine geri gönderildi. Hintli
denizciler de, en nihayet Haziran ayı sonunda ülkelerine döndüler.
Schwiegershausen-Gueth, şirketin ve bayrak devleti Malta’nın
sorumluluk üstlenmeyen tutumunu eleştirdi ve Alman hükümeti ve
denizciler misyonunun gösterdiği destek olmasaydı gemideki durum
hızla kötüleşebilirdi dedi.

YETERLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLE
MLERİNİN ALINMASINI,
BU ÖNLEMLERE UYULMASINI VE KR
UVAZİYER GEMİLERİN
GÜZERGÂHLARI ÜZERİNDE BULUNA
N ÜLKELERİN,
DENİZCİLERİN KIYI İZNİ KULLANMA
LARINA VE TIBBİ YARDIM
VE MÜRETTEBAT DEĞİŞİMİ İÇİN GE
REKTİĞİ ŞEKİLDE KARAYA
ÇIKMALARINA İZİN VERME TAAHHÜ
DÜNDE BULUNMALARINI
SAĞLAMAK AMACIYLA, HÜKÜMETL
ER VE KRUVAZİYER
OPERATÖRLERİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞ
IYORUZ.

ITF Denizciler Bülteni 2021
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Hastalığa yakalanan
kruvaziyer mürettebatı
için Uruguay’da insani
koridor
ITF Latin Amerika bölge sekreteri Edgar Diaz, Uruguay
hükümetinin Unión de Trabajadores del Transporte Marítimo,
Aéreo, Terrestre y Afines (UTT) sayesinde, Kovid-19 bulaşmış
mürettebatın karaya çıkmasına yardımcı olmak için, bir insani
koridor oluşturulmasına izin verdiğini söylüyor
15 Mart günü, Bahamalar bandıralı Greg Mortimer, Arjantin’in Ushuaia
limanından ayrıldı. Bir hafta sonra yolcular arasında ilk belirtiler ortaya
çıktı. Hükümetler limanlarını ve sınırlarını kapattıkları için, gemide
bulunanların Arjantin ve Şili’de karaya çıkmalarına izin verilmedi.
Uruguay hükümeti 27 Mart’ta geminin Montevideo’ya yanaşmasına izin
verdi ve yolcuların ülkelerine geri gönderilmesine yönelik bir operasyon
gerçekleştirildi.
Ancak 83 kişilik mürettebat, virüsün yayılmasına rağmen gemide
kalmaya zorlandı ve 39 denizcinin testi pozitif çıktı. Filipinli bir denizci
hayatını kaybetti. Gemi, enfekte olan mürettebat uygun sıhhi koşullardan
yoksun bir halde, kamaralarına kapatılarak denizde iki ay geçirdi.
20 Nisan’da UTT genel sekreteri Francisco del Gaudio, sendikanın
ve ITF’in desteğini sunmak için mürettebatla temasa geçti. Kendisine,
mürettebat üyelerinin intihar girişimleri ve gıda dağıtımından sorumlu
iki denizcinin testlerinin pozitif çıktığının teyit edilmesi de dâhil olmak
üzere, durumun ciddiyetine ilişkin bilgilerin sızdırılmasını önlemek
amacıyla gemideki internet bağlantısının kesildiği söylendi. Geminin
ITF toplu iş sözleşmesine taraf olan sendika, şirketten defalarca bilgi
istedi, ancak herhangi bir yanıt alamadı.
UTT’nin baskısı sonucunda, Uruguay hükümeti 8 Mayıs’ta tüm
mürettebat üyelerinin karaya çıkmasına, karantinaya alınmasına,
kendilerine uygun tıbbi bakımın sağlanmasına ve ardından ülkelerine
geri gönderilmelerine izin verileceğini duyurdu.
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Sektörü denizciler için daha iyi hale
getirmek üzere salgından ders almak
ITF’in denizcilik koordinatörü Jacqueline Smith, mürettebat değişimi krizine sendikalar, sektör
ve hükümetler tarafından verilen yanıta ilişkin düşüncelerini paylaşıyor ve geleceğe yönelik
alınması gereken derslerin altını çiziyor
sergiledi, ancak şimdiye kadar yalnızca 46
hükümet denizcilere kritik öneme sahip işçi
statüsünü tanıdı.

yalnızca geleneksel sosyal ortaklarımızla
çalışmamalıyız. Bu, üyemiz olan sendikaların
ülkelerinde kendilerine destek sağlayabilecek
olan diğer gruplarla yakınlaşmalarına yardımcı
Bazı ulaştırma bakanları durumu kavrıyordu
olacaktır. Hızlıca eylem planları geliştirmek ve
ancak hükümette yer alan diğer meslektaşları
yapılmış bir işin tekrar yapılmasına engel olmak
denizciliği büyük ölçüde anlamıyorlardı. Bu
için, sosyal ortaklarımızla birlikte bir acil durum
nedenle, ITF ve Uluslararası Denizcilik İşverenleri grubu kurmamız gerekiyor. Ve elverişli bayrak
Konseyi’nin Filipinler’de ortaklaşa yürüttükleri
sisteminin başarısızlığını gözden geçirmemiz
güvenli karantina pilot projesini, diğer ülkeleri de
ve bağlantıları izlenebilen şeffaf bir ağaç zinciri
kapsayacak şekilde genişletmek istiyoruz. Bu
oluşturulmasını kabul ettirmeye çalışmamız
proje sadece ulaştırma bakanlıkları ile değil, aynı gerekiyor.
zamanda eğitim, sağlık, gümrük ve göçmenlik
bakanlıkları ile de ilişki kurulması gerektiğini iyi bir Mürettebat değişimi krizi nasıl sona erecek?
biçimde ortaya koyuyor; böylece bu bakanlıklar
mürettebat değişimi ve bunun güvenli bir şekilde Neyse ki, değişime ihtiyaç duyan mürettebat
yüzdesi azaldı, ancak geri kalanları ülkelerine
gerçekleşmesinde oynadıkları rolü daha iyi
götürebilmek için, ayak direyen hükümetlere
anlayabiliyor.
baskı yapmaya devam etmemiz gerekiyor.
Sektör ne kadar iyi bir tepki verdi?
Hâlâ işbirliği yapmaktan uzak duran devletler
Aşılar artık çok önemli. Denizcilerin listenin üst
var. Her hükümet kendi sınırlarını kontrol eder
ITF ve sektör, denizcilerin güvenliklerini ve
sıralarında yer almaları gerektiğine inanıyoruz,
ve biz onları harekete geçmeye zorlayamayız.
çevrelerini tehlikeye atacak şekilde bitkinlik
yaşamalarını önlemek ve küresel ticaretin güvenli Şahsen, hükümetlerin mürettebat değişimine izin ancak aşılama programlarının nasıl uygulanacağı
ve hükümetlerin ne tür kurallar koyacakları
vermeyi reddettiği ülkelere gemilerin gitmemesi
ve verimli bir biçimde sürmesini sağlamak
konusunda temkinliyiz. Kaç aşı yapılacak,
gerektiğine inanıyordum, ancak böyle bir
konusunda çok açık bir ortak çıkara sahipler.
aralarında ne kadar süre olacak? Başka bir
Genel olarak, aramızda çok iyi ve açık bir iletişim uygulamanın en kırılgan durumda olan ulusları
ülkenin verdiği sağlık sertifikasını kabul edecekler
kötü bir biçimde etkileyeceğini savunanlar da
var ve yakın bir işbirliği içindeyiz.
mi? Ve gelişmekte olan ülkelerden gelen
oldu.
denizcilerin sayısı göz önüne alındığında, onlara
Daha az olumlu tarafta, bayrak devletleri
Hükümetlerin denizcilere, örneğin sivil havacılık
nasıl öncelik verilecek?
adına denetimler yapan klas kuruluşlarının
işçileri gibi, sınırları aşabilen veya sınırlardan
çok aktif bir tutum almadıklarını ve nasıl tepki
geçiş yapan diğer işçilerden neden bu kadar farklı Önümüzdeki yıl boyunca ITF’in denizcilik
vermeleri gerektiği konusunda bir parça ne
sektöründeki öncelikleri neler olacak?
yapacaklarını bilmez bir görünüm sergilediklerini davrandığını anlamıyoruz.
söyleyebilirim. Bu kuruluşlar uzaktan teftiş
ITF ve üyesi sendikalar farklı bir tepki verebilir Kadınların ve genç denizcilerin sektörde
yapmakla övünüyorlar, ancak bu uygulama zaten
kalmalarının ve işe alınmalarının sağlanması
miydi?
bitkin bir halde olan mürettebatın omuzlarına,
hayati önem taşımaktadır. Kadın ve genç
özellikle gemilere yeni mürettebat getirmek çok
Geriye dönüp baktığımızda, potansiyel
denizcilerin gemilerdeki işlere yönelik olarak
güç hale geldiğinden, personel seviyelerinin
müttefiklerimizin sayısını artırmak adına, iş
uygun beceri ve eğitimi almalarını sağlamak
güvenli kabul edilen asgari seviyede olduğu bir
dünyası ve insan hakları örgütleri gibi, normalde
amacıyla, sektörle birlikte çalışmamız gerekecek.
sırada, fazladan iş yüklüyor. Ayrıca birçok P&I
daha az ilişkiye sahip olduğumuz gruplarla daha
kulübünün mürettebatın ve gemilerin risk altında
Ve salgın sırasında güvenlik ve denizci haklarına
erkenden temasa geçmeliydik. Denizcilikle ilgili
kalmamalarını sağlamaya yönelik olarak daha
yönelik uzaktan denetim yapılması gibi geçici
veya denizciliğe bağımlı olan ağlarla daha aktif
fazla çaba göstermemelerini de şaşkınlıkla
kestirme uygulamaların kalıcı hale gelmesini
bir ilişki kurmak yolunda, daha hızlı hareket
karşılıyorum. Açık olan şu ki, bu krizde hiç kimse edebilirdik. Ve gemi kiralayanları yaptıkları
önlemeye kararlıyız.
sorumluluk almazken, elverişli bayrak sistemi
sözleşmelerde mürettebat değişimini yasaklayan
Denizcilere mesajınız?
denizcileri korumakta başarısız olmuştur; işlerin
maddeler eklemekten caydırmak için, bunların
hallediliş şekli zaman zaman insana istop
üzerinde daha erkenden baskı kurmalıydık.
Sizlere teşekkür ediyorum. Haklarınızı
oyununu anımsatıyor.
savunmaya devam edin. İtirazınızı dile
Salgının ITF ve denizcilik sektörü üzerindeki
getirmediğiniz durumda, bizim herhangi bir şey
Peki ya hükümetler?
etkileri neler oldu?
yapmamız çok zor. Bizimle temasa geçin. Size
Bazı hükümetler çok destekleyici bir tutum
Daha bütünsel bir yaklaşım benimsemeli ve
destek olacağımızı bilin.
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Hsin Chien
Marine’in istihdam
bürosu ve sahibi
mürettebatı aldattı
ITF, Avustralya, Myanmar ve ABD’de,
merkezi Tayvan’da bulunan Hsin Chien
Marine’in sahip olduğu veya işlettiği çeşitli
gemilerin Myanmarlı ve Çinli mürettebatına,
alacaklı oldukları birkaç yüz bin doları tahsil
edebilmeleri için yardımcı oluyor. Ancak,
ITF’in Avustralya’daki koordinatör yardımcısı
Matt Purcell, bu çabaların istihdam bürosu
tarafından da engellendiğini ileri sürüyor

Hsin Chien Marine (HCM), denizcilere emeklerinin karşılığını tam olarak
ödememek için gemilerinde sürekli olarak çifte muhasebe uygulamasına
başvuruyordu. Ekibim, şirketin adları ‘New’ ile başlayan - ve Ulusal
Çinli Gemi Adamları Sendikası’nın (NCSU) taraf olduğu bir ITF toplu iş
sözleşmesi kapsamında yer alan - gemilerinde birçok tecrübe yaşamış
olduğundan, 2020 yılının başlarında, Panama bandıralı New Legacy’nin
mürettebatı bizden yardım istediği zaman, bu durum bizi şaşırtmadı.
Ödenmemiş ücretlerin tahsilâtını sağladık ve bu ödemelerin yapılışına
tanıklık ettik.
Bu haber kulaktan kulağa yayılırken, diğer HCM gemilerinde görev yapan
Myanmarlı mürettebat, hâlihazırda yapılan ve geçmişte yapılmış olan çifte
muhasebe uygulamaları konusunda endişelerini dile getirdi. Bu, ITF’in,
aralarında Avustralya’nın Newcastle limanında bulunan New Champ ve
Güney Kore’nin Busan limanında bulunan New Aspiration’ın da yer aldığı
HCM gemilerine karşı birçok ülkede harekete geçmesine yol açtı. Sonuç
olarak, HCM bu ödenmemiş ücretleri Myanmar’ın Yangon şehrinde, ITF
üyesi IFOMS’tan yetkililerinin tanıklığı altında ödemeyi kabul etti.
Kısa bir süre sonra HCM, dört gemisinde görev yapan tüm Myanmarlı
mürettebatı Tayvan’da, Kovid-19’u bahane ederek gemiden indirdi.
New Champ’tan dört denizci, ITF/NCSU toplu iş sözleşmesi uyarınca
hak kazandıkları, iş sözleşmelerinin feshi karşılığında iki aylık temel
ücretlerini alıncaya kadar Tayvan’dan ayrılmayı cesaretle reddetti. Onların
gösterdikleri bu dayanışma, verilen mücadeleye güç kazandırmaya
yardımcı oldu ve gelecekte gemi sahipleri tarafından kötü muamele gören
tüm Burmalı denizcilere koruma sağlanmasına katkıda bulunacaktır.
Yaklaşık 190.000 ABD doları tutarında ödenmemiş ücretin tahsil edilmesini
sağladık. Bununla birlikte, HCM’nin Kanadalı müfettişlerin yardımıyla,
Avustralya ve Amerika’daki ITF müfettişleri tarafından yapılan ödeme
talepleri kapsamında, hâlâ yaklaşık olarak 380.000 ABD doları borcu
bulunmaktadır.
Yangon’daki istihdam bürosu Sunrise Marine Enterprises Ltd’nin tüm bu
süreç boyunca şunları yaptığını keşfetmek bizi dehşete düşürdü:
• İstihdam bürosu, elindeki ödemelerin yapıldığına dair gerçek dışı
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Hsin Chien Marine’in istihdam bürosu ve sahibi mürettebatı aldattı devam >
iddialarını destekleyecek sahte makbuzları
kullanarak, mürettebatı uzlaşma sözleşmesi ile
aldıkları parayı iade etmeleri için terörize etti
• Mürettebatın aile üyelerini banka hesapları
açmaya ve ardından mürettebat maaşlarını
kontrol altına alıp bunlara erişebilmek için,
önceden imzalamış oldukları tüm çekleri
Sunrise’a geri vermeye zorladı

talimatını içeren mektuplar imzalamaya zorladı;
böylece istihdam bürosu mürettebata arzu ettiği
kadar ödeme yapabilecekti

• HCM tarafından gemilerde düzenlenmiş olan iş
sözleşmelerden farklı iş sözleşmeleri düzenledi

ITF teftiş kurulu koordinatörü Steve Trowsdale,
26 Kasım 2020’de Yangon’daki Denizcilik
İdaresi Başkanlığı’na gönderdiği mektupta
şunları yazdı: “Bu yapılanların tamamı kesinlikle
kabul edilemez uygulamalardır ve ITF’in TCC
sözleşmesi ile Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’ni
ihlal etmektedir”.

• Mürettebat üyelerini, ücret alacaklarının
Sunrise ile ortak bir banka hesabına yatırılması

Trowsdale, ITF’in bu konuda somut kanıtlar
sunabileceğini belirtti ve ‘Sunrise Marine

Enterprises Ltd hakkında etik olmayan ve
yasadışı iş uygulamalarına başvurduğu ve
Myanmar yurttaşlarına ait parayı kötü yönettiği
ve zimmetine geçirdiği gerekçesiyle, derhal
bir soruşturma açılmasını’ talep etti ‘ve şirketin
suçlu olduğunun tespit edilmesi durumunda,
MLC sertifikasının askıya alınmasını veya iptal
edilmesini gündeme getireceğiz’ dedi.
Myanmar, ITF’in iddialarını araştırırken
Sunrise’ın faaliyetlerini askıya aldı. Ve 2020’nin
sonunda, bu sorunları çözmek için HCM, ITF,
NCSU ve diğer ITF üyesi sendikalar arasında
görüşmeler devam ediyordu.

Filipinli denizciler Ücretleri
bir yıldan fazla
ödenmemiş halde,
denizde kaldıktan gemide 15 ay
sonra ülkelerine
döndüler
Brezilya müfettişi Ali Zini ve CNTTL sendikası,
Western Eyde dökme yük gemisinde 16 ay
boyunca mahsur kalan bir denizcinin ülkesine
geri gönderilmesine yardımcı oldu
Bu denizci, geminin yönetim şirketinden resmi olarak gemiden
ayrılmayı talep etmişti ve kendisine bir sonraki limanda ülkesine geri
gönderileceğinin garantisinin olmadığı söylendi. Bunun üzerine yardım
almak için ITF’le temasa geçti.
Mürettebatla 30 Ağustos günü, Panama bandıralı gemi, Brezilya’nın
Paranagua limanına ulaştığı zaman görüştüm. Denizcilerin iş
sözleşmelerinin süresinin dolduğundan ve şirketin hak edilmiş olan tüm
ücretleri ödediğinden emin olmak için defterleri inceledim. Diğer yedi
denizcinin de 13 aydır gemide olduğunu öğrendim.
Şirket bana bunun karşılığında, mürettebat değişiminin bir sonraki limanda
yapılacağını söyledi. Onları bunun MLC’ye aykırı olduğu konusunda
uyardım ve şirket tutumunu hızla değiştirdi. Aynı hafta içinde, sekiz
mürettebat üyesi Paranagua’da karaya çıktı ve Filipinler’e uçtu. Onların
yerini yeni bir Filipinli mürettebat aldı.

Panama bandıralı çekme römorkörü Diavlos
Force, Norveç’e doğru yola çıkarken,
Bergen’deki müfettiş Syver Grepstad, bir
denizcinin akrabası tarafından mürettebata
ödeme yapılmadığı konusunda ikaz edildiğini
anımsıyor
Yunanistan, Rusya, Filipinler, Hindistan ve Endonezya’dan gelen
denizcilerden oluşan mürettebatla iletişime geçtim. Bana geminin Eylül ayı
başında Norveç’e varacağını ve altı aydır kendilerine ödeme yapılmadığını
söylediler. Mürettebatın bir kısmı Haziran 2019’dan bu yana, neredeyse 15
aydır gemide bulunuyordu.
Denetimimizi, gemiyi ödenmemiş ücretler (238.036 ABD doları) nedeniyle
limanda gözaltına alan Norveç Denizcilik İdaresi ile işbirliği içinde
gerçekleştirdik. ITF, mürettebatın haklarını güvence altına almak için birkaç
gün sonra gemiyi tutukladı.
Yunanlı gemi sahibi mürettebata, ücret taleplerini azaltmaları durumunda
ülkelerine dönebileceklerini söyledi. Denizciler bu öneriyi reddettiler. Ekim
ayında gemi sahibi gemiyi kaderine terk ettiğinde, yakıt ve erzak azalmaya
başlamıştı. Geminin sigortalanmasından sorumlu P&I Kulübü ile iletişime
geçtik ve bir çözüme ulaşabildik.
Norveç’e ulaşmalarının üzerinden dört haftadan kısa bir süre geçtikten
sonra mürettebat ülkesine gitti ve dört aylık ücretlerini tahsil etti (139.475
ABD doları). Paranın ödenmemiş kısmının takipçisi olmaya edeceğiz.
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Gemide yirmi ay,
demirleme yeri için
yaşanan çekişmeye
takıldılar
Çin limanlarına kömür taşıyan iki geminin
demirleme yeri konusunda içine düştükleri
anlaşmazlık, bazıları 20 ayı aşkın bir
süredir gemide olan 41 denizcinin evlerine
gidememeleri anlamına geliyordu. Hindistan
Ulusal Denizciler Sendikası genel sekreteri
Abdulgani Y Serang, ITF’in ve sendikasının bu
duruma bir çözüm bulmaya yönelik çabalarını
anlatıyor

23 denizcinin bulunduğu Jag Anand ve 18 denizcinin bulunduğu Anastasia,
sırasıyla 2020 yılının Haziran ve Ağustos aylarından bu yana limana
yanaşamıyorlardı. 2020 yılının Kasım ayının ortasına gelindiğinde, Jag
Anand’daki 15 denizci gemide kesintisiz olarak 16 aydır bulunurken, geriye
kalan sekiz denizci 13 ayını tamamlamış durumdaydı. Bazıları neredeyse
20 ayını doldurmuştu. Her iki gemide de mürettebatın tamamı zihinsel ve
fiziksel olarak bitkin durumdaydı ve acilen tahliye edilmeye ihtiyaçları vardı.
ITF ve NUSI’nın konuyu şirket nezdinde defalarca ve Uluslararası
Denizcilik Örgütü aracılığıyla resmi kanallar üzerinden gündeme
getirmesinin ardından, federasyon Çin, Hindistan ve Avustralya
hükümetlerini işbirliği yapmaya ve bu açmaza acilen bir son vermeye
çağırdı.
Salgın durumu büsbütün karmaşıklaştırmış olsa da, ITF’in denizciler ve iç
sularda seyrüsefer kolu koordinatörü Fabrizio Barcellona şunları söyledi:
“Gerçek şu ki, Jag Anand mürettebatı Avustralya’dan bu kömürü aldığı
sırada gemide zaten 15 aydır görev yapmaktaydı. Denizde bulunulabilecek
uluslararası azami süre 11 aydır. Avustralya makamlarının, bu denizciler
ülkelerine gönderilmeden ve yeni mürettebat gemiye alınmadan, bu
geminin sefere çıkmasına izin vermemeleri gerekirdi.”
ITF ve NUSI, denizciler için yardım çağrısında bulundu. Bu çağrıya birçok
yerden - Hindistan hükümetinden, geminin yükünü boşaltmaya çalışan ve
mürettebat değişikliği için bir uçak kiralamayı teklif eden gemi sahibinden
ve hatta geminin hareket edebilmesi ve bir sonraki uygun limanda
mürettebatın gemiden ayrılabilmesi için kömürü satın almayı teklif eden
bazı komşu ülkelerden - yanıt geldi.
Aralık ayının sonunda, Jag Anand mürettebatının Ocak ayının ortasında
Hindistan’daki evlerine varacağını umuyorduk, ancak Anastasia için henüz
bu türden iyi bir haber söz konusu değildi.
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Greve çıkan
Bangladeşli
denizcilik işçileri
için büyük kazanım
200.000’den fazla naujan (nehir seyrüsefer işçisi), Bangladeş Kargo Gemisi Sahipleri Birliği’ne
karşı çıktıkları grevin ardından, çalışma yaşamlarına yönelik önemli kazanımlar elde ettiler.
ITF üyesi Bangladeş Noujan Shramik Federasyonu’nun (BNSF) genel sekreteri Ashiqul Alam
Chowdhury bildiriyor

Bu kazanımlar, 2020 yılının Ekim ayında, nehir
seyrüsefer işçileri tarafından BNSF’nin bayrağı
altında yapılan üç günlük grevin ardından geldi.
Elde edilen kazanımlar arasında, işverenlerin
denizcilik işçilerinin uzun zamandır gündemde
olan nehir gemilerinde mürettebata gıda yardımı
sağlanmasına ilişkin taleplerini kabul etmeleri de
yer alıyor.

• işçilere göreve atama mektuplarının verilmesi
• k imlik kartı ve hizmet cüzdanlarının
düzenlenmesi
• işçilere sosyal güvenlik sağlanması
• y emek yardımı ödenmesi
•g
 emilerde gasp ve soyguna son verilmesi
• işçiler için işlerin kayıtlı hale getirilmesi
•2
 016 ücret gösterge çizelgesinin uygulanması

Bu bizim için duygusal bir konu haline gelmişti ve
biz sadece Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nde
(MLC) kargo gemilerinde mürettebata yemek
yardımı sağlanmasıyla ilgili her ne yazıyorsa onu
talep ediyorduk. MLC, işverenlerin gemi işçilerine
kaliteli yiyecek ve içme suyu sağlamasını şart
koşuyor. Büyük gemilerde genellikle kalifiye
bir aşçı bulunur, ancak geminin bir aşçı ve
mutfak bulundurulamayacak kadar küçük
olduğu durumlarda, işverenlerin bu şartı yerine
getirmelerinin başka bir yolu da yeterli gıda
yardımını sağlamalarıdır.

Sadece bir yıl önce, işverenler, ödenekler de
dâhil olmak üzere talep listesi konusunda gerekli
adımları atacaklarını taahhüt etmişlerdi ve
sendika, Kasım 2019’da yapmayı planladığı grevi
iptal etmişti. Ancak işverenler verdikleri sözden
caydılar.

Anlaşmazlığın çözümünün bir parçası olarak,
gemi sahipleri birliği, işçiler tarafından geliştirilmiş
olan 11 maddelik talepler listesini adım adım
uygulamaya koymayı kabul etti. Listede şu
talepler yer alıyor:

Kısmen Ekim ayında yapılan grev nedeniyle,
gemi sahiplerinin kargo ağı felce uğramış
olduğu için, bu kez durum işçiler için daha farklı.
Bangladeş Kargo Gemisi Sahipleri Birliği, iç
suyollarını kullanarak nehir limanlarına ve ırmağın
yukarı kısmındaki terminallere, denize yakın
yerlerde bekleyen 50 ana gemiden kargo alan ve
bu gemilere kargo temin eden bir nehir sistemi
boyunca, 5.000 kargo gemisi işletiyor. Grev bu
sistemi tamamen felç etti ve bu da işverenlerin
denizcilik işçilerini ciddiye almalarını sağladı.

Ekim ayında yapılan bir toplantıda işverenler
ve sendika yetkilileri, Çalışma ve İstihdam
Bakanı’nın huzurunda, çeşitli büyüklükteki
gemilerde çalışan işçilere derhal, ayda 1000-1500
BDT arasında değişen tutarlarda yemek yardımı
verilmeye başlanması konusunda anlaşmaya
vardılar. O zamandan bu yana, Bangladeş İç Su
Taşımacılığı İdaresi’nden (BIWTA) bunun daha
gerçekçi bir tutara yükseltilmesini tartışmak üzere
üçlü bir toplantı düzenlemesini talep ediyoruz.
Grevden bu yana atılan bir başka olumlu
adım, Denizcilik Genel Müdürü’nün, gemi
sörveyörüne göreve atama mektuplarının, hizmet
cüzdanlarının ve kimlik kartlarının kontrol listesine
dâhil edilmesi ve tüm mürettebatın bu belgelere
sahip olmasının sağlanması talimatını vermesi
oldu.
2021 yılında yürüteceğimiz büyük kampanya,
nehir seyrüsefer işçileri için sosyal güvenlik
anlaşmasının uygulamaya konmasını sağlamak
olacak. Gemilerdeki gasp ve soygun vakalarının
sona erdirilmesi için mücadele etmeyi
sürdüreceğiz ve iç sularda seyrüsefer işçilerimiz
için bir sonraki ücret anlaşmasını müzakere
edeceğiz.
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Denizcilerin bitkinlik
yaşamasını önlemeye
yönelik kurallar
uygulamada başarısız
kalıyor
Dünya Denizcilik Üniversitesi
tarafından yapılan yeni
bir araştırma, denizcilerin
çalışma ve dinlenme saatlerini
düzenleyen sistemin kâğıt
üzerinde iyi göründüğünü,
ancak uygulamada başarısız
kaldığını ortaya koyuyor.
Araştırmayı finanse eden ITF
Denizciler Vakfı’nın müdürü
Katie Higginbottom temel
bulguları paylaşıyor

Rapor, mevcut düzenleyici sistemin denizcilerin
sağlık ve esenliklerine zarar veren ve deniz
kazası risklerini artıran aşırı yorgunluğu önleme
kapasitesi hakkında ciddi soruları gündeme
getiriyor.

Mevcut düzenleme sistemi, yaptırım
uygulamak için liman devleti kontrolüne (PSC)
bel bağlamaktadır, ancak PSC müfettişleri
sunulan kayıtları doğru olarak kabul etmekte
ve bunları nadiren kontrol etmektedir. Ve
sorun sadece çalışma ve dinlenme saatlerinin
raporlanış biçimiyle sınırlı olmayabilir. Araştırma,
uluslararası ve bölgesel denizcilik örgütlerinin,
denizcilik sektörünün, denizcilik sendikalarının
ve denizcilerin kendilerinin, herhangi bir diğer
kayıt için de benzer ayarlama mekanizmalarının
İhlallerin temel nedeninin, özellikle iş yükünün
kullanabileceği düşüncesine sahip olduğunu
yoğun olduğu koşullarda yetersiz sayıda personel
tespit ediyor.
bulundurulması olduğu görülmektedir. Bu durum,
bayrak devletlerinin gemilerde verimli ve yeterli
‘Bir ayarlama kültürü’ başlıklı rapor, tüm
personel temini konusunda sorumluluklarını
operasyonel koşullara yönelik emniyetli personel
her zaman yerine getirmediğine veya gemi
seviyelerini belirlemek amacıyla daha fazla
sahiplerinin sorumluluklarını yerine getirmelerini
araştırma yapılması, ISM kodunun etkinliğinin
sağlamadığına işaret etmektedir.
gözden geçirilmesi ve ‘kıyı ve gemi personeli
arasındaki kronik güvensizliğin, çok sayıda
Gemicilik şirketleri, uluslararası düzenlemelere
denizcinin iş sözleşmelerinin iş güvencesinden
gerçekten uyma yükümlülüklerinden çok,
yoksun oluşuyla’ bir arada düşünülmesi gerektiği
denetimden geçememenin yol açtığı olumsuz
sonuçlarla ilgileniyorlar. Denizcilerin istihdamının tavsiyelerinde bulunuyor.
güvencesiz olması ve buna finansal teşviklerin
ITF Denizciler Vakfı başkanı Dave Heindel
eşlik etmesiyle birlikte, kayıtlarda doğruluktan
şu yorumda bulundu: “Araştırmanın bulguları
ziyade bir uyum kültürü norm haline gelmiş
durumda. Denizcilerin çalışma/dinlenme saatlerini son derece kapsamlı. Denizcilerin yararına
olacak biçimde kültürel değişimi kolaylaştırmak
kaydediyor olmalarının tek nedeni, kurallara
ve uluslararası denizcilik düzenlemelerinin
uyulduğunu onaylamış olmak ve programda
herhangi bir aksama yaşanmasından kaçınmaktır. güvenilirliğini yeniden sağlamak için bir araya
Dolayısıyla, bunu yalnızca kâğıt üzerinde yapılan gelme sorumluluğu artık bayrak devletleri, liman
devletleri, sektör ve sendikaların omuzlarındadır.”
bir egzersiz olarak görüyorlar.
Rapor, suistimallerin yaygın olduğunu ve bunun
da Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nin ve çalışma
saatleriyle ilgili diğer uluslararası düzenlemelerin
itibarını zedelediğini teyit ediyor. Kovid-19 salgının
bir sonucu olarak iş sözleşmesi şartlarının çok
ötesinde hizmet veren ve ek görevler üstlenmek
zorunda kalan çok sayıda denizcinin varlığı göz
önünde bulundurulduğunda, bu durum özellikle
endişe vericidir.

Birçok şirket, denizcilerin konuyla ilgili geri
bildirimlerine ilgi göstermiyor ve bayrak
devleti incelemeleri, gemideki fiili çalışmayı
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soruşturmadan evrakları incelemekle sınırlı
kalıyor. Bu durumda, Uluslararası Emniyetli
Yönetim (ISM) Kodu’nun etkinliğini sorgulamamız
kaçınılmaz hale geliyor.

“Bir ayarlama kültürü” raporunu ve yönetici özetini
WMU’nun web sitesinden indirebilirsiniz – https://
commons.wmu.se/lib_ reports/66/
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Profil

Denizcilik
için harika
bir gelecek
bizim
elimizde
ITF’in denizciler kolu başkanı
ve Kuzey Amerika Uluslararası
Denizciler Sendikası’nın (SIU)
sekreteri ve saymanı Dave
Heindel, koronavirüs salgınının
ardından sektörün geleceğine
ilişkin düşüncelerini Denizciler
Bülteni’yle paylaşıyor

Sizi sektöre getiren şey neydi?
Ben ikinci kuşaktan denizciyim. Babam denizde
baş kamarot olarak çalıştı ve ben yetişkinliğe
adımımı atınca, beni SIU’nun Paul Hall Denizcilik
Eğitim ve Öğretim Merkezi’ne kaydettirdi. Bu bir
aile işi – en büyük iki oğlum da denizci oldu.
Yaptığınız işler size ne öğretti?
Makine dairesinde lisanssız tayfa olarak
çalışmaya başladım ve 1979 yılında 3’üncü
yardımcı lisanslı mühendis olana kadar tüm
rütbelerde görev yaptım. Ondan sonra bir SIU
görevlisi olarak çalışmak üzere karaya çıktım.

vicdansız gemi sahipleri ve istihdam bürolarının
kurbanı olabiliyor ve oluyor da. Sektörde
asgari standartları sağlayan Denizcilik Çalışma
Sözleşmesi’yle bile, MLC’yi amaca uygun halde
tutmak için ele alınması gereken birçok boşluk
var.
Denizcilik koronavirüs salgınından ne
öğrendi?

Bana göre öğrenilen en önemli ders, hem
işçiler hem de işverenler olarak bizlerin, halkı
günlük yaşamlarıyla olan hayati bağlantıları
konusunda eğiterek, denizciliği içinde bulunduğu
gölgelerden gün ışığına çıkarmamız gerektiğidir.
Kamuoyu desteği ve denizcilik tedarik zincirinin
Denizde çalışmayı hem duygusal hem de
önemini kavrayan ulusal liderler olmadığı
parasal olarak çok tatmin edici buldum. Sektör
sürece, sürmekte olan ve denizcilerin ne kadar
1973’ten bu yana - daha küçük mürettebat,
savunmasız bir konumda bulunduklarını gözler
otomasyon, sürekli eğitim ve sayısız düzenleme
önüne seren mürettebat değişimi krizi gibi
eliyle - değişime uğradı ve denizciliğin romantizmi olaylarla karşılaşma riskimiz hep olacaktır.
kayboldu. Ancak orta sınıftan ya da imtiyazsız
Ülkelerin MLC’ye onay verip, bir kriz anında bu
bir kökenden gelen genç bir erkek ya da kadın,
sözleşmeye uymayı reddetmeleri sorununa bir
dünyayı dolaşmayı, düzgün bir yaşam sürmeyi ve çözüm bulunması ZORUNLUDUR.
ilginç insanlarla tanışmayı sağlayan bir işi başka
nerede bulabilir?
Çıkarılan bir diğer ders, birlikte çalıştığımızda
daha büyük başarılara imza atabileceğimizdir.
Bu işin karanlık bir yüzü de var. Elverişli bayrak
Sektörle yaptığımız görüşmeler, koronavirüs ve
sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte, denizciler

yarattığı mürettebat değişimi krizi ile başa çıkma
konusunda tek bir pozisyonun ortaya çıkmasını
sağladı. Krizi tam olarak çözememiş olsak da,
birlikte, ayrı ayrı elde edebileceğimizden çok daha
fazlasını başardığımıza inanıyorum.
Denizciliğin geleceği için iyimser misiniz?
Denizciliğin harika bir geleceği olduğuna
inanıyorum ancak bu bizim elimizde.
Önümüzde, sektörün devamlılığını sağlamak
bakımından hayati önem taşıyan, yeni denizcileri
sektörde nasıl istihdam edilebileceğimizi, bunların
sektörde kalmalarını nasıl sağlayabileceğimizi
ve çevreyi denizi kirletenlerden en iyi nasıl
koruyabileceğimizi öğrenmek gibi birçok zorluk
var.
Sendikalar olarak, seçtiğimiz mesleğin
ödüllendirici ve güvenli bir çalışma ortamına sahip
olmasını sağlamakla yükümlüyüz. Sektörün,
beklentilerimiz ile denizcilik sektörünün kendi
içinde ve diğer ulaşım türleriyle rekabet edebilme
becerisine sahip olmak arasında bir denge
bulmak amacıyla, bizimle çalışma yükümlülüğü
var.
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Sekiz sayfalık çek-al rehberiniz

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
• Dinlenme sürelerinizin düzenlemelere uygun
olup olmadığını kontrol edin

ITF’le nasıl iletişime
geçebilirsiniz
SMS/WhatsApp/Viber +44 7523515097
E-posta seafsupport@itf.org.uk

ITF’le temasa geçmeden 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?

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

www.facebook.com/
itfseafarerssupport

seafsupport@itf.org.uk
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İş sözleşmeleri

Bir işe girmek İstihdam büroları

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006 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 kullandıkları istihdam bürolarının bu standartları karşıladığından emin olmaları gerekmektedir.

Bir sözleşmeye imza atmadan önce
ITF’in denizde çalışmak için bir
iş sözleşmesi imzalama
konusundaki tavsiyeleri
Denizde uygun istihdam koşullarını en iyi şekilde güvence altına alacak olan tek şey,
ITF onaylı bir toplu iş sözleşmesine uygun olarak hazırlanmış olan bir iş sözleşmesi
imzalamaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlar için, size bir kontrol listesi sunuyoruz.
Yazılı bir sözleşme olmadan bir gemide
çalışmaya başlamayın.
Asla boş bir sözleşmeyi ya da sizi
bağlayan, açıkça belirtilmemiş ya da
aşina olmadığınız herhangi bir koşul içeren bir
sözleşmeyi imzalamayın.
İmzaladığınız iş sözleşmesinin bir Toplu
İş Sözleşmesine (TİS) atıfta bulunup
bulunmadığını kontrol edin. Eğer bulunuyorsa, bu
TİS’in içerdiği koşulları tam olarak anladığınızdan
emin olun ve sözleşmenizle birlikte TİS’in bir
kopyasını saklayın.
Sözleşmenin süresinin açıkça belirtilmiş
olduğundan emin olun.
Sözleşme süresi üzerinde sadece gemi
sahibinin takdir yetkisini kullanarak
tek yanlı değişikler yapmasına izin veren bir
sözleşmeyi imzalamayın. Üzerinde karşılıklı olarak
anlaşmaya varılmış olan bir iş sözleşmesinin
geçerli olduğu süre içinde, ancak tarafların
karşılıklı rızası ile değişiklik yapılabilmelidir.
Her zaman, sözleşmenin ödenecek
temel ücreti açıkça belirttiğinden ve
temel çalışma saatlerinin açıkça tanımlanmış
olduğundan (örneğin, haftada 40, 44 ya da 48
gibi) emin olun. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),
temel haftalık çalışma süresinin azami 48 saat
olabileceğini (ayda 208 saat) belirtmektedir.
Sözleşmenin fazla mesainin nasıl ve
hangi oran üzerinden ödeneceğini açıkça
belirttiğinden emin olun. Temel çalışma süresinin
üzerinde çalışılan bütün saatler için düz bir saatlik
ücret ödenmesi söz konusu olabilir. Ya da ayda
garanti edilmiş belirli miktarda fazla mesai süresi
için aylık sabit bir tutar söz konusu olabilir. Bu
durumda garanti edilmiş fazla mesainin üzerinde
çalışılacak her saat için verilecek ücret açıkça

yaşanması halinde;
	sözleşmenin süresinden önce feshedilmesi
halinde.

belirtilmelidir. ILO, bütün fazla çalışmalarda
ücretin asgari olarak normal saat ücretinin 1,25 ile
çarpılarak ödenmesi gerektiğini belirtmektedir.

●

Sözleşmede her ay için kaç gün ücretli
izin hakkına sahip olduğunuzun açıkça
belirtildiğinden emin olun. ILO ücretli iznin yılda
30 günden az olamayacağını belirtmektedir (her
takvim ayı için 2,5 gün).

Bir sendikaya üye olma, temasa geçme,
danışma ya da kendi tercihinizle
belirlediğiniz bir sendika tarafından temsil
edilme hakkınızı kısıtlayan bir sözleşmeyi
imzalamayın.

Sözleşmede temel ücretin, fazla mesai
ödemelerinin ve izinlerin açıkça ve ayrı
kalemler halinde belirtildiğinden emin olun.

İmzaladığınız sözleşmenin bir kopyasının
size verilmesini sağlayın ve bu kopyayı
saklayın.

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

Sözleşmenizi feshetmeden önce gemi
sahibinin size ne kadar ihbar süresi
tanıması gerektiği de dâhil olmak üzere, iş
sözleşmenizin fesih koşullarını kontrol edin.

Gemi sahibinin ücretinizin herhangi bir
bölümünü vermemesine ya da içeride
tutmasına izin veren bir sözleşmeyi imzalamayın.
Her takvim ayının sonunda, hak ettiğiniz ücretin
size tam olarak ödenmesi hakkına sahip olmanız
gerekir.
Bireysel iş sözleşmesinin her zaman kimi
ek hakları içermeyebileceğinin farkında
olun. Dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda ne
kadar tazminat ödeneceği konusunda (tercihen
yazılı sözleşme ya da sözleşme hükmünde bir
belge şeklinde) bir teyit almaya çalışmanız
gerekmektedir:
	sözleşme döneminde hastalık ya da yaralanma
halinde;
	ölüm halinde (en yakın akrabaya ödenecek
tutar);
geminin zayi olması halinde;
	geminin zayi olması nedeniyle bireysel kayıplar

Unutmayın… içerdiği koşullar her ne
olursa olsun, gönüllü olarak imzaladığınız
herhangi bir sözleşme/anlaşma, yargı önünde
çoğu durumda yasal açıdan bağlayıcı sayılacaktır.
Gemide çalışmayı bitirdikten sonra bile,
iş sözleşmenizin, ücret bordronuzun ve
gemi sahibi ve istihdam bürosuyla çalışma
koşullarınızla ilgili yaptığınız diğer yazışmaların
kopyalarını sakladığınızdan emin olun. Bir
şeylerin ters gitmesi durumunda kanıt olarak
bunlara ihtiyacınız olacak ve ücret veya tazminat
talebinde bulunmanız gerekecektir.
Geminizin ITF onaylı bir toplu iş sözleşmesi
kapsamında yer alıp almadığını öğrenmek için, itf.
seafarers.org web sitesine gidin ve ‘Bir Gemi Ara’
sekmesini tıklayın.

●

●

●

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

●
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ITF müfettişlerinin listesi
İSİM GÖREV
Hassen Mellis
Roberto Jorge Alarcón
Ian Bray
Matt Purcell
Dan Crumlin
Sarah Maguire
Christian Roos
Marc Van-Noten
Rino Huijsmans
Ali Zini
Renialdo de Freitas
Vladimir Miladinov
Peter Lahay
Karl Risser
Nathan Smith
Vincent Giannopoulos
Miguel Sanchez Enciso
Joachim Mel Djedje-Li
Romano Peric
Luka Simic
Milko Kronja
Morten Bach
Peter Hansen
Jaanus Kuiv
Kenneth Bengts
Jan Örn
Ilpo Minkkinen
Pascal Pouille
Corine Archambaud
Geoffroy Lamade
Laure Tallonneau
Yves Reynaud
Merab Chijavadze
Sven Hemme
Susan Linderkamp
Hamani Amadou
Karin Friedrich
Markus Winchmann
Catherine Haizel
Liam Wilson
Tommy Molloy
Stamatis Kourakos
Costas Halas
Nikolaos Chalas
Jason Lam Wai Hong
Jónas Gardarsson
B V Ratnam
Chinmoy Roy
K Sreekumar
Louis Gomes
Mukesh Vasu
Thomas Sebastian
Michael Whelan
Assaf Hadar
Francesco Di Fiore
Gianbattista Leoncini
Paolo Serretiello
Paolo Siligato
Fusao Ohori
Junya Ishino
Shigeru Fujiki
Yoshihiro Toyomitsu
Betty Makena Mutugi
HK Kim
Bae Jung Ho
Moon Hyeokjin
Norbert Petrovskis
Andrey Chernov
Paul Falzon
Enrique Lozano Díaz
Jose Ramirez
Tomislav Markolović
Hamid Rachik
Han Bo Tun
Aswin Noordermeer
Debbie Klein
Gijs Mol
Koen Keehnen
Grahame McLaren
Angelica Gjestrum
Truls M Vik Steder
Yngve Lorentsen

Müfettiş
Koordinatör
Koordinatör
Koordinatör Yardımcısı
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Koordinatör Yardımcısı
Müfettiş
Koordinatör
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Koordinatör Yardımcısı
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
İrtibat Sorumlusu
Müfettiş
İrtibat Sorumlusu
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Müfettiş
Müfettiş
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ÜLKE

LİMAN

BÜRO TELEFONU

Cezayir
Cezayir
+213 21 65 31 87
Arjantin
Rosario
+54 (0) 11 4300 9700
Avustralya
Fremantle
+61 2 92679134
Avustralya
Melbourne
+61 3 9329 5477
Avustralya
Sidney
+61 2 92679134
Avustralya
Gladstone		
Belçika
Zeebrugge/Ghent
+32 2 549 11 03
Belçika
Antwerp
+32 3 224 3419
Belçika
Antwerp
+32 3 224 3414
Brezilya
Paranagua
+ 55 (61) 3322-3931
Brezilya
Santos
+ 55 (61) 3322-3931
Bulgaristan
Varna
+359 2 931 5124
Kanada
Vancouver
+1 604 251 7174
Kanada
Halifax
+1 902 455 9327
Kanada
Vancouver
+1 604 251 7174
Kanada
Montreal
+1 514 931 7859
Kolombiya
Barranquilla
+57 310 657 3399
Fildişi Sahili
Abidjan
+225 21 35 72 17
Hırvatistan
Dubrovnik/Ploce
+385 20 418 992
Hırvatistan
Rijeka
+385(0)51 325 340
Hırvatistan
Sibenik
+385 22 200 320
Danimarka
Kopenhag
+45 88 92 03 55
Danimarka
Kopenhag
+45 36 36 55 85
Estonya
Tallinn		
Finlandiya
Helsinki
+358 9 615 20 258
Finlandiya
Turku
+358 9 613 110
Finlandiya
Helsinki		
Fransa
Dunkirk
+33 3 28 21 32 89
Fransa
Le Havre		
Fransa
San Nazaire
+33 2 40 22 54 62
Fransa
Brest
+33 2 98 85 21 65
Fransa
Marsilya		
Gürcistan
Batum
+995 422 270177
Almanya
Bremerhaven
+49 471 92189209
Almanya
Bremen
+49 421 330 33 33
Almanya
Rostock
+49 381 670 0046
Almanya
Hamburg
+49 40 2800 6812
Almanya
Hamburg
+49 40 2800 6811
Gana
Tema		
Büyük Britanya İskoçya
+44 1224 210 118
Büyük Britanya Kuzey Doğu İngiltere
+44 151 639 8454
Yunanistan
Pire
+30 210 411 6610/6604
Yunanistan
Pire
+30 210 411 6610/6604
Yunanistan
Pire		
Hong Kong, Çin		
+852 2541 8133
İzlanda
Reykjavik
+354 551 1915
Hindistan
Visakhapatnam
+91 8912 502 695 / 8912 552 592
Hindistan
Kalküta
+91 33 2439 6184
Hindistan
Çennay
+91 44 2522 3539
Hindistan
Bombay
+91 22 2261 8368
Hindistan
Kandla
+91 2836 226 581
Hindistan
Koçi
+91 484 2666409
İrlanda
Dublin		
İsrail
Hayfa
+972 48 51 22 31
İtalya
Cenova
+39 10 25 18 675
İtalya
Taranto
+39 99 4707 555
İtalya
Napoli
+39 81 265021
İtalya
Trieste		
Japonya
Tokyo
+81 3 5410 8320
Japonya
Nagoya
+81 52 655 5880
Japonya
Çiba
+81 3 3735 0392
Japonya
Tokyo
+81 3 5410 8320
Kenya
Mombasa
+254 41 2230027
Kore
Incheon
+82 32 881 9880
Kore
Pusan
+82 51 463 4828
Kore
Pusan
+82 51 469 0294
Letonya
Riga
+371 677 09242
Litvanya
Klaipeda		
Malta
Valletta
+356 79969670
Meksika
Veracruz
+52 229 932 1367
Meksika
Manzanillo		
Karabağ
Bar
+382 30 315 105
Fas
Kazablanka
+212(0) 5 22 21 96 26
Myanmar
Yangon
+95 1 203874
Hollanda
Rotterdam		
Hollanda
Rotterdam		
Hollanda
Rotterdam		
Hollanda
Rotterdam		
Yeni Zelanda
Wellington
+64 4 801 7613
Norveç
Oslo
+47 22 82 58 24
Norveç
Porsgrunn
+47 35 54 82 40
Norveç
Tromso
+47 77 69 93 46

CEP TELEFONU

E-POSTA

+213 559 407 839
+54 9 11 4414 5687
+61 403 325 376
+61 418 387 966
+61 400 418 871
+61 434525416
+32 486 12 38 90
+32 475 77 57 00
+32 473 97 31 95
+55 41 99998 0008
+55 13 99761 0611
+359 887 888 921
+1 604 418 0345
+1 902 237 4403
+1 604 791 5216
+1 514 970 4201
+57 310 657 3399
+225 07 88 00 83
+385 99 266 2885
+385 97 793 9521
+385 98 336 590
+45 21 64 95 62
+45 30 58 24 56
+372 52 37 907
+358 40 455 1229
+358 40 523 33 86
+358 40 7286932
+33 6 80 23 95 86
+33 6 85 52 27 67
+33 660 30 12 70
+33 6 85 65 52 98
+33 6 07 68 16 34
+995 5 93 261303
+49 151 27037384
+49 1511 2 666 006
+49 170 7603862
+49 170 85 08 695
+49 151 18868438
+233 266 457 793
+44 7539 171 323
+44 776 418 2768
+30 6 9 77 99 3709
+30 6944 297 565
+30 69420 35 881
+852 9735 3579
+354 892 79 22
+91 9 8481 980 25
+91 98300 43094
+91 9381001311
+91 8080556373
+91 94272 67843
+91 98950 48607
+353 872501729
+972 522 977 127
+39 33 1670 8367
+39 335 482 703
+39 335 482 706
+39 3484454343
+81 90 6949 5469
+81 90 5553 8193
+81 90 9826 9411
+81 90 5306 2494
+254 721 425828
+82 10 5441 1232
+82 10 3832 4628
+82 10 4444 8436
+371 292 15136
+370 699 28198
+356 79969670
+52 229 161 0700
+52 314 172 8089
+382 69 032 257
+212 (0) 6 48 13 09 57
+959 250 143 678
+31 6 53 337522
+31 6 53 182 734
+31 622 89 08 77
+31 624 336109
+64 21 292 1782
+47 9 77 29 357
+47 90 98 04 87
+47 414 01 222

mellis_hassen@itf.org.uk
alarcon_roberto@itf.org.uk
bray_ian@itf.org.uk
purcell_matt@itf.org.uk
cumlin_dan@itf.org.uk
maguire_sarah@itf.org.uk
roos_christian@itf.org.uk
van-noten_marc@itf.org.uk
huijsmans_rino@itf.org.uk
zini_ali@itf.org.uk
defreitas_renialdo@itf.org.uk
miladinov_vladimir@itf.org.uk
lahay_peter@itf.org.uk
risser_karl@itf.org.uk
smith_nathan@itf.org.uk
giannopoulos_vincent@itf.org.uk
sanchez_miguel@itf.org.uk
Djedje_Joachim@itf.org.uk
peric_romano@itf.org.uk
simic_luka@itf.org.uk
kronja_milko@itf.org.uk
bach_morten@itf.org.uk
hansen_peter@itf.org.uk
Kuiv_Jaanus@itf.org.uk
bengts_kenneth@itf.org.uk
orn_jan@itf.org.uk
minkkinen_ilpo@itf.org.uk
pouille_pascal@itf.org.uk
archambaud_corine@itf.org.uk
lamade_geoffroy@itf.org.uk
tallonneau_laure@itf.org.uk
reynaud_yves@itf.org.uk
chijavadze_merab@itf.org.uk
hemme_sven@itf.org.uk
linderkamp_susan@itf.org.uk
amadou_hamani@itf.org.uk
friedrich_karin@itf.org.uk
winchmann_markus@itf.org.uk
haizel_catherine@itf.org.uk
wilson_liam@itf.org.uk
molloy_tommy@itf.org.uk
kourakos_stamatis@itf.org.uk
halas_costas@itf.org.uk
Chalas_Nikos@itf.org.uk
lam_jason@itf.org.uk
gardarsson_jonas@itf.org.uk
ratnam_bv@itf.org.uk
roy_chinmoy@itf.org.uk
kumar_sree@itf.org.uk
gomes_louis@itf.org.uk
vasu_mukesh@itf.org.uk
sebastian_thomas@itf.org.uk
whelan_michael@itf.org.uk
hadar_assaf@itf.org.uk
difiore_francesco@itf.org.uk
leoncini_gianbattista@itf.org.uk
serretiello_paolo@itf.org.uk
siligato_paolo@itf.org.uk
ohori_fusao@itf.org.uk
ishino_junya@itf.org.uk
fujiki_shigeru@itf.org.uk
toyomitsu_yoshihiro@itf.org.uk
mutugi_betty@itf.org.uk
kim_hk@itf.org.uk
bae_jh@itf.org.uk
hyeokjin_moon@itf.org.uk
petrovskis_norbert@itf.org.uk
chernov_andrey@itf.org.uk
falzon_paul@itf.org.uk
lozano_enrique@itf.org.uk
ramirez_jose@itf.org.uk
markolovic_tomislav@itf.org.uk
rachik_hamid@itf.org.uk
tun_han@itf.org.uk
noordermeer_aswin@itf.org.uk
klein_debbie@itf.org.uk
mol_gijs@itf.org.uk
keehnen_koen@itf.org.uk
mclaren_grahame@itf.org.uk
gjestrum_angelica@itf.org.uk
steder_truls@itf.org.uk
lorentsen_yngve@itf.org.uk
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ITF müfettişleri

Bütün dünyada denizcilere yardımcı oluyor

Reykjavik

Vancouver

ITF MERKEZİ
ETF AVRUPA

Montreal

Seattle

Halifax
New York

Portland

Baltimore

San Francisco
Los Angeles

Charleston
Houston

New
Orleans

Manzanillo Veracruz
Cristobal

Tampa

Hayfa
ITF ARAP DÜ

Algiers

Casablanca
Las Palmas

San Juan
Barranquilla
Abidjan

Lagos
ITF AFRİKA

Tema

Mombas

ITF AMERİKA KITALARI
Santos
Paranaguá

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

Rosario

ETF AVRUPA
BRÜKSEL, BELÇİKA
Tel: +32 (0) 2 285 46 60
E-posta: etf@etf-europe.org
ITF AMERİKA KITALARI
RİO DE JANEİRO, BREZİLYA
Tel: +55 (21) 2223.0410
E-posta: itf_americas@itf.org.uk

ITF müfettişlerinin tüm iletişim bilgilerini www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm adresinde bulabilirsiniz

ITF Denizciler Bülteni 2021
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ITF müfettişleri
Tromso

or

Umea

Bergen

Oslo

Turku
Stockholm

Sen Petersburg
Helsinki
Tallinn

Norrkoping
Porsgrunn
Riga
Gothenburg
Helsingborg Klaipeda
Kaliningrad
Kopenhag
Liverpool
Hamburg
Gdynia
Dublin
Rostock Szczecin
Bremen
Rotterdam
Zeebrugge
Dunkirk Antwerp
Odesa
Brest
Novorossiysk
Le Havre
Sen Nazaire
Trieste
Constanta
Batum
Rijeka
Cenova
Bilbao
Vigo
Varna
Marseille
Sibenik
İstanbul
Dubrovnik Bar
Barselona
Lizbon
Taranto
Napoli
Aberdeen

Vladivostock
Çiba
ITF ASYA PASİFİK (TOKYO)

Valencia
Valletta

Seoul
Busan
Hayfa
ITF ARAP DÜNYASI

ITF ASYA PASİFİK (DELHI)

ITF KAMPANYA OFİSİ
(HONG KONG)

Kolkata

Kandla
Mumbai

Pire

Kaoshiung

Visakhapatnam

Manila

Çennay

Cebu Şehri

Koçi
Kolombo

ITF AFRİKA

ITF ASYA PASİFİK
SİNGAPUR

Mombasa

ITF AFRİKA
NAİROBİ, KENYA
Tel: +254 20 374 2774/5
E-posta: nairobi@itf.org.uk
ITF ARAP DÜNYASI
AMMAN, ÜRDÜN
Tel: +962 (0) 6 5821366
E-posta: arab-world@itf.org.uk

seafsupport@itf.org.uk

(21071-Turkish-3c) ITF21 SB_v7.indd 23

Gladstone
Fremantle
ITF ASYA PASİFİK (SİDNEY)
Melbourne

Sydney

Wellington

ITF ASYA PASİFİK
SİNGAPUR
Tel: +65 6379 5691
E-posta: lamug_joseraul@itf.org.uk
DELHİ, HİNDİSTAN
Tel: +91 (0) 11 2335 4408 / 7423
Tel: +91 (0) 11 2373 1669
E-posta: itfindia@vsnl.com
SİDNEY, AVUSTRALYA
Tel: +61 420 928 780
Tel: +64 21 227 1519
E-posta: sydneyoffice@itf.org.uk
TOKYO, JAPONYA
Tel: +81 (0) 337 982 770
E-posta: mail@itftokyo.org
HONG KONG, ÇİN
E-posta: hkfocoffice@itf.org.uk

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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ITF müfettişlerinin listesi devam
İSİM GÖREV

Luis Carlos Fruto
Arvin Ivan Peralta
Joselito Pedaria
Adam Mazurkiewicz
Grzegorz Daleki
João de Deus Gomes Pires
Jose A. Claudio Baez
Adrian Mihalcioiu
Sergey Fishov
Kirill Pavlov
Olga Ananina
Petr Osichansky
Rodion Sukhorukov
Vadim Mamontov
Daniel Tan
Gwee Guo Duan
Luz Baz
Esteban Pereda
Gonzalo Galan
Juan Garcia
Marc Marti Gil
Ranjan Perera
Annica Barning
Fredrik Bradd
Göran Larsson
Haakan Andre
Tse-Ting Tu
Muzaffer Civelek
Nataliya Yefrimenko
Dwayne Boudreaux
Enrico Esopa
Jeff Engels
Barbara Shipley
Corey Connor
Eric White
Martin D. Larson
Sam Levens
Shwe Tun Aung
Stefan Mueller-Dombois
Michael Baker

Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
İrtibat Sorumlusu
İrtibat Sorumlusu
Koordinatör
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Koordinatör Yardımcısı
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Koordinatör
Koordinatör
Koordinatör
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş
İrtibat Sorumlusu

ÜLKE

LİMAN

BÜRO TELEFONU

Panama
Filipinler
Filipinler
Polonya
Polonya
Portekiz
Porto Riko
Romanya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Singapur
Singapur
İspanya
İspanya
İspanya
İspanya
İspanya
Sri Lanka
İsveç
İsveç
İsveç
İsveç
Tayvan, Çin
Türkiye
Ukrayna
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD

Cristobal/Balboa
+507 315 1904
Manila		
Cebu Şehri
+63 32 256 16 72
Szczecin
+48 91 4239707
Gdynia/Gdansk
+48 58 6616096
Lizbon
+351 21 391 8181
San Juan
+1 212 425 1200
Köstence
+40 241 618 587
San Petersburg
+7 812 718 6380
San Petersburg
+7 812 718 6380
Novorossiysk
+7 8617 612556
Vladivostock
+7 4232 401240
San Petersburg
+7 812 718 6380
Kaliningrad
+7 4012 656 840/475
Singapur
+65 63795666
Singapur
+65 6390 1611
Vigo		
Bilbao
+34 94 4037700
Las Palmas		
Valensiya
+34 96 367 06 45
Barselona		
Kolombo
+94 112 583040
Malmö		
Umea
+46 10 4803103
Göteborg
+46 10 480 3114
Norrkoping
+46 8 791 41 02
Kaoshiung
+886 7 5212380
İstanbul		
Odesa
+380 482 429 901
Körfez Kıyısı
+ 1 504 581 3196
Doğu Yakası
+1 201 434 6000 (ext 240)
Batı Yakası		
Baltimore/Norfolk
+1 757 622 1892
Charleston		
Florida		
Portland		
San Francisco		
Houston
+1 713 659 5152
Los Angeles -Güney California
+1 562 493 8714
Cleveland
+1 216 781 7816

CEP TELEFONU

E-POSTA

+507 6617 8525
+63 919 096 7187
+63 920 9700 168
+48 501 539329
+48 514 430 374
+351 91 936 4885
+1 787 318 0229
+40 722 248 828
+7 911 096 9383
+7 911 929 04 26
+7 9887 621232
+7 914 790 6485
+7 921 952 2562
+7 9062 38 68 58
+65 9616 5983
+65 9823 4979
+34 660 682 164
+34 688 75 53 35
+34 638 809 166
+34 628 565 184
+34 699 550 578
+94 77 314 7005
+46 70 57 49 714
+46 761006445
+46 70 626 7788
+46 70 574 2223
+886 988513979
+90 535 663 3124
+380 50 336 6792
+1 504 442 1556
+1 201 417 2805
+1 206 331 2134
+1 202 412 8422
+1 843 469 5611
+1 813-576 9805
+1 503 347 7775
+1 415 490 8956
+1 713 447 0438
+1 562 673 9786
+1 440 667 5031

fruto_luis@itf.org.uk
peralta_arvin@itf.org.uk
pedaria_joselito@itf.org.uk
mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
daleki_grzegorz@itf.org.uk
pires_joao@itf.org.uk
baez_jose@itf.org.uk
mihalcioiu_adrian@itf.org.uk
fishov_sergey@itf.org.uk
pavlov_kirill@itf.org.uk
ananina_olga@itf.org.uk
osichansky_petr@itf.org.uk
sukhorukov_rodion@itf.org.uk
mamontov_vadim@itf.org.uk
daniel_tan@seacare.com.sg
duan_gwee@itf.org.uk
baz_luz@itf.org.uk
pereda_esteban@itf.org.uk
galan_gonzalo@itf.org.uk
garcia_juan@itf.org.uk
marti_marc@itf.org.uk
perera_ranjan@itf.org.uk
barning_annica@itf.org.uk
bradd_fredrik@itf.org.uk
larsson_goran@itf.org.uk
andre_hakan@itf.org.uk
tu_tse-ting@itf.org.uk
civelek_muzaffer@itf.org.uk
yefrimenko_nataliya@itf.org.uk
boudreaux_dwayne@itf.org.uk
esopa_enrico@itf.org.uk
engels_jeff@itf.org.uk
shipley_barbara@itf.org.uk
connor_corey@itf.org.uk
white_eric@itf.org.uk
larson_martin@itf.org.uk
levens_sam@itf.org.uk
aung_shwe@itf.org.uk
mueller_stefan@itf.org.uk
baker_michael@itf.org.uk
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Grev

Haklarınızı savunmak için mücadeleye
girişmek Önce bunu okuyun
ITF, elverişli bayrak gemilerinde hizmet veren
denizcilere, adil bir ücret almaları ve düzgün bir
toplu iş sözleşmesi kapsamında yer almaları
için yardım etmeye kararlıdır.
Denizcilerin bazen yerel mahkemelerde hukuk
yoluna başvurmaları gerekir. Bazı başka
durumlarda bir gemiye boykot uygulamak
gerekebilir. Farklı durumlarda farklı eylem
biçimleri geçerlidir. Bir ülkede doğru olan bir
eylem biçimi, başka bir ülkeye uymayabilir.
Size yol göstermesi için ITF’in yerel
temsilcisiyle temasa geçin. Temas için gerekli
e-posta adres ve telefon numaralarını bu
bültenin orta sayfalarında bulabilirsiniz. Aynı
zamanda, herhangi bir eyleme girişmeden önce
yerel temsilciye danışmalısınız.
Bazı ülkelerde greve gidecek olursanız ülke
yasaları gerçekte sizin ve iş arkadaşlarınızın
aleyhine işleyecektir. Bu durumlarda,

ITF’in yerel sendika temsilcisi size konuyu
anlatacaktır.
Çok daha fazla sayıda ülkede ise bir
uyuşmazlıktan galip çıkmanın anahtarı greve
gitmektir. Burada da yerel temsilcinin tavsiyesi
çok değerlidir. Gemi limanda ise, denize
açılmamışsa, grev yapmak birçok ülkede yasal
hakkınızdır.
Her grevde disiplinli hareket etmeyi, şiddete
başvurmamayı ve birliği korumayı gözetmek
gerekir. Unutmayın, birçok ülkede grev hakkı
yasalar ve anayasa tarafından güvence altına
alınmış temel bir insan hakkıdır.
Ne yapmaya karar verirseniz verin, harekete
geçmeden önce yerel ITF temsilcileriyle
konuşmayı unutmayın. El ele verdiğimiz
takdirde, adalet ve temel haklar konusundaki
savaşı kazanabiliriz.

Deniz kazaları

Çalıştıkları geminin bir deniz kazasına karışması durumunda denizcilerin – gerek gemi
sahipleri, liman devleti ve bayrak devleti tarafından gerekse de denizcilerin kendi ülkelerinin
yasaları kapsamında - adil muamele görmelerini güvence altına alan uluslararası kılavuz ilkeler
bulunmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşırsanız sahip olduğunuz haklar şunlardır:
•	Bir avukat tutma hakkına sahipsiniz. Söyleyecekleriniz ileride mahkemede aleyhinize delil
olarak kullanılabileceğinden, herhangi bir soruya cevap vermeden ya da herhangi bir
açıklama yapmadan önce bir avukat sağlanmasını talep edin.
•	Söylenenleri anlayabiliyor olmanız gerekir – söylenenleri anlamamanız halinde yetkililerden
sorgulamayı durdurmalarını isteyin. Kullanılan dil nedeniyle güçlük yaşıyorsanız, bir
çevirmen talep edin.
•	Şirketiniz size yardımcı olmakla yükümlüdür – tavsiye ve yardım için şirketinizle ve/veya
sendikanızla temasa geçin.
Daha fazla bilgi için: www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm

seafsupport@itf.org.uk
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Dolandırıcılık

Bu bir tuzak!
Denizcileri hedef alan istihdam sahtekârlıkları giderek artıyor ve daha kurnazca yöntemlere
başvuruluyor. Sosyal medyada harika bir iş ilanı görürseniz veya umulmadık bir biçimde
olağanüstü bir iş teklifi alırsanız, dikkatli olun. Bu, muhtemelen bir dolandırıcılık girişimidir
ve yapılacak en doğru iş uzak durmak olacaktır
E-posta veya sosyal medyadaki hesaplarınızın
biri üzerinden olağanüstü ücretlerle harika bir iş
teklifi alırsanız, bu mesajı silin ve arkadaşlarınızı
uyarın. Bu bir dolandırıcılık girişimidir. Tanınmış
gemicilik ve kruvaziyer şirketleri kendilerine
başvuruda bulunmamış kişilere iş teklifinde
bulunmaz.
Facebook, WhatsApp veya diğer sosyal medya
platformlarında harika bir iş ilanı görürseniz,
bu ilana itibar etmeyin. Bu bir aldatmacadır.
Meşru olarak faaliyet gösteren şirketler sosyal
medyada iş ilanı vermez.

yapmamanız gerekir. Ve vize ücretleri gemi
sahibi tarafından ödenmelidir. Hiçbir şey için
ödeme yapmayın.
Ayrıca doğum tarihi, ev adresi, pasaportunuzun
taranmış bir kopyası, banka hesap detaylarınız
gibi kişisel bilgilerinizi de isteyeceklerdir. Bunları
asla vermeyin. Bu bilgileri kimliğinizi çalmak ve
banka hesabınızı boşaltmak için kullanabilirler.
Başka ne yapabilirsiniz?

•	Sosyal medyada yer alan her iş ilanını,
bunların dolandırıcılık işaretlerini taşıyıp
taşımadığına bakarak dikkatlice inceleyin
(bkz. sayfa 28).
Ve çok yakında …
Artık ITF’in, büyümekte olan bu soruna yanıt
olarak, denizcilere dolandırıcılık girişimleri ve
hilekâr istihdam büroları hakkında tavsiyelerde
bulunmak üzere oluşturduğu özel bir ITF
ShipBeSure (www.itfshipbesure.org) web
sitesi var.

•	İş arıyorsanız, gerçek kruvaziyer gemi
şirketlerinin ve tanınmış gemicilik şirketlerinin
web sitelerini ziyaret edin. Bu sitelerde yer
Şüphe duyduğunuz durumlarda, tavsiye almak
İstihdam sahtekârlığı büyük bir iş haline gelmiş
alan uyarılara bakın ve şüphede kalırsanız
için jobscam@itf.org.uk adresi üzerinden ITF’e
durumda. Genellikle şu yola başvurulmaktadır.
şirketin gerçek genel merkeziyle iletişim
e-posta gönderin.
Dolandırıcılar, gerçek bir şirketin adını ve
kurun. Kruvaziyer gemi işletmecilerinin
logosunu kullanarak bir web sitesi kurarlar.
resmi web sitelerinde genellikle, karada ve
Sosyal medya, doğrudan e-posta, reklam
gemideki boş pozisyonlarla ilgili özgeçmişinizi
ve ücretsiz iş listeleri aracılığıyla duyuruda
gönderebileceğiniz özel bir bölüm yer alır bulunurlar. Ve sizin ağlarına düşmenizi beklerler.
ve birçok şirket ücretsiz işe alım etkinlikleri
Bir boş pozisyon için başvurda bulunduğunuz
düzenlemektedir.
veya sahte bir iş teklifini kabul ettiğiniz zaman,
sizden ‘bir kereye mahsus olmak üzere’ •	Kendisine gemicilik veya istihdam şirketi süsü
belki gemiye ulaşım, bir vize işlemi veya
veren web sitelerinde yer alan iş ilanları ve
idari masraflar karşılığında - bir ücret talep
gerçek web sitelerinde yer alan sahte işler,
edeceklerdir. Bu yasadışıdır. Denizcilik Çalışma
özellikle de ücretsiz iş listeleri ve reklamlar
Sözleşmesine göre, iş bulmak için hiçbir ödeme
konusunda dikkatli olun.

Dolandırıcılığın ortak işaretleri
• Banka hesap bilgilerinizin istenmesi
• Pasaport veya ehliyetname gibi kişisel belgelerin taranmış kopyalarının temin edilmesinin
istenmesi
• Temas için bir cep telefonunun, özellikle sözde bir ofisin ana telefon numarası olarak
kullanılması
• Doğru görünmeyen uluslararası bir arama kodu. Örneğin, +234 Nijerya
• Şirket adını içermeyen e-posta adresleri
• Şirketlerden gelen, gmail, globomail, Yahoo gibi ücretsiz e-posta sağlayıcılarından alınmış
adresleri kullanan e-postalar
• Ülke alan adının, ofisin sözde bulunduğu yerle farklı olduğu e-posta adresleri
• Yazım hataları içeren ve dilbilgisi kurallarına uymayan mesajlar
ITF Denizciler Bülteni 2021
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Denizcilere
uyarı: terk
edilme vakaları
artıyor
Terk edilme vakaları rekor seviyeye ulaşmış durumda, çünkü denizciler iki ay ya da daha uzun
süreyle ücretlerini alamadıklarına dair daha fazla bildirimde bulunuyorlar ve salgın nedeniyle
daha fazla sayıda şirket iflas ediyor. Teftiş ekibi koordinatörü Steve Trowsdale, ITF ve üyesi
sendikaların terk edilmiş denizcilere ancak onların destek talebinde bulunmaları durumunda
yardım edebileceğini söylüyor
2020 yılında işler finansal açıdan zorlaşınca,
giderek artan sayıda gemi sahibi, kayıplarını
azaltmayı ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi
(MLC) kapsamında denizcilere karşı
yükümlülüklerini göz ardı etmeyi tercih ederek,
genellikle mürettebatın hâlâ gemide bulunduğu
sırada ve bu denizciler parasız kalmışken,
işlerini tasfiye etme yoluna gittiler. Bazı denizciler
gemilerinde iki yıl veya daha uzun sürelerle ve
korkunç koşullar altında mahsur kaldılar.
MLC’yi onaylamış olan bayrak devletlerinin
denizcilere karşı sorumlulukları var. Terk edilmiş
mürettebata erzak sağlanması, ödenmemiş
haklarının tahsili ve ülkelerine dönmelerine
yardımcı olunması konularında merkezi bir role
sahipler. Ve denizcilere ödeme yapılmadığı
durumlarda, ITF genellikle bayrak devleti
otoritesinden gemi sahiplerini ödenmemiş hakları
ödemeye teşvik etmesini veya buna zorlamasını
talep etmektedir. Ancak ele aldığımız birçok
vakada, bayrak devleti yetkilileri ya etkisiz veya
yetersiz kalan önlemler aldılar ya da hiç harekete

geçmediler.

Denizciler bize, endişelerini dile getirmeleri
durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar
Denizcilere bir gemide çalışmaya başlamadan
nedeniyle, işverenleriyle ücretler konusunda
önce, o gemi hakkında mevcut tüm bilgileri
bir tartışmaya girmenin ne kadar zor olduğunu
kontrol etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz.
anlatıyorlar. Sırf ITF ile temasa geçtikleri için bile
Gemilerin konum ve varış noktalarının ayrıntılarını tehdit edilebiliyorlar. Bir gemi sahibi veya istihdam
bürosu tarafından kara listeye alınabilirler ve bu
gösteren çok sayıda web sitesi var ve IMO/ILO
da bir daha iş bulamamaları anlamına gelir. Ve
ortak veritabanında terk edilmiş tüm gemiler
MLC uyarınca işverenler, denizcilerin gemilerine
listeleniyor.
gidiş ve ülkelerine dönüş masraflarını karşılamak
zorunda olduklarından, öfkeli bir gemi sahibi, bir
Bir gemide çalışmaya başladıktan sonra,
denizcinin ülkesine geri gönderilmesini erteleme
haftalar, ardından da aylar boyunca ücretlerin
veya engelleme gücüne sahiptir.
ödenmemesi, işverenin gemiyi ve mürettebatı
terk etmek üzere olabileceğinin tipik bir
Pek çok denizcinin neden tamamen çaresiz
işaretidir. İş sözleşmenizin süresi sona ermişse,
kalana kadar şikâyetlerini dile getirmemeyi tercih
ödenmemiş ücretleri ödeyeceklerini ve sizi
ettiğini anlamak zor değil. Ancak, size yardım
ülkenize götüreceklerini taahhüt etmeye devam
ve destek sağlayabilmemiz için, ITF’in sizin ilk
ederler. Sonra aniden mesajlarınıza yanıt vermeyi adımı atmanıza ve yardım istemenize ihtiyacı var.
bırakırlar. MLC, denizcilere en az ayda bir kez
Ve terk edileceğinizden korkuyorsanız, maddi
ödeme yapılmasını şart koşmaktadır. Bir aydan
kayba uğramamak için en kısa sürede şikâyetinizi
uzun bir süre boyunca ücretiniz tam olarak
yapmalı ve sigorta şirketine başvuruda
ödenmediyse, bu MLC’nin ihlalidir.
bulunmalısınız.

>>>
Yardıma veya tavsiyeye ihtiyacınız olursa seafsupport@itf.org.uk adresine e-posta
gönderin veya ITF Denizciler Destek Facebook sayfasını ziyaret edin.
IMO/ILO veritabanı https://www.ilo.org/dyn/seafarers/seafarersbrowse.home
seafsupport@itf.org.uk
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Terk edilmiş
mürettebattan yürek
yakan mesajlar

Terk edilme vakalarının çoğu Arap
Dünyası’nda yaşanmaktadır. ITF’in bölgedeki
teftiş ağı koordinatörü Mohamed Arrachedi iki
örneğe dikkat çekiyor
‘Bizler terk edilmiş denizcileriz. Ücretlerimiz ödenmedi. Dün akşamdan
beri yemek yemedik.’
Bu mesajı Reggae kargo gemisinde çalışan bir mürettebat üyesinden
aldık. Gemi, Türkiye’ye götürülmeden önce, ilk olarak 2019’da Tunus’ta
terk edildi. Mürettebat, 2020 yılının Mart ayında gemi sahibinden, akıl
sağlıklarına dair endişelerini ve beş aylık ödenmemiş ücretlerini gerekçe
göstererek, yazılı olarak ülkelerine geri gönderilme talebinde bulunmuştu.
Talepleri görmezden gelindi. Şimdi artık yiyecek ve suları da kalmamıştı ve
umutsuzca yardıma ihtiyaç duyuyorlardı.
ITF defalarca bayrak devleti Komorlar Birliği’ne duruma müdahale etmesi
çağrısında bulundu. Herhangi bir cevap alınamadı. Gemi aylarca Tunus’tan
Yunanistan’a, oradan da Türkiye’ye giderek ve sonra Yunanistan’a geri
dönerek yolculuk etti.
Türk denizciler bu duruma daha fazla katlanamadılar. 1 Nisan’da
ücretlerinin bir kısmını alarak, kendi ülkelerinde karaya çıktılar. Ancak beş
Hintli mürettebat 28 Temmuz’a kadar gemide kaldı ve 52.850 ABD doları
tutarındaki ücretlerini ceplerine koyarak ailelerinin yanına uçtu.
‘Gemide aydınlatma için mazot kalmadı. Gerçekten kötü bir şeyler
olacak diye korkuyorum ve yemin ederim ki mürettebat kendine zarar
verebilir.’
Bu denizci, 2019 yılının Kasım ayında, Sudan’ın Sevakin Limanı’nda
bulunan Tanzanya bandıralı Nader’de terk edildi. 43 yaşındaki kargo
gemisindeki koşullar korkunçtu. Dokuz ay boyunca altı Mısırlı mürettebat,
hemen her gün yiyecek, içme suyu ve geminin ışıklarını açık tutmak için
yakıt sıkıntısı yaşadı. Liman yetkililerinin yardımıyla ITF, özellikle de irtibat
sorumlumuz Abdelhafiz, denizcilere yakıt ve erzak konusunda destek
sağladı. ITF, 2020 yılının Temmuz ayında, mürettebatın 60.308 ABD doları
tutarındaki geriye dönük ücretlerini tahsil ederek, ülkelerine dönmesine
yardımcı oldu.

Viet Tin 01
mürettebatı
ülkesine döndü
ama hâlâ ücretlerini
almayı bekliyor
Viet Tin 01, Vietnamlı sahibi tarafından
terk edildiğinde, on iki denizci Malezya
kıyılarında yiyecek, su veya yakıtları
olmadığı halde mahsur kaldı. ITF’in Asya
Pasifik ağı koordinatörü ve Hong Kong’ta
yerleşik müfettişi Jason Lam, sendikaların
denizcilere yardım etmek için gösterdiği
çabaları övüyor

Bu vaka 2020 yılının Haziran ayında ITF’in dikkatini çektiği zaman,
üyemiz olan Malezya Yarımadası Ulusal Denizciler Sendikası (NUSPM),
Kuala Lumpur’daki Vietnam büyükelçiliğinin sağladığı desteğin yanı sıra,
denizcilere yiyecek ve içme suyu temin etmeye başladı.
NUSPM genel sekreteri İkmal Azam Thanaraj Abdullah, “Yakıtın bitmiş
olması, mürettebatı yükselen gündüz sıcaklığında serinleme ve geceleri
kritik önem taşıyan seyir ışıklarından mahrum bıraktı,” dedi.
“Mürettebat korkunç bir haldeydi. Susamışlardı, karınları açtı ve
gemideki ışıklar yanmadığından, uyurken başka bir geminin onlara
çarpması durumunda yaralanma veya boğulma riskiyle karşı
karşıyaydılar. Bu, kazaya davetiye çıkaran bir durumdu.”
NUSPM, mürettebatı karaya çıkarma izni alabilmek için Malezya
Denizcilik Bakanlığı ve ilgili istihdam bürosuyla birlikte çalıştı. Hepsinin
Kovid-19 testi negatif çıktı. ITF, denizcileri bir otele yerleştirdi ve
ülkelerine geri gönderilmelerini sağlamaya çalışırken, yemek ve
konaklama masraflarını da karşıladı.
Endişe dolu iki ayın ardından, Vietnamlı mürettebat nihayet Eylül
ayında ülkesine geri döndü. Ücret alacaklarının geminin satışından elde
edilecek gelirle ödenmesini umuyorlar.
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Bir gemi, iki
terk edilmiş
mürettebat

Luz Baz, ITF’in terk edilmiş aynı
gemiden iki mürettebata yardım
etmek ve onları haftalar içinde
ülkelerine geri göndermek zorunda
kalışını anlatıyor. Şili’deki ITF
müfettişi Juan Villalon-Jones, 2020
yılının Kasım ayında ilk mürettebatın
ülkesine dönmesine yardımcı
olduktan sonra aniden ölünce, Baz
bu vakayı devraldı

İtalya’daki
müfettişler
Palmali’yi
terk edilmiş
beş geminin
mürettebatına
ödeme
yapmaya
zorladı
900.000 ABD dolarının üzerinde borcu
olan ve iflas eden Türk/Azerbaycanlı
gemi sahibi Palmali, 2020 yılında
birçok gemiyi ve mürettebatını
Akdeniz’de terk etti. ITF’in İtalya’daki
koordinatör yardımcısı Livia Martini,
İtalyan müfettişlerin ve sendikaların,
üç limanda terk edilmiş olan Malta
bandıralı beş gemide çalışan Azeri,
Rus, Ukraynalı ve Türk denizciler için
adaleti sağlamak yolunda gösterdikleri
çabayı anlatıyor

seafsupport@itf.org.uk
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tarafından sağlanıyordu ve denizcilere ücretleri
ödenmemişti. Denizcilerin bir bölümü iş
sözleşmelerinin süresini uzatmıştı ve bir yılı aşkın
bir süredir gemide bulunuyorlardı. Mürettebatın
ITF’ten resmen yardım talep etmesi için bir ay
daha geçmesi gerekti.
Villalon-Jones’un gemi sahibi Marboni Shipping
Cia ile yaptığı görüşmeler hiçbir sonuç vermedi.
O da, ITF Denizciler Vakfı Kovid acil durum
2019 yılının Haziran ayında Ekvator bandıralı
fonuna başvurdu ve kendisine 28 Eylül’de, 11
Manantial, Ekvator’un Guayaquil limanından
Ekvatorlu denizciyi ülkelerine geri göndermesi için
büyük bir vinçle yüklenmiş olarak Şili’nin
güneyindeki Valdivia’ya doğru yola çıktı. Peru’nun para verildi.
Callao limanında vinç üzerinde ayarlamalar
Sadece haftalar sonra, yeni gelen mürettebat da
yapıldıktan sonra yolculuk devam etti, ancak
aynı sorunlar nedeniyle Villalon-Jones ile temasa
vinç denize düştü. Takip eden Eylül ayında gemi
geçti ve ITF’ten yardım istedi.
o zamandan bu yana kalmakta olduğu Şili’nin
Concepcion Körfezi’nde tutuklandı ve burada
Denizciler, gemi sahibi, yerel istihdam bürosu
demirledi.
Agental ve liman ve bayrak yetkilileri ile temasa
geçtim. Agental gemiye acilen erzak ve su
2020 yılının Şubat ayında mürettebat Villalongöndermeyi kabul etti, ancak Marboni, gemi
Jones’u aradı. Terk edilmişlerdi ancak gemiye
tutuklandığı için ücretleri ödeyecek parasının
karşı kanuni işlem başlatmaya henüz hazır
olmadığını iddia etti.
değildiler. Müfettiş, Manantial’e Şili’deki üç
mahkeme tarafından el konulmuş olduğunu tespit ITF Denizciler Vakfı fonu tüm geri dönüş, test ve
etti. Temmuz ayında mürettebat onunla tekrar
karantina masraflarını karşıladı ve beş denizci 26
temasa geçti. Gemideki koşullar kötüydü, sahip
Kasım’da ülkelerine ulaştılar. Marboni’den hâlâ
oldukları yiyecek Şili’de yaşayan Ekvatorlular
22.000 ABD doları alacakları var.

Oristano’da General Shikhlinsky ve Khosrov
Bey gemileri 2020 yılının Mart ayından bu yana
mahsur kalmıştı ve mürettebatın tamamına
neredeyse bir yıldır ücretleri ödenmiyordu.
Haziran ayında ITF, gemileri tutuklamaları
konusunda denizcilere destek verdi ve P&I
sigortalarının sahte olduğunu tespit etti. General
Shikhlinsky mürettebatı, alacaklı oldukları
154.075,85 ABD doları tutarındaki ücret taleplerini
desteklemek için gerekli tüm belgeleri sundu ve
sonunda yeni bir P&I devreye girdi. Denizcilerin
tamamı Ekim ayına kadar ülkelerine geri
gönderildi ve dört aylık ücretlerini aldı. Khosrov
Bey mürettebatının çoğu şimdi ülkelerine dönmüş
durumda ama yeni bir P&I devreye girmediği için
mahkeme kararını bekliyorlar.
Zeynalbdin Tagiyev’in 13 kişilik Azeri
mürettebatının bir bölümü 16 aydır Venedik’te
bulunuyordu. ITF, liman idaresini, sahil
güvenliği ve diğer ilgili kuruluşları yiyecek ve
yardım sağlamaya ikna etti ve mürettebattan
vekâletname alarak onlar adına mahkemeden
tutuklama kararı çıkartmak üzere başvuruda
bulundu. Bir banka, ücretleri 2020 yılının Ekim
ayına kadar ödemeyi ve denizcilerin ülkelerine
dönüş masraflarını karşılamayı kabul etti. Dört
denizci Aralık ayı başlarında ülkelerine döndüler.

Ravenna’da hem Gobustan’ın hem de Sultan
Bey’in mürettebatı mahsur kalmıştı. Yerel irtibat
sorumlumuz, sahil güvenlik ve yerel denizcilere
sosyal yardım komitesiyle birlikte, her iki
mürettebata da yardımcı oldu ve Gobustan’ın
kargo alıcıları üzerinde baskı kurdu. Bu çabamız,
dört aylık ücretlerin ödenmesiyle sonuçlandı
(toplam 116,000 ABD doları). Sultan Bey
mürettebatının yasal bir talepte bulunması,
gemi sahibinden çok korktukları için daha uzun
zaman aldı. Her iki mürettebat da 2020 yılının
Ekim ayının sonunda ülkelerine geri gönderildi.
Gobustan mürettebatının masrafları P&I
tarafından ödendi, ancak Sultan Bey’in P&I’ı
sahte olduğu için ödemeyi ITF yaptı ve bu parayı
Malta bayrak idaresinden geri talep edecek.
Her iki gemi de Ravenna mahkemesi tarafından
tutuklandı ve mürettebat nihai ödemelerin
gemilerin açık artırmada satılmalarının ardından
yapılmasını bekliyor.
***2021 yılının Şubat ayında, Palmali’nin
İtalya ve Türkiye’de bulunan 12 gemisinde
çalışmış olan denizcilere hâlâ 3,2 milyon
ABD dolarından fazla borcu bulunuyordu. Bu
gemilerden altısı, gemilerde mahsur kalan
denizciler için çok az yiyecek, su veya yakıt
olduğu halde, 2020 yılının Mayıs ayında terk
edilmişti.***

Terk edilme riski altında olduğunuzu
düşünüyorsanız veya ücretiniz
iki ay veya daha uzun bir süredir
ödenmediyse veya gıda ve diğer
ihtiyaçlarınız karşılanmıyorsa ve
ülkenize geri gönderilmeyi istiyorsanız,
hızlıca harekete geçin. Bir şikâyet
başvurusunda bulunun ve sigorta şirketi
ile doğrudan iletişim kurun veya ITF’ten
sizin adınıza başvuruda bulunmasını
isteyin. Aksi takdirde, maddi kayba
uğrayabilirsiniz.
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Profil:
teftiş ekibi

ITF müfettişleri
7/24 sizin için
burada

ITF müfettişleri, ihtiyacı olan denizcilere kesintisiz bir biçimde destek
sağlamak için, 7/24 görev başında olmaya devam ettiler. Denizciler
Bülteni en yeni müfettişleri tanıtıyor, Japon teftiş ekibinin profilini
çıkarıyor ve ITF’in bölgesel sendika irtibat ağlarıyla ilgili son
gelişmeleri aktarıyor

En yeni müfettişlerle tanışın
Ian Bray

Dan Crumlin

(Fremantle, Avustralya)

Ian, 1984 yılı ile Avustralya
Denizcilik Sendikası’nın Batı
Avustralya şube sekreter
yardımcısı olarak seçildiği
2003 yılı arasında, denizlerde
tayfa olarak görev yaptı. 2010 yılında sendikanın ulusal
sekreter yardımcısı oldu ve 2021 yılının Ocak ayında
ITF’in Avustralya koordinatörü olarak atandı. Denizcilerin
haklarını savunarak ve kampanya deneyiminden
yararlanarak bir fark yaratmak istiyor.

Assaf Hadar

(Hayfa, İsrail) Assaf, 49 yaşında bir kaptan.
Ekonomi alanında lisans derecesini
tamamladıktan sonra, İsrail’in deniz ticaret
filosunda 12 yıl boyunca görev yaptı. İsrail
Deniz Zabitleri Sendikası’nın bir üyesi
olarak, her zaman mürettebatının hakları ve
esenliği için mücadele etti ve bir ITF müfettişi
olarak denizcilere yardım etmeyi ve onları
desteklemeyi sürdürecek.

(Sidney, Avustralya)
Dan bir denizci ve liman işçisi olarak çalıştı ve daha
sonra Avustralya Denizcilik Sendikası’nda şube
yetkilisi olarak görev yapmaya başladı. ITF olmadan
denizcilere saygın ve insana yakışır istihdam
sağlamanın mümkün olmayacağına inanıyor.
Denizcilerin çalışma ve yaşam koşullarını korumak,
iyileştirmek ve onların haklarını savunmak için
müfettiş oldu.

Arvin Ivan Peralta

(Manila, Filipinler)
Arvin, Asya ve Pasifik Denizcilik
Akademisi’nden mezun oldu ve gemi
inşa şefi, deniz mühendisi, gemi eğitim
subayı, deniz eğitmeni ve denetçi
olarak çalıştı. Eğitimine katkıda
bulunmuş olan denizcilere hizmet
etme fırsatını büyük bir memnuniyetle
karşılıyor.
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Profil:
teftiş ekibi

Japonya ekibini
daha yakından
tanıyalım
Etrafı denizlerle çevrili olan Japonya’nın ticaret
hacminin yüzde 99,6’sı deniz taşımacılığına dayanıyor.
Ülke Basra Körfezi’nden ham petrol, Güney Amerika
ve Avustralya’dan demir cevheri ve Güney ve Kuzey
Amerika’dan tahıl ithal ediyor. Japonya, tüm dünyaya
otomobil, elektronik parçalar ve çelik ihraç ediyor.
Çok sayıda Asyalı denizci istihdam eden
konteyner gemileri ve dökme yük gemileri her gün
Japonya’nın limanlarına yanaşmakta ve bu limanlardan
başka ülkelere doğru yola çıkmaktadır. Dünyanın dört
bir yanından gelen denizciler, Japonya’nın limanlarını
ziyaret eden kruvaziyer gemilerinde çalışıyor.
Ve Japonya’nın verimli balıkçılık alanları sayısız
balıkçı teknesini kendine çekiyor. Bu denizcilerden
bazıları, Kovid-19 salgını patlak vermeden önce bile
uluslararası standartların altında ücret alıyor veya iş
sözleşmelerinin öngördüğünden daha uzun sürelerle
çalıştırılıyorlardı.
Denizci ve liman işçileri sendikalarından gelen
dört ITF müfettişi, Japonya’da denizcilere yardım
sağlıyor. Müfettişlerin sendikaları, liman devleti kontrol
müfettişleriyle birlikte raporlama sistemleri kurmuş
durumda.

Luka
Simic

Esteban
Pereda

(Bilbao, İspanya)
Esteban,
1994-2001
yılları arasında
Bilbao’da yarı
zamanlı çalışan
bir ITF müfettişi
olarak görev yaptı. Daha sonra Bilbao ve
Bizkaia bölgesindeki ELA Bask sendikasında,
liman operasyonlarını kapsayan konularda ve
gemicilik acenteleri, nakliye komisyoncuları,
liman işçileri ve liman idaresi ile irtibat
kurulmasından sorumlu sendika görevlisi
olarak çalıştı. Esteban artık tam zamanlı bir
müfettiş ve denizcilere sorunları konusunda
yardımcı olmayı arzu ediyor.

(Florida, ABD) Eric, denizcilik
deneyimini her yerde denizcilerin
iyiliği için kullanabilmek ve
tüm mürettebata adil ve eşit
davranıldığını görmek için ITF’e
katıldı. Sekiz yılını denizde geçirdi
ve son gemisi Green Bay’den
çarkçıbaşı olarak ayrıldı.

seafsupport@itf.org.uk
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Fusao Ohori

(Tokyo) 2002 yılında müfettiş
oldu ve 2011 yılından bu yana koordinatör olarak görev
yapıyor. Hem deniz zabiti hem de mühendis olarak çalıştı ve
denizcilerin koşullarına aşina biri. ITF’de balıkçılık ve kruvaziyer
gemisi eğitimini tamamladı ve aynı zamanda terk edilmiş
denizcilerle ilgili vakalara da bakıyor.

Junya Ishino (Nagoya) denizci bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya geldi ve 2012 yılından bu yana Tüm Japon
Gemi Adamları Sendikası’nda (JSU) çalışıyor. Müfettiş olması
için ona ilham veren şey işte bu sendikacılık faaliyetleri oldu.
Genç mürettebatın ne tür beklentilere sahip olduğunu anlıyor
ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunuyor.

Shigeru Fujiki (Çiba) yaklaşık 12 yıl boyunca

liman işçisi olarak çalıştı. Zenkoku-Kowan’la (Japonya Ulusal
Liman İşçileri Sendikaları Federasyonu) birlikte zabit oldu ve
ITF müfettişi olarak atandı. Denizcilere saygı duyuyor çünkü
Japonya gemilerle yapılan ihracat ve ithalata bel bağlayan bir
ülke. Ayrıca elverişli limanlarda çalışan liman işçilerine de sahip
çıkıyor.

Yoshihiro Toyomitsu (Tokyo), JSU’nun

uluslararası ilişkiler biriminde 15 yıl çalıştıktan sonra, 2018
yılında ITF müfettişi oldu. Görevlendirildiği liman, birçok
milletten ve kültürden denizcinin geçtiği, dünyanın en işlek
bölgelerinden birinde yer alıyor. Denizcilerin haklarını korumak
ve onlar için insana yakışır işler sağlamak için elinden gelen
her şeyi yapmaya kararlı.

(Rijeka,
Hırvatistan)
Bakar’daki
Denizcilik
Ortaokulu’ndan mezun
olduktan
sonra Luka,
Rijeka Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde
beş yıl ve ardından da LNG gemilerinde
güverte zabiti olarak üç yıl geçirdi. 2015
yılından bu yana Hırvatistan Denizciler
Sendikası’nın gençlik kolunun başkanlığını
yapıyor. Bir müfettiş olarak, deneyiminin ve
bilgisinin denizci haklarının iyileştirilmesine
katkıda bulunacağını düşünüyor.

Eric White
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Rodion
Sukhorukov

(San Petersburg, Rusya)
36 yaşındaki Rodion,
babasının ve
büyükbabasının izinden
giderek kariyerini
denizde yaptı. Rodion,
Amiral Makarov
Devlet Denizcilik
Akademisi’nden mezun oldu, bir tersanede ve
gemicilik şirketlerinde uygulamalı eğitim aldı
ve 10 yılı aşkın bir süreyle uluslararası nakliye
şirketlerinde çalıştı. Denizcilerin yaşadıkları
sorunlarla ilgili duydukları onu okyanus kruvaziyer
gemilerinden ve nehir kruvaziyer sektöründen
sorumlu bir ITF müfettişi olmaya yöneltti.

Han Bo Tun

(Yangon, Myanmar) Bo, Myanmar’ın ilk
denizciler sendikası olan IFOMS’un kurucu
üyesiydi ve halen yürütme kurulu üyesi olarak
görev yapıyor. Yaklaşık 10 yıldır denizcilere
yardım ediyor ve sesini duyuramayıp
sömürülen denizcileri temsil edebilen bir ITF
irtibat sorumlusu olmaktan onur duyuyor.
Zor durumdaki denizciler için en iyi çözümü
aramak ve yaşamlarını iyileştirmek için
elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı.

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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Profil:
teftiş ekibi

ITF’in ağları,
Kovid-19’a
verilen yanıtın
merkezinde yer
alıyor
ITF’in irtibat sorumlusu ağları, ITF müfettişlerinin bulunmadığı ülke ve
limanlarda denizcilere yardımcı olmak için faaliyet yürütüyor ve gemi
sahiplerinin insana yakışır ücret ve gemilerde uygun çalışma ve yaşam
koşulları sunma yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaya
çalışıyor. İrtibat sorumluları, ITF’e üye sendikalar tarafından seçiliyorlar

Latin Amerika/
Karayipler ağı
Bu ağ, El Salvador, Nikaragua, Guatemala, Guyana,
Kosta Rika, Trinidad ve Tobago, Peru, Uruguay
ve Venezuela gibi ITF müfettişlerinin bulunmadığı
ülkelerde faaliyet yürütüyor. Yardıma ihtiyaç duyan
Latin Amerika ve
Karayipler ağı
koordinatörü ile
temasa geçin:

denizcilere destek sağlayarak ve liman işçileriyle
dayanışma eylemleri düzenleyerek bölgede güç
kazanıyor. Bu ağ, ITF’in yürüttüğü kampanyalara aktif
katılım sağlıyor.
2020 yılının Kasım ayında ITF ailesi, Latin
Amerika/Karayipler ağının koordinatörü Juan VillalonJones’un vefat ettiği haberini alınca şoke oldu. Juan
mükemmel bir profesyonel, başarılı bir müfettiş
ve tüm denizcilerin dostu olan bir insandı ve onun
aramızdan ayrılışının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Steve Trowsdale (Londra)
E-posta: seafsupport@itf.org.uk

(Kosta Rika, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Nikaragua, Peru, Trinidad ve
Tobago, Uruguay ve Venezuela’da 14
irtibat sorumlusu)
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Profil:
teftiş ekibi

Asya Pasifik ağı
İrtibat sorumlularımız, kendi ülkelerinde denizcilere
somut destek ve yardım sağlıyorlar ve bu bölgesel
ağı oluşturdular. Bu faaliyeti gönüllülük temelinde
yürütüyorlar ve sendikaları tarafından seçiliyorlar.
30 Eylül 2020 itibariyle, Asya Pasifik ağı, bu yıl
içinde 41 vakayı sonuçlandırdı. Bu vakalar arasında
Tayland ve Malezya’da terk edilme, ödenmemiş ücret
Asya Pasifik ağı
koordinatörüyle
temasa geçin:

Ocak ve Mart 2020 tarihleri arasında irtibat
sorumluları, özellikle Bissau, Abidjan, San Pedro,
Lome, Dakar ve Cotonou limanlarına yanaşan elverişli
bayrak gemilerini ziyaret etmekle meşguldüler.
Salgının bölgemizde zirve yaptığı Mart-Temmuz 2020
tarihleri arasında hükümetler, zaruri kargo hareketleri
dışında limanları, sınırları ve havaalanlarını tamamen
kapattılar. İrtibat sorumlularımıza evde kalarak
güvende olmalarını ve bir gemiyle ilgili acil bir durum
Batı Afrika ağı
koordinatörüyle
temasa geçin:

ITF’in Arap Dünyası ve İran ağı, bölgedeki denizcilerin
esenliği konusunda endişe duyan sendikalara
üye aktivistler tarafından destekleniyor. Onların
yorulmak bilmeyen çabaları, ITF’in 2020 yılında
bölgede 176 ödenmemiş ücret vakasında denizciler
için gerçekleştirdiği 6.213.683 ABD doları tutarındaki
tahsilâtın büyük bölümünün gerçekleştirilmesini
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(Bangladeş, Kamboçya, Malezya,
Myanmar, Pakistan, Papua Yeni
Gine, Solomon Adaları ve Tayland
genelinde 8 irtibat sorumlusu)

olması durumunda liman, çalışma ve sağlık idaresi
yetkilileriyle birlikte hareket etmelerini tavsiye ettik.
Sonrasında limanlarda adım adım bir canlanma
yaşanmaya başladı ve irtibat sorumlularımız olağan
çalışma tempolarına geri dönebildiler.
Ekim ayı sona erdiğinde, irtibat sorumlularımız
50’den fazla gemiyi ziyaret etmiş ve hastalık,
ödenmemiş ücretler, hastaneye yatırılma ve iş
sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle denizcilerin
ülkelerine geri gönderilmesiyle ilgili vakaları ele
almışlardı.

Bayla Sow (Burkina Faso)
E-posta: seafsupport@itf.org.uk

Arap dünyası ve
İran ağı

Arap Dünyası ve İran
ağı koordinatörüyle
temasa geçin:

talepleri, gecikmiş ev tahsisleri, mürettebat değişimi
ve mürettebatın ülkesine geri gönderilmesiyle ilgili
sorunlar, iş kazaları ve tıbbi tedavi talepleri yer
alıyordu. Denizciler için yaklaşık 346.000 ABD doları
tutarında geriye dönük ücret tahsilâtı gerçekleştirdik.
Ağ koordinatörü salgın süresince irtibat
sorumlularını, denizcilere yardımcı olurken onlara
doğru bilgileri sağlamaları için, farklı ülkelerde
mürettebat değişimi politikaları konusunda yaşanan
son gelişmelerden haberdar etti.

Jason Lam (Hong Kong)
Tel: +852 9735 3579
E-posta: lam_jason@itf.org.uk

Batı Afrika ağı
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(Benin, Kamerun, Fildişi Sahili, Gine
Bissau, Senegal ve Togo genelinde
12 irtibat sorumlusu)

sağladı.
En fazla terk edilme vakası bölgemizde
yaşanmaktadır. Haziran ila Aralık 2020 arasında, ITF
ve irtibat sorumluları ağı, 12 gemide 135’den fazla
denizciye ailelerine kavuşabilmeleri için yardımcı
oldu.
Şimdi ilk kez Libya, Sudan ve Mısır’da irtibat
sorumlularımız var ve Irak ve Umman’daki irtibat
sorumlularımızın sayısı da artmış durumda. Ekibimiz
için 2021 yılında daha fazla eğitim çalışması yapmayı
planlıyoruz ve ayrıca bölgenin denizcilik yetkilileri
ile yeni ilişkiler kuruyoruz ve mevcut ilişkilerimizi
pekiştiriyoruz.

Mohamed Arrachedi (İspanya)
Tel: +34 629 419 007
E-posta:
arrachedi_mohamed@itf.org.uk

(Cezayir, Bahreyn, Mısır, İran, Irak,
Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya,
Umman, Sudan, Tunus ve Yemen
genelinde 31 irtibat sorumlusu)

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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Dolandırıcılık

Sosyal medyada
istihdam
dolandırıcılığı
çok yaygınlaştı denizciler dikkat
Facebook üzerinden hiç beklenmedik bir iş
teklifi mi aldınız? WhatsApp’ta reklamı yapılan
harika bir iş ilanı mı gördünüz? Bu, çok büyük

Rüya gibi iş teklifleri konusunda dikkatli
olun: gerçek olamayacak kadar iyiler
İstihdam dolandırıcılığının iki kurbanı, diğer denizcilerin aynı tuzağa düşmemelerine yardımcı
olmak amacıyla kendi hikâyelerini, isimlerini saklı tutmak kaydıyla paylaşmayı kabul etti
Tecrübeli denizci Kaptan X, aynı şirkette 29 yıl
boyunca çalıştıktan sonra işsiz kaldı. Bayan
Y, iş alanını değiştirerek denizcilik sektöründe
çalışmaya karar verdi. Her ikisi de iş arıyordu
ve birdenbire karşılarına çıkan iş tekliflerinin
cazibesine kapıldılar.
Kaptan X ile LinkedIn üzerinden, Bayan Y ile
işyeri e-posta adresinden iletişime geçildi. Yasal
faaliyet gösteren bir denizcilik kuruluşu için
çalıştığını iddia eden biri, kulağa hoş gelen iş
tekliflerini özetledi.
Kaptan X’e Vroon Offshore Services Ltd ile bir
konteyner gemisinin kaptanı olarak iki yıllık bir
sözleşme, aylık 12.550 Sterlin (15.843 USD)
maaş, sözleşmeyi iki ay kısaltma/uzatma
seçeneği, iki ay tam ücretli izin ve barınma
ödeneği teklif edildi. Bayan Y’ye Maritime
Transport Ltd’de rezervasyon temsilciliği, evden
çalışma, vergiden muaf aylık 3.962 Avro (4.471
ABD doları) maaş ve 1.081 Avro (1.220 ABD
doları) aylık ‘beslenme’ ödeneği teklif edildi.
Bunların her ikisi de yasalara uygun faaliyet
gösteren şirketler ancak bu işe alım işlemleriyle
kesinlikle hiçbir ilgileri bulunmuyor.
İş tanımları, başvuru formları ve müteakip
sözleşmelerin hepsinde gerçek şirketlerin
logoları ve doğru posta adresleri yer alıyordu,

ancak dolandırıcılar düzmece bilgiler ve sahte
iletişim bilgileri vermişlerdi ve Bayan Y için
yanlış isim kullanmak gibi, çeşitli bariz hatalar
yapmışlardı. Bayan Y şirketi Google’da arattı
ve yaptığı yazışmaların gerçek çalışanlardan
geldiğine ikna oldu. Dolandırıcıların, çalışanların
adlarına sahte e-posta adresleri ve telefon
numaraları düzenlediklerini bilmiyordu.
Kaptan X ve Bayan Y, 2020 yılının Mayıs ayında
iş sözleşmelerini imzaladılar. Ardından para
talepleri gelmeye başladı.
Kaptan X, Birleşik Krallık Göçmenlik
Bürosu’ndan olduğunu iddia eden biri tarafından
gönderilen bir e-posta aldı ve denizde çalışacak
olmasına rağmen kendisinden, Birleşik Krallık
Sosyal Sigorta numarası için 1.190 sterlin (1.500
ABD doları) ödeme yapması isteniyordu. (Böyle
bir ödeme yapmanız asla gerekmez.) E-postayı
ve iş sözleşmesini avukatına iletti ve o da
bunların yasal olduğu kanaatine vardı. Bunun
üzerine Kaptan X parayı transfer etti.
Daha sonra Kaptan X’e, ‘Britanya Ulusal Sigorta
Programı’ için 2.400 sterlin (3.030 ABD doları)
tutarında bir ödeme yapana kadar sosyal sigorta
numarasının işlenemeyeceği söylendi (böyle bir
program mevcut değil). Kendisiyle temas eden
kişi, ödemenin Kaptan X’in kendi hesabına bir

Birleşik Krallık adresi kullanılarak yapılması ve
parayı gönderenin kaptanın yakın akrabası veya
yakın bir arkadaşı olması gerektiği konusunda
ısrarcı oldu. Kaptan X’e, sosyal sigorta numarası
verildiği zaman bu parayı hemen çekebileceği
söylendi. Endişeye kapılan Kaptan X, avukatı
ile temasa geçti. Avukat kendisine parayı
göndermemesini söyledi ve yaptığı incelemenin
ardından bunun bir sahtekârlık vakası olduğunu
teyit etti.
Bayan Y’den evden çalışma izni için 399 Avro
(450 ABD doları) ödemesi istendi. Bayan
Y, Western Union aracılığıyla Gine’deki bir
memura ödeme yapması gerektiğinden kendisini
huzursuz hissetti, ancak temas kurduğu kişi
tarafından bankaların salgın nedeniyle farklı
biçimde çalıştıklarına ikna edildi. Parayı ödedi
ve çalışma iznini - Uluslararası Denizcilik İşçi
Sendikası tarafından verilen bir sertifika - aldı.
Google’da sendikayla ilgili bilgi bulamadı (böyle
bir sendika mevcut değil) ve ardından çalışma
izniyle ilgili ikinci bir ücret talebi geldi. Tavsiye
almak için ITF’in İstihdam Dolandırıcılığı yardım
hattıyla iletişime geçti ve her şeyin bir aldatmaca
olduğunu öğrendi.
Kaptan X ve Bayan Y, toplam olarak 1.500
sterlini (1.956 ABD doları) aşan bir tutarda
dolandırıldılar.
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Dolandırıcılık
bir olasılıkla bir dolandırıcılık
girişimidir. Bu kişilerin
amacı sadece paranızı veya
kimliğinizi çalmaktır. ITF’in
teftiş ekibi koordinatörü
Steve Trowsdale, dolandırılan
denizcilerden her yıl binlerce
mesaj alıyor
Dolandırıcılar giderek daha kurnazca yöntemlere
başvuruyorlar – buna karşılık sizin de daha
dikkatli olmanız gerekiyor. Bir zamanlar sadece
e-postalar, iş ilanları ve sahte web sitelerini
kullanıyorlardı; şimdi Facebook, WhatsApp,
LinkedIn, Instagram ve diğer sosyal medya
platformları aracılığıyla da sizden istifade etmeye
çalışıyorlar. Facebook açık ara en yaygın olarak
kullandıkları platform ve bununla ilgili bu şirkete
bildirimde bulunmaya çalışmak çok zor bir iş.

Dolandırıcıların sizinle iletişim kurma yöntemleri
değişiyor ancak dolandırıcılığın özü aynı kalıyor.
Size, daha sonra aslında var olmadığı ortaya
çıkacak olan yeni bir iş vaat ediyorlar. Paranızı
ve bazen de kimliğinizi çalıyorlar. Sizi ağlarına
çekiyorlar ve sonra paranızı alıyorlar. Onların
yalanlarına kanmış olduğunuz için kendinizi
korkmuş ve utanmış hissediyorsunuz.
Yasal olarak faaliyet gösteren şirketlerin adlarını
kullanıyorlar ve ücretsiz servis sağlayıcılar
üzerinden sahte web siteleri, düzmece telefon
numaraları ve e-posta adresleri oluşturuyorlar.
Gerçek şirketlerin, oluşturulan bu sahte
şirketlerden haberi olmuyor. Ya da dolandırıcılar
tamamen sahte şirketler kuruyorlar.
Web sitesi alan sağlayıcıları, kendilerine kayıtlı
sitelerin denetlenmesiyle ilgili sorumluluklarını
yerine getirmiyor. ITF kısa bir süre önce,
sunduğu delillerle, dolandırıcılık şirketleri ABL
Shipping Ltd ve Maritime Centre UK tarafından
işletilen iki web sitesinin kapatılmasını sağladı.
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Bazen de duyurusu yapılan iş yeterince gerçek
oluyor ama çok korkunç durumlara yol açıyor.
Bu tür durumlarda ücretleriniz ödenmez,
belgeleriniz elinizden alınır ve terk edilirsiniz. Ve
bütün bunların karşılığında bir de para ödemiş
olursunuz.
Bize bir dolandırıcılık vakasını bildirdiğinizde,
bunu ortaya çıkarmak veya durdurmak için
elimizden geleni yapıyoruz. Ancak dolandırıcılar
genellikle farklı bir kisve altında yeniden ortaya
çıkıyorlar. Onları durdurmanın en iyi yolu, ilk
anda kendini gösteren belirtilere karşı uyanık
olmaktır.
2021 yılında ITF, www.itfshipbesure.org
adresinde bulabileceğiniz ShipBeSure adlı
özel bir web sitesini kullanıma sunuyor. Bu
siteyi, güvenilir olup olmadıklarını kolayca
kontrol edebilmenizi sağlamak üzere, istihdam
bürolarını derecelendirmek için kullanacağız.
Ve dolandırıcı olduğunu bildiğimiz kişi ve
acentaların bir listesini yayımlayacağız.

Dolandırıcılar denizcileri Türkiye’de yüz
üstü bıraktılar
2020 yılının Temmuz ayının başlarında, 20 Ukraynalı denizci, Kharatyan Crew Management’ın
kurucusu Ukraynalı işçi simsarı Artur Kharatyan aracılığıyla, Arif Kaptan ve Rachel Borchard’da
çalışmak üzere iş sözleşmeleri imzaladı. Her biri Kharatyan’a 1.500 ABD doları ile 7.000 ABD
doları arasında değişen tutarlarla ödeme yaptı
masrafları üstlenerek Ukrayna’ya döndü. Kalan
altı kişi otele olan borçlarını ödeyemiyordu
ve pasaportlarını geri alamadılar; bazılarının
ülkelerine dönmeye yetecek kadar parası bile
yoktu.
Ukrayna’nın İstanbul’daki konsolos yardımcısı
borçta indirim yapılmasını sağladı. Daha sonra
ITF’in yardımıyla, Ukrayna Deniz Taşımacılığı
İşçileri Sendikası (MTWTU) borcu kapatmayı ve
denizcilerin pasaportlarını geri almayı başardı.

Denizciler gemilerine bineceklerini düşündükleri,
Türkiye’nin Karasu ilçesinde bulunan bir otele
götürüldüler. Ancak aradan günler geçti ve
mürettebat değişimi bir türlü gerçekleşmedi.
Denizciler durumdan şüphelenmeye başladılar.
İki hafta sonra Kharatyan telefonunu
kapattı. Mürettebat, biriken otel faturalarının
ödenmediğini fark etti. Otel sahibi, borcun
ödenmesini güvence altına almak için
pasaportlarına el koydu. Denizciler artık
Türkiye’de mahsur kalmışlardı.
Ağustos ayının başlarında, aralarından 14’ü
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MTWTU’nun birinci başkan yardımcısı Oleg
Grygoriuk, “Yiyecek ve temel ihtiyaç maddelerini
satın almaları için mürettebata para gönderildi
ve onlara bir sonraki uygun uçuşta yer ayırttık,”
dedi. “Mürettebatın denizde aylarca kalmak
üzere hazırlık yapmış olduğunu göz önünde
bulundurarak ilave valiz aldık ve otelden İstanbul
havaalanına ve Kiev Borispol havaalanından
Odesa’ya transferlerini sağladık.”
12 Ağustos günü, altı denizci Odesa’ya sağ
salim dönmüşlerdi.
Ama hikâye burada sonlanmadı. MTWTU
yetkilileri gemi sahipleri ile temasa geçtikleri
zaman, hiç birinin Kharatyan Crew Management
ile bir ilişkisinin bulunmadığını ve Arif Kaptan’ın

üç yıldır faaliyette olmadığını öğrendiler. Ayrıca,
Kharatyan’ın hakkında, denizcilere şantaj
yapmak ve sahtekârlık suçlarından yıllardır cezai
takibat yürütülmekte olduğunu da tespit ettiler.
Dolandırılan denizciler, 50’den fazla Kharatyan
kurbanıyla birlikte, bu kişiyi durdurmaları için
kolluk kuvvetlerinden yardım talep etti. Bu haber
Ukrayna medyasında geniş yankı buldu.
Söz konusu 20 denizciden biri olan aşçı Valeriy
Rak şunları söyledi: “İlk deniz yolculuğu için
bu gerçekten kötü ve acı bir deneyimdi, ama
elden ne gelir? ITF sayesinde evimize geri
dönebildik. Birazcık para kazanmak istedik ama
talihsizdik. Bu kötü günlerde iş bulmak oldukça
zor - herhangi bir iş teklifini kabul edecek
durumdaydık.”
Grygoriuk şu yorumda bulundu: “Bunun, diğer
denizciler için herhangi bir yere gitmeden veya
şaibeli aracılara güvenmeden önce potansiyel
iş yerini - gemiyi - kontrol etmeleri gerektiği
konusunda uyarıcı bir hikâye görevi göreceğini
umuyoruz. Her zaman olduğu gibi – sendikanızla
iletişime geçin… Biz sizin için buradayız.”
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Dolandırıcılık

DOLANDIRICILIĞIN
BELİRTİLERİNİ TESPİT ETMEK
İÇİN BİR İLAN NASIL OKUNMALI
Ücretler, ITF toplu iş
sözleşmesi kapsamında
yer alan bir gemide olması
gerekenin altında

Meşru faaliyet gösteren hiçbir
şirket WhatsApp kullanmaz

Gemiye bineceğiniz tarihle ilgili bilgi
yanlış - yapılan arama geminin 21
Şubat’a kadar Tuticorin’a ulaşmasının
bile söz konusu olmadığını gösterdi

Hızlı bir arama yapıldığında
şirketin var olmadığı
görülüyor (ancak MSC
Cruises gerçekten var)

Bu adres aslında Princess
Cruises’ın genel merkezinin
adresidir
Bir denizciye hizmet ücreti (burada sc
olarak gösterilmektedir) ödetmek yasa
dışıdır – bu vakada Usta Gemici için talep
edilen tutar 1.200 ABD dolarıdır

* Dolandırıcılığın yaygın belirtileri hakkında daha fazla bilgiyi Denizciler
Bülteni’nin çek-al bölümünün 8’inci sayfasında bulabilirsiniz.
Emin olamadığınız durumlarda, sendikanızla iletişime geçin veya tavsiye almak
için jobcam@itf.org.uk adresi üzerinden ITF’e e-posta gönderin.
ITF Denizciler Bülteni 2021
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Krizde güvende
ve iyi kalmanız
için sağlanan
yardım
Salgın sırasında, ITF üyesi
sendikalar ve diğer kuruluşlar,
denizcilerin sağlık ve esenlik
ihtiyaçlarına yanıt vermeyi
sürdürdüler. Ayrıca sendikalar,
diğer örgütler ve federasyon
uygulamakta oldukları
programları, mürettebat
değişimi krizinin bir sonucu
olarak denizcilerin giderek daha
fazla maruz kaldıkları baskıyı
azaltacak şekilde uyarlıyorlar.
ITF’in sağlık programı
koordinatörü Dr Syed Asif Altaf
konuya daha yakından bakıyor

Akıl sağlığı sorunları
mı yaşıyorsunuz?
ITF’in yeni rehberlik
hizmeti size yardımcı
olmayı amaçlıyor
Denizcilerin yaşadıkları şaşırtıcı derecede yüksek
depresyon ve kaygı seviyeleri, 2019 yılında ITF/
ITF Denizciler Vakfı’nın yürüttüğü bir araştırma
ile gözler önüne serildi - ve Kovid-19 salgını
ayrıca ilave bir belirsizlik ve korku yaratıyor
Araştırma, denizcilerin dörtte birinin depresyonda, yüzde 17’sinin ise kaygı
içinde olduğuna işaret ediyor. Bunun üzerine, üç temel mesajı olan, Düşün,
Fark et ve Elini uzat kampanyasını başlattık.
Karşılaştığınız zorluklar üzerine DÜŞÜNÜN. Yalnız olmadığınızı kavramanız
çok büyük önem taşıyor. Kontrol edemediğiniz olaylar olduğunu kabul edin. Bu
zor dönemde bir dereceye kadar korku, endişe ve stres yaşamanız normaldir
ve hepimizin kendimize dikkat etmesi gerekir. Stres hayatın normal bir
parçasıdır, ancak çok uzun süre devam etmesi fiziksel ve zihinsel hastalıklara
yol açarak tüm sağlığınızı riske atabilir. Kronik stres, depresyon ve diğer
zihinsel sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini artırabilir.
İşte ve evde stresi azaltmak ve kontrolü yeniden ele alabilmek için kolayca
atabileceğiniz bazı adımlar var.

>>>
seafsupport@itf.org.uk
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Sağlık ve
esenlik

Akıl sağlığı sorunları mı yaşıyorsunuz? ITF’in yeni rehberlik hizmeti size yardımcı olmayı amaçlıyor devam >
ITF’in Sağlık ve Denizciler Vakfı sosyal medya
platformları üzerinden bilgi edinin. ITF ve Norveç
Denizciler Sendikası (NSU), stres yönetimi
de dâhil olmak üzere, ruh sağlığı ve esenlik
konularında düzenli aralıklarla Facebook
üzerinden canlı oturumlar düzenliyor.
ELİNİZİ UZATIN ve ihtiyacınız olan desteği alın.
Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda önemlidir:
•	iki haftadan uzun süreyle, sürekli olarak
günün büyük bir bölümünde kendinizi kötü
hissediyorsanız;
•	kaygı günlük rutininizi engelliyorsa ve/veya
•	duygularınızı ayarlayamadığınızı
hissediyorsanız.
Stresin belirti ve semptomlarını erken
bir aşamada FARK ETMEK, onu daha
iyi yönetebilmenin anahtarıdır. Stres
insan vücudunu çeşitli şekillerde etkiler.
Uyuyamıyorsanız, sürekli baş ağrınız varsa,
iştahınızı kaybettiyseniz ve kendinizi yalnız,
sinirli ve bazen çok kızgın hissediyorsanız; bütün
bunlar stres belirtileri olabilir. Herkes değişik
tepkiler verir, bu nedenle gösterdiğiniz belirtiler
diğer insanlarınkinden farklı olabilir.

Duygularınız hakkında bir arkadaşınızla veya
ailenizden biriyle konuşun. Kendinizi hâlâ iyi
hissetmiyorsanız ve kendinize zarar vermeye
yönelik düşünceler geliştiriyorsanız, dışarıdan
destek almanız gerekir. Bir tıp uzmanına
görünün veya birçok ülkede mevcut olan 7/24
yardım hattı hizmetlerini arayın.

Krizde
pozitif
olmak

PMPI’yi kurarken nereden ilham aldınız?
Kişisel olarak yaşadığım damgalama ve
ayrımcılık deneyiminden ve bir insanın HIV
durumundan bağımsız olarak, sahip olduğu
adaletsizlikle savaşma ve hayallerinin peşinden
gitme ihtiyacından yola çıktım. Özellikle
şimdi, tıp ve tedavinin ilerlemesiyle birlikte,
dünyanın HIV ile yaşayan insanların, topluma
üretken insanlar olarak katılabileceğini görmesi
gerekiyor.

Dr Syed Asif Altaf, dünya üzerinde
HIV pozitif denizcilerin oluşturdukları
tek ağ olan Positibong Marino
Philippines Incorporated’ın (PMPI)
icra direktörü Jebsen Gamido ile
konuştu

danışmanlık hizmetleri veriyorlar ve bazı
denizcilik şirketleri de bu tür hizmetleri sağlıyor.
Sağlanan bu hizmetler hakkında ITF
Denizciler’in sağlık dizininde, https://www.
itfseafarers.org/en/wellbeing-directory adresi
üzerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.
ITF ayrıca stres ve diğer sağlık sorunlarının
yönetimine ilişkin basit ve pratik kılavuz bilgi
formları hazırladı – bunları https://www.
itfseafarers.org/en/guidance-factsheets
adresinden indirebilirsiniz.
ITF’in Denizciler Uygulaması (Google Play ve
Apple Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir) ve
https://www.facebook.com/ITFWellbeing
adresinde yer alan ITF Wellbeing Facebook
sayfası üzerinden rehberlik hizmeti
alabilirsiniz.

NUSI, AMOSUP ve NUSS gibi ITF’e üye
sendikalar denizcilere ve ailelerine yönelik

PMPI aracılığıyla ne elde etmek istiyorsunuz?
Sağlıklı denizciler genellikle mutlu denizcilerdir
ve bunun tersi de doğrudur. Misyonumuz,
sürekli istihdamın olduğu ve damgalanma
ve ayrımcılıktan uzak topluluklar yaratmak
amacıyla, eğitim ile sağlık ve esenliğin teşviki
yoluyla denizcilerin, ailelerinin ve daha geniş
planda denizcilik sektörünün güçlenmesini
sağlamak.
İşe alım görevlilerinin HIV pozitif denizcilere
ayrımcılık yapmalarına karşı nasıl mücadele
ediyorsunuz? Kişiye mahsus danışmanlık
ve yüz yüze veya çevrimiçi koçluk hizmetleri
sağlayarak, sıkıntılı durumlarda bulunan
insanlara kendilerine yapılanları açığa vurma,
tıbbi muayene ve sahip oldukları haklar
konusunda yol göstererek yardımcı olacak
liderler yarattık. Ayrıca barışçıl müzakerelerin
gemi sahiplerini ve gücü elinde bulunduran diğer
kişileri HIV/AIDS ile ilgili hukuk ve tıp alanında
yaşanan gelişmeler hakkında eğitmeye yardımcı
olabileceğine ve dolayısıyla, onları daha
kapsayıcı olmaya ve HIV ile yaşayan denizcileri
işe almaya teşvik edeceğine inanıyoruz.
İlk üç yıl boyunca birçok başarı elde ettik
ancak önyargıların üstesinden gelmek çok
zor olabiliyor. Örneğin, bir şirket, tanker

mürettebatının bir üyesinin HIV pozitif olduğunu
öğrendikten sonra, bu kişiyi yeniden işe almayı
reddetti. Bu denizci bizimle iletişime geçince,
gemicilik acentesi, acentenin avukatları,
hükümet yetkilileri ve denizci ile üst düzey
bir görüşme ayarladık ama acente yine de
onu işe almayı reddetti. Ancak PMPI’nın
desteğiyle bu denizci, yargılayıcı olmayan
adil bir test politikasına sahip olan ve gizlilik
ilkesini benimseyen bir başka şirkete ait, İtalyan
bandıralı bir gemide iş buldu.
PMPI, Kovid-19 salgını sırasında denizcilere
nasıl destek sağladı? ITF Denizciler Vakfı
KOVID-19 Acil Durum Fonu*, salgından
etkilenen denizcilere yardım etmeyi, onları
güçlendirmeyi ve morallerini yükseltmeyi
amaçlayan üç aylık Pantawid Filipinli Denizciler
Projemize destek verdi. Temmuz ayından Ekim
ayının sonuna kadar, kendini işine adamış
gönüllü grubumuz, yaklaşık 1.000 denizciye
temel kit, ücretsiz taşıma hizmeti ve ücretsiz
cep wi-fi internet bağlantısı sağladı; denizcilere
ve sahada ön saflarda çalışan tıbbi personele
atıştırmalıklar dağıttı; bir aşı kampanyası yürüttü
ve denizci sertifikasyonu için ücretsiz eğitim
sağlamak üzere bir ortaklık kurdu.
Peki ya gelecek? ITF’in ve diğer paydaşların
desteği ve yönlendirmesiyle, Kovid-19’un
denizcilerin ruh sağlığı ve esenliği üzerindeki
kısa ve uzun vadeli etkileri üzerinde
yoğunlaşacağız ve ITF’in Düşün, Fark et ve
Elini uzat kampanyasını destekleyeceğiz. Ayrıca
denizcilere ve ailelerine eğitim ve danışmanlık
hizmetleri sağlamak için AMOSUP sendikası ve
diğerleriyle birlikte çalışacağız.
*Sayfa 34’te Vakıf’ın acil durum fonu
hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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Liman işçileri ve denizciler
arasındaki bağ gücünü koruyor
Steve Biggs, ITF’in liman işçileri kolunun kıdemli sekreter yardımcısı olarak
üstlendiği yeni rol kapsamında, Kovid-19’un denizciler ve liman işçileri
arasındaki tarihsel bağa nasıl meydan okuduğunu ele alıyor

Liman işçileri ve denizciler benzersiz ve tarihsel bir bağı
paylaşıyorlar. Her ikisinin de gemilerde 7/24 ve ağır hava
şartları altında yapmaları gereken zor ve tehlikeli işleri var.
İki grup arasındaki etkileşim, herkesi sağlıklı ve güvende
tutmak bakımından büyük önem taşıyor. Ve liman işçilerinin,
düzenbaz işverenler tarafından kötü muamele gören
denizcileri destekleme konusunda uzun yıllara dayanan bir
geleneği var.
1990’lı yılların başında bir liman işçisi olarak ilk işim,
konteynerleri yerlerine kilitlemek için döner kilitleri
yerleştirmek üzere - yastıklama adını verdiğimiz bir işlem bir besleme gemisine binmekti. Babam da dâhil, ekibimdeki
diğer liman işçileri bana yanımda bir sürü eldiven ve yedek
tulum götürmemi söylediler.
Gemiye ulaştığım zaman bunun nedenini çok geçmeden
anladım. Mürettebatın çok az sayıda koruyucu kıyafeti
olurdu veya hiç olmazdı ve sahip oldukları şeyler kalitesizdi;
bu yüzden onlara verdiğimiz, bazen çok da uygun olmayan
giysileri bile memnuniyetle karşılıyorlardı.

Liman işçileri kilit öneme sahip işçiler olarak
sınıflandırıldığından ve ekonominin işleyişi bakımından kritik
bir rol oynadıklarından, sendika temsilcilerimiz, İngiltere Halk
Sağlığı’nın tavsiyeleri ve çalışma deneyimlerimizi temel alan
bir Kovid-19 sözleşmesi yapmak üzere, yönetimle birlikte
çalıştılar.
Ayrıca en iyi uygulamaların her yerde hayata geçirilmesini
sağlamak amacıyla ITF’in liman işçileri koluyla da
bağlantı kurduk. Bu uygulamalar, bir gemiye çıkacak olan
personel sayısının sınırlandırılmasını, lasher protokollerini
ve mürettebatla araya güvenli bir mesafe konulmasını
kapsıyordu.
Çin, virüsü tamamen ortadan kaldırınca ve Birleşik Krallık’ta
bulaş oranı hızlı bir biçimde artınca, bu kez durum çarçabuk
tersine döndü - gemi mürettebatı artık bize karşı korunma
talep ediyordu.

Mürettebat, salgının başlangıcından itibaren gemilerde
maske takmaktaydı ve şimdi liman işçilerinin de aynısını
yapmasını ve hatta ateşlerinin de ölçülmesini istiyordu.
Mürettebatla yolculukları hakkında sohbet etmekten her
Biz maske takmak istemedik. Lasherler sıcak havada
zaman keyif aldım ve yemek, çay ve bazen içecek daha sert çalışıyordu ve maskeler rahatsızlık yaratıyordu. Diğer
bir şey teklif ettiklerinde, bu tekliflerini memnuniyetle kabul
yandan kontrolörlerin vinç sürücüleri ve kontrol ekibi ile telsiz
ettim.
iletişimini sürdürmeleri gerekiyordu ve maskeler seslerinin
boğuklaşmasına neden oluyordu.
Salgın, bu tür etkileşimleri son derece zor hale getirdi. Salgın
başladığı sırada, Birleşik Krallık’ın Southampton limanında
En sonunda bir uzlaşmaya vardık. Liman işçilerinin ateşi
çalışıyordum. Bu limana uğrayan büyük gemilerin çoğu,
ölçülecekti, ancak maske takmayacaklardı. Mürettebat
virüsün ortaya çıktığı Çin’den gelmişti. Bu, liman işçileri
üyeleri ise bağlama köprülerine geminin dış tarafından
arasında, büyük ölçüde sektör ve devlet tarafından yeterli
girecek ve bu şekilde arkamızda ve bizden güvenli bir
bilgilendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmadığı için, gemiye mesafede çalışacaklardı. Bu düzenlemeler şu ana kadar iyi
binme ve mürettebatla etkileşime geçme konularında çeşitli sonuç verdi.
korkulara yol açtı.
seafsupport@itf.org.uk
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Balıkçılar

Danimarka’da denizciler kölelik
koşullarından kurtarıldılar
Danimarka’da üç yıldan fazla bir süredir köle gibi muamele gören iki Ganalı denizci, ITF, polis
ve Danimarka İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Merkezi arasındaki işbirliği sayesinde kurtarıldılar
ve ülkelerine geri döndüler. ITF müfettişi Morten Bach bildiriyor

Olay polisin ve insan kaçakçılığı merkezinin
dikkatini çekince, benden bu denizcilerin
ücretlerini ve iş sözleşmelerini incelemem ve ne
durumda olduklarını öğrenmem istendi.
Ganalı Reuben Kotei ve Justice Numo, ülkelerine
gemi kaptanı olarak döneceklerine inanarak
Danimarka’ya gittiler. Acımasızca kandırıldılar.

Müdahalemizin ardından işveren, insan
kaçakçılığı ve Danimarka Yabancılar Yasası’nı
ihlal etmekle suçlandı. Savcılık makamı,
denizciler adına hapis, para cezası ve tazminatın
yanı sıra, Helene’ye el konulmasını talep etti.

Gemi sahibi 2021 yılının Ocak ayının başlarında,
18 ay şartlı hapse ve üç milyon Danimarka kronu
(491.000 ABD doları) para cezasına çarptırıldı.
Sadece tefecilikten (fahiş faiz oranlarıyla borç
Danimarka’nın Thyborøn köyünde, Belize
bandıralı bir balıkçı teknesi olan Helene’de, üç yılı para vermekten) mahkûm edildi. Mahkeme,
denizcilerin ücretlerinin ödenmesi konusunda
aşkın bir süreyle kölelik benzeri koşullar altında
çalıştılar. Gemide yaşıyorlardı ve haftada altı gün, herhangi bir talimat vermedi. Onlara nasıl
günde 11 saat çalışırken ayda sadece 1.200 Avro yardımcı olabileceğimizi araştırıyoruz. Sonuç
moral bozucu oldu ama en azından bu denizciler
(1.460 ABD doları) ücret alıyorlardı. Aileleriyle
artık evlerinde güvendeler.
tek iletişimleri iPad’leri aracılığıyla sağlanıyordu.
Gemi sahibi pasaportlarını ve seyahat belgelerini
alıkoymuştu. 2017 yılının Nisan ayında, çalışma
ve oturma izinleri sona erdiği zaman, gemi sahibi
denizcileri, artık Danimarka’da yasal olarak
kalma hakları olmadığı için yetkililerle iletişime
geçmemeleri konusunda uyardı.

ITF irtibat sorumlusu
ödenmemiş ücretlerin
tahsilâtını ve mürettebatın
ülkelerine geri gönderilmesini sağladı

İspanya’nın Las Palmas kentindeki ITF müfettişi ve ITF BalıkDestek teftiş ağı üyesi Gonzalo
Galan, ITF’in yerel irtibat sorumlusunun, Batı Afrika ülkesi Gine Bissau’da terk edilmiş ve ücretleri
ödenmemiş bir mürettebat vakasını çözmek amacıyla, kent yönetimi ve denizcilik sektörü
yetkilileriyle yoğun bir şekilde müzakereler yürüttüğünü belirtiyor
ITF Denizciler Bülteni 2021
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Balık avı
devam
ederken
hasta balıkçı
can verdi

ITF’in balıkçılık koordinatörü
Rossen Karavatchevy,
Güney Amerika’nın Atlantik
kıyılarındaki balıkçılık alanları
giderek artan bir sömürü
ve insan hakları ihlalleri
yuvası haline geldiğinden,
Uruguay kıyılarında Perulu bir
balıkçının trajik ölümünün, ne
yazık ki, şaşırtıcı bir durum
olmadığını söylüyor
2 Kasım günü Portekiz bandıralı Verdemilho,
Uruguay’ın Montevideo limanına demir attı.
Gemide 30 günü aşkın bir süreyle yaşadığı
hastalığın ardından herhangi bir tedavi görmeden
ölen bir Peru vatandaşı bulunuyordu.

limanımıza gelen on binlerce balıkçının içinde
bulunduğu acımasız koşullara karşı mücadele
ediyor.

parayı da balıkçıların ellerinden alacaktı.

Nisan ayı başlarında, Dominika bandıralı Tian
Yi He 6 gemisinin dört Bangladeşli ve dört
Endonezyalı mürettebatı, ITF BalıkDestek ekibine
ve Gine Bissau’daki Amigos Irmaos dos Homens
do Mar (AIHM) sendikasına yardım çağrısında
bulundu.

AIHM’den talepte bulunmasının ardından,
ücretler ödenene ve mürettebat ülkelerine geri
gönderilene kadar gemi gözaltına alındı. Ayrıca,
gemide güvenliklerinden endişe ettikleri için,
denizcileri bir apart otele yerleştirmeyi de başardı.

“Şirket, bu ölüm vakasını örtbas etmeye ve
balıkçının ailesini susturmaya bile çalıştı. Hayatını
“Ancak Verdemilho mürettebatının iş
kaybeden balıkçının kızına, şirkete karşı ihmal
sözleşmelerini elimize geçirdiğimiz zaman biz bile
ve insan hakları ihlali şikâyetinde bulunmaması
Aynı gemide çalışan arkadaşları, Ulaştırma İşçileri şoke olduk. İş sözleşmelerinde her şey basit ve
karşılığında 15.000 ABD doları ödemek istediler.
yalın bir biçimde belirtiliyordu: bu işçilere açıkça,
Sendikası’ndan (TWU) olan ve ITF’in Uruguay
Balıkçının erkek kardeşi şimdi şirket aleyhine
‘her gün, günde 18 ila 20 saat çalışacaksınız’,
irtibat sorumlusu olarak görev yapan Adan
dava açacak.”
Suarez’e, bu denizci Kovid-19 belirtileri gösterdiği ‘çok az dinleneceksiniz’ ve ‘ayda 600 dolardan
için kaptanın limana girmeyi reddettiğini söylediler. fazla para almayacaksınız’ deniyordu. Hatta
Falkland Adaları/Islas Malvinas çevresindeki
mürettebat kendi sosyal güvenlik ve sağlık
Test sonuçlarının pozitif çıkması, geminin
balıkçılık faaliyetleri tartışmalı bir konu
karantinaya alınmasını ve balık avlamaya devam sigortalarını da ödemek zorundaydı.
olduğundan, bazı otoriteler balıkçılık haklarını
edememesini gerektirecekti. Kaptan denizcinin
satmaya o kadar hevesliler ki, işçilerin
“En kötüsü, mürettebattan biri yaralanır veya
sağlığını elde edecekleri kârın üzerinde tutup, onu
hastalanırsa ve bu kişinin hastaneye götürülmek limanlarının hemen dışında bariz bir biçimde
Montevideo’daki bir doktora götürmüş olsaydı, bu
suistimal edilmelerini görmezden geliyorlar. 2018
için karaya çıkması gerekirse...o balıkçının
balıkçı bugün hâlâ hayatta olabilirdi.
ve ailesinin tüm masrafları ödemek zorunda
yılından bu yana, Uruguay sularında yabancı
kalacağını söylediler. Bu işveren, hasta olma
Bu durum karşısında büyük öfke duyan Suarez
balıkçı gemilerinde çalışan en az 17 mürettebat
suçunu işledikleri için, sahip oldukları az miktarda hayatını kaybetti.
şunları söyledi: “TWU, avlarını boşaltmak üzere

Resmi olarak bayrak devleti belgelerinde
balıkçılık devriye gemisi olarak listelenen gemi,
pratikte büyük bir balık işleme fabrikası ve
aktarma gemisi olarak faaliyet gösteriyordu.
Ocak ayında Çinli gemi sahibi tarafından terk
edilmişti ve o zamandan beri mürettebata ödeme
yapılmamıştı. Hiçbirinin iş sözleşmesi yoktu.
Gemi çok kötü durumdaydı. Mürettebat ülkelerine
geri gönderilmeyi talep etti.
ITF’in irtibat sorumlusu Januario Jose
Biague’nun, Denizcilik ve Limanlar Enstitüsü

seafsupport@itf.org.uk
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Ödenmemiş ücretlerin toplam tutarı 53.228 ABD
dolarıydı - bunun 14.100 ABD doları Endonezyalı
mürettebata ve 33,800 ABD doları Bangladeşli
mürettebata aitti. Endonezyalılar ücretlerini tam
olarak aldılar, ancak Kovid-19 krizi nedeniyle 2
Ekim’e kadar ülkelerine geri gönderilemediler.
Bangladeşli mürettebat 23.800 ABD doları
tutarında bir tahsilat yaptıktan sonra ülkesine geri
gönderilmek için 23 Ekim’e kadar ve ödenmemiş
10.000 ABD dolarını tahsil etmek için de Aralık
ayına kadar beklemek zorunda kaldı. Gemi daha
sonra serbest bırakıldı.

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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ITF Denizciler
Vakfı

Vakıf, Kovid-19 krizinde denizcilerin
esenliği için 1,5 milyon sterlin kaynak
ayırdı
ITF Denizciler Vakfı, kriz sırasında denizcilere destek sağlamak ve sosyal yardım hizmetlerini
sürdürmek için bir Kovid-19 acil durum fonu kurdu. Vakıf müdürü Katie Higginbottom, 1,5
milyon sterlinlinin ne gibi bir fark yarattığı hakkında bilgi veriyor

Salgından kaynaklanan acil ihtiyaçları hızlı bir
biçimde karşılamak üzere bağışta bulunabilmek
amacıyla, 2020 yılının Mart ayının sonunda bu
fonu kurduk. Bu para, denizciler ve ailelerinin
katlanmak durumunda kaldıkları sıkıntı, stres
ve yalıtılmışlığı azaltmak ve bu kritik zamanda
denizcilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin
sürekliliğini sağlamak için kullanıldı.
Kasım ayı sonuna kadar, 34 ülkede, büyük
çoğunlukla sendikalara ve limanlarda faaliyet
gösteren sosyal yardım kuruluşlarına 61 adet
bağışta bulunduk. Bu bağışların büyük bölümü;
•	Denizci merkezlerinin çoğunluğunun
bulunduğu bölgeler olan Avrupa (toplam olarak
yaklaşık 364.000 sterlin tutarındaki 16 projeye)
ve Kuzey Amerika’daki (toplam olarak yaklaşık
203.000 sterlin tutarındaki 12 projeye) projelere
•	Asya’da emek arz eden ülkelerin sendikalarına
ve mahsur kalan denizcilere yardım sağlayan
kuruluşlara (toplam tutarı 308.000 sterlinin
biraz üzerinde olan 11 projeye) yapıldı.
İşte yaptığımız bağışların denizcilere nasıl
yardımcı olduğuna dair birkaç kesit.
Birçok sendika limanlarda ve gemilerde
karantinada olan denizcilere kişisel koruyucu
ekipman (KKD) sağlayabildi.
Bağışların bir bölümü limanlardaki sıhhi

tesisleri iyileştirmek amacıyla yapıldı. Nijerya
Deniz İşçileri Sendikası (MWUN), ülkedeki
12 liman ve terminalin tamamında binlerce
KKD setinin ve virüsün bulaşmasının nasıl
önlenebileceğine ilişkin bir eğitim programının
dağıtımını yaptı.
Birçok denizci merkezi faaliyet göstermeye
devam edebildi. Brezilya’nın Santos kentindeki
TIPLAM merkezi, karantina süresince açık
kalabilmek için yeni bir araç satın alabildi ve
fazladan bir personel istihdam edebildi.
AMOSUP’un Filipinler’in başkenti Manila’nın
Intramuros ilçesinde yer alan Gemi Adamları
Hastanesi’nde, günde 300 Kovid-19 testini
uygulayabilen ve test sonuçlarını 24 saat
içinde veren yeni bir moleküler laboratuarının
kuruluşunu finanse ettik. Bu hizmet, denizcilerin
gemilerde iş bulmalarını sağlıyor. Kovid19 testine duyulan ihtiyaç azaldığı zaman,
laboratuvar denizcileri grip, solunum sinsityal
virüsü (RSV), tüberküloz ve HIV gibi virüslere
karşı test edecek.
İran Ticari Denizciler Sendikası (IMMS), KOVID19 komitesinin çalışmalarını desteklemeye
yönelik bir bağıştan faydalandı. Bu komitenin
faaliyetleri, denizcileri ve ailelerini güvende
tutmak için ‘Koronavirüsü yendik’ başlıklı
bir farkındalık artırma kampanyasını, tıbbi

bakım sağlamak ve KKD dağıtmak amacıyla
bir gönüllüler sistemini ve mahsur kalan
denizcileri desteklemek için bir 7/24 danışmanlık
yardım hattını içeriyordu. Sendika ayrıca,
kendi ülkesinde ikamet etmeyen veya yabancı
ülkelerden denizcileri desteklemek için İtalya ve
İspanya’daki diğer denizcilik örgütleriyle işbirliği
yaptı ve mahsur kalan denizcileri ülkelerine geri
göndermek amacıyla Tahran’daki Hindistan
Büyükelçiliği ile birlikte çalıştı.
Kolombiya’daki Sindicato Nacional De
Trabajadores De Rama (SNTT), ülkenin salgından
en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Valle del
Cauca’da yaşayan ve çalışan yaklaşık 510 balıkçı
ve denizciye gıda sepetleri ve KKD dağıttı.
Ayrıca karantina kaldırıldığında güvenli bir şekilde
işe dönebilmeleri için onlara temel biyogüvenlik
kitleri ve koruyucu giysiler de sağladı.
Salgın boyunca çalışırken gerçekten çok büyük
güçlüklerle karşılaşan birçok denizciye ve
denizcilik sektörü işçisine hizmet ve ekipman
sağlayan kahraman sendikacılara, sosyal yardım
çalışanlarına ve gönüllülere destek verebildiğimiz
için kendimizi çok ayrıcalıklı hissediyoruz.
Hükümetlerin hızlı şekilde işbirliği yapmadığı
ve mürettebat değişimlerini kolaylaştırmadığı
durumlarda, sendikalar ve sosyal yardım grupları
yaşanan güçlükleri aşmak için ellerinden geleni
yaptılar.

Denizciler Vakfı, ITF’in sosyal yardım koludur – daha fazla bilgi için
www.seafarerstrust.org
ITF Denizciler Bülteni 2021
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‘Denizdeki
kahraman’
büyük
ilgi gören
fotoğraf
yarışmasını
kazandı
2020 yılının Ekim ayının
sonunda, ITF Denizciler Vakfı,
Hâlâ Denizde konulu fotoğraf
yarışmasının kazananlarını
açıkladı. Vakfın müdürü Katie
Higginbottom, yarışmaya
katılan fotoğrafların gücünden
çok etkilendi
seafsupport@itf.org.uk
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Denizcileri salgın sırasında denizdeki
yaşamlarıyla ilgili dijital fotoğraflar çekip
göndermeye davet ettiğimiz zaman, bu
yarışmanın 3.000 gibi muazzam sayıda resmi bir
araya getireceğini hayal bile edemezdim.
Yarışma, mürettebat değişimi krizi sırasında
denizde iş sözleşmelerinin öngördüğünden
çok daha uzun sürelerle ve muhtemelen insan
haklarına aykırı bir biçimde çalışmak zorunda
kalan denizcilerle bağlantı kurmak için tasarlandı.
Yarışmaya gönderilen muhteşem fotoğraflar,
denizcilerin yaşadıkları deneyimlerin çeşitliliğini
yansıtıyordu ve bu da kazananları seçmeyi çok
güçleştirdi.

35

değil’ başlıklı resmi için verildi. Yarışmaya katılan
birçok fotoğraf gibi, bu da sinir bozucu bir durumu
mizahi ve yaratıcı bir şekilde ele alıyordu.
Jüri bundan başka üç fotoğrafı da - Ceo Angelo
D Fajardo’nun ‘İşe Dönüş’, John Rufo M
Bontilao’nun ‘Duş Partisi’ ve Mayvine Cloma’nın
‘Bir fark yaratabilen Cesur bir Kadın’ başlıklı
fotoğrafları - övgüye değer buldu.
Kazanan ve çok beğeni alan resimleri www.
itfseafarers.org/en/still-at- sea/winners adresinden
görebilirsiniz.

Bu resimler ve onlara eşlik eden hikâyeler ve
betimlemeler, denizcilerin salgın sırasındaki
deneyimlerinin geniş kapsamlılığını yansıtan
Mürettebatın 40 gün karantinada kaldıktan sonra benzersiz bir arşiv oluşturuyor. Bunları denizcilik
fırtınalı denizlerde kargonun güvenliğini sağlamak dışındaki dünyada denizcilerin yaşamları
için verdikleri mücadeleyi gösteren ‘Denizdeki
hakkında farkındalık yaratmak için kullanmayı
Kahraman’ başlıklı fotoğraf ile Ike S Dagandanan amaçlıyoruz.
1.000 sterlinlik birincilik ödülünü kazandı. Jüri
Hâlâ Denizde’nin jüri üyeleri:
üyeleri bu fotoğrafı denizcilerin karşı karşıya
Dünya Denizcilik Üniversitesi Başkanı
olduğu tehlikeleri, etkileyici hava koşullarını ve
Dr Cleopatra Doumbia-Henry, Fidelity
geminin ve denizcilerin etrafını saran denizlerin
International’da Küresel Yönetim Başkanı
devasa boyutlarını gösterdiği için seçtiler.
Jenn-Hui Tan, ödüllü fotoğrafçı Rory Carnegie,
Jay Michael A Ebueza’nın ‘Gizlice Sessiz’ başlıklı fotoğrafçı ve yazar Stefan F Lindberg ve Katie
fotoğrafı, güzelliği ve bir geminin köprüsünden
Higginbottom.
görülen Kuzey Kutbu kıyı manzarasının
kompozisyonu, taşıdığı umut ve direnç mesajı
nedeniyle ikincilik ödülünü kazandı.
Üçüncülük ödülü, Carlo Deuxson Santiago’ya, bir
denizcinin süpürge sopası üzerinde ‘uçup gidişini’
gösteren, ‘Gemiden ayrılmak yok mu? Sorun

www.itfseafarers.org #ITFseafarers

18/08/2021 13:04

Denizciler - ITF’i bilgi ve
tavsiye almak için günlük
uğrak limanınız haline getirin
Ücretsiz ITF uygulamaları - hem Android hem de iOS cihazlar
üzerinde kullanılabilir
Uygulamalarımızı uygulama mağazanızdan ve www.itfseafarers.org/en/look-up/-itf-seafarers-apps adresinden indirebilirsiniz

ITF Denizciler
• Geminizi kontrol edin
• Bir kriz anında nereden
yardım alabileceğinizi
keşfedin

ITF Küresel
• ITF’le iletişime geçin
• Bir ITF müfettişini ya da bir
ITF denizcilik sendikasını
bulun

• ITF ve sendikalardan en
son haberleri takip edin
• Kampanyalarımızı takip
edin

• ITF ve sendikaları hakkında
daha fazla bilgi edinin

ITF web siteleri

www.itfseafarers.org

www.itfglobal.org

Haklarınızı ve ITF müfettişlerinin denizde ve limanlarda
nasıl yardım sağladıklarını, denizcilere özel yayın yapan
web sitemizden öğrenin.

İşçileri ve onların ITF üyesi sendikalarını etkileyen en son
gelişmeleri, ITF Küresel web sitesinden takip edin.

ITF sosyal medya
• Twitter’da #itfseafarers’ı kullanarak ve www.facebook.com/ITFseafarerssupport adresi
üzerinden en son haberleri takip edin ve bu haberlerle ilgili kendi görüşlerinizi dile getirin
• Bizi www.instagram.com/ITFseafarerssupport adresinden takip edin
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