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Mürettebat akitlerinde yeni gelişmeler- MLC 
2006 değişiklikleri

P&I poliçeleri, temel olarak, gemide karşılaşılan sair risklerin 
gerçekleşmesi sonucunda üçüncü şahıslar lehine doğacak tazminat 
hakları nedeniyle armatöre yöneltilebilecek talepleri kapsayan çok 
güçlü bir himaye sağlar. Teminat altındaki rizikolar arasında en 
yaygın olanı, denizcilerin/veya ailelerinin ölüm, yaralanma veya 
ülkelerine geri gönderilme ihtiyacına ilişkin taleplerdir.

Deniz hayatının mürettebat bakımından birçok riske açık olduğu 
kabulüyle, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ortaya koyduğu 
küresel standartlar setinin dördüncüsü olan MLC 2006, bilindiği 
üzere gemi adamlarının çalışma sözleşmelerini ve denizcilik 
firmalarının bu sözleşmeler üzerindeki yükümlülüklerini, çalışma 
saatlerini, sağlık ve emniyetini, yaşam alanlarını, iaşe standartlarını 
ve gemi adamlarının refahını içeren muhtelif konuları bir düzene 
koymak amacıyla oluşturulmuştur. 

Küresel olarak zor günlerden geçildiği, pandemi ve savaş dolayısıyla 
çalışma koşullarının beklenmedik şekillerde etkilendiği bir alan da 
deniz endüstrisi. Buradaki koşulların iyileşmesi için hükümet 
temsilcileri, gemi adamları, denizcilik şirketleri gibi dünya 
denizlerindeki paydaşlardan oluşan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) Özel Üçlü Komitesi (Special Tripartie Commitee) 5-13 Mayıs 
2022 tarihleri arasında bir toplantı gerçekleştirerek, toplamda 12 
değişiklik önerisinde bulundu. Bu önerilerin temel amacı, gemi 
adamlarının iş akitleri ve işverenlerin bu akit doğrultusunda 
üstlendikleri şartların, onların çalışma koşullarındaki refahı temin 
eder biçimde düzenleme hedefidir.
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Konu tebliğ ile, Çevre Kanunu’nun 20.maddesinde yer alan kanuna aykırılık hallerinde 
uygulanacak yeni idari para cezalarının miktarları, %36.2 oranında arttırılmış olup, bu 
yaptırımlar 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulamaya konmuştur. Tebliğin eki olan 
tarifede, denize sızan/bırakılan maddenin içeriği ve geminin tonajına göre kategoriler 
mevcuttur. Uygulanacak yaptırımlar, geminin tüzel bir kişiye ait olması halinde ve 3 
sene içerisinde bir geminin kirliliğe sebep olma durumu tekerrür ettiği hallerde çeşitli 
oranlarda arttırılmaktadır. Kirliliğin oluşması durumu tespit edildiğinde, uygulanacak 
idari para cezasının yanında, başkanlığının, Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yukarıda bahis olunan tarifeden bağımsız 
olarak kendi takdir yetkisi altında ve 5,000.000TL’ye kadar para cezası uygulayabilme 
yetkisidir. Bunun yanı sıra, kaptan aleyhine cezai işlemlerin de başlatılabilmesi ihtimal 
dahilindedir.

Bilindiği üzere, su aracından bırakılan veya sızan herhangi bir maddeden kaynaklanan 
sorumluluklar dolayısıyla oluşan idari para cezaları, genel itibarıyla P&I sigortası teminatı 
altındadır.

Bu nedenle oluşan zıya, hasar veya bulaşmanın önlenmesi veya azaltılması için alınacak 
makul önlemler ve kirliliğin temizlenmesi masrafları ile bu durumu engellemeye yönelik 
makul önlemlere ilişkin masraflar da teminat altındadır.

Sigortalının Türk hukuku mevzuatı ve emredici kurallarına, ahlaki değerlere kamu 
düzeni veya kişisel haklara aykırı hareketinden kaynaklı talepler, geminin haddinden 
fazla yüklenmesi, kanuna aykırı balıkçılık, sigortalının veya işletenin şahsi kusuru veya 
pervasız hareketi ile zararın meydana gelmesi, sigortalı su aracının izin verilmeyen 
sulara girişi ve deniz trafiği kurallarına uymaması sebebiyle kesilen cezalar teminat 
dışıdır.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında, geminin tutuklanması riskini bertaraf etmek için 
yapılması gereken cezanın ivedilikle ödenmesi yahut idareye uygun bir garantinin 
sunulmasıdır. Uygulamada idare tarafından kabul edilen garanti içeriği değişkenlik 
göstermekte olduğundan, garanti içeriğinin ilgili Liman Başkanlığı ile mutabık kalınan 
metin olduğundan emin olunmalıdır. Kanun, idari yaptırıma itiraz için 30 günlük süre 
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Komite, geçtiğimiz Mayıs ayında Cenevre’de gerçekleştirilen 
toplantılarda gemi adamlarına yönelik cinsel saldırı, taciz, zorbalık ve 
tacize ilişkin alınan kararların yanında, gemiden ayrılma durumlarında 
tesis edilecek mali güvence sistemi ve tazminat hususlarında da 
önemli hususları gündeme getirdi. Netice itibarıyla bu revizyon 
önerilerinden sekiz tanesi kabul gördü. İşbu değişikliklerin ILO 
tarafından onaylanarak 2024 itibarıyla yürürlüğe girmesi 
beklenmektedir.

Komitenin bu toplantıları neticesinde gemi adamları, özellikle artan 
sayıda kadın denizciye uyacak şekilde uygun boyutta kişisel koruyucu 
donanıma sahip olacak, gemi adamları için kaliteli içme suyu ücretsiz 
olarak sağlanacak, devletler terk edilmiş gemi adamlarının hızlı bir 
şekilde ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştıracak, acil yardıma 
ihtiyacı olanların tıbbi bakımını sağlayacak,  gemide ölen gemi 
adamlarının naaşlarının ülkelerine geri gönderilmesini 
kolaylaştıracak, gemi adamlarına gemi sahipleri ve devletler 
tarafından limanlarında internet erişimi sağlanacak; parasal 
kayıplarını tazmin etmek için işe alma ve yerleştirme hizmetleri 
yükümlülüğüne ilişkin hakları konusunda bilgilendirilecek. Bunun yanı 
sıra yine kabul edilen değişiklikler tahtında, gemi adamlarının tüm 
ölümleri kaydedilip yıllık olarak ILO’ya rapor edilip ilgili veriler 
yayınlanacak.

Değişiklik önerilerinin 110’uncu ILO Genel Konferansı kapsamında 6 
Haziran 2022 tarihinde onaylandığı ve bu değişikliklerin Aralık 
2024’te yürürlüğe gireceği öngörülmektedir.




