
DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINDA OLANLAR 

I-GİRİŞ  

4857 sayılı ĠĢ Kanununun 1. maddesine göre, bu Kanun 4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün 
işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına 
bakılmaksızın uygulanır. Dolayısıyla ĠĢ Kanunu, bu hükmüyle genel bir Kanun olduğunu 

belirtmektedir. Ancak, ĠĢ Kanununda kimlerin, hangi iĢlerin Deniz ĠĢ Kanunu kapsamına girdiği yer 
almamakta, bu sorunun cevabı 854 sayılı Deniz ĠĢ Kanununun 1. maddesinde bulunmaktadır.   

Deniz ĠĢ Kanununun kapsamı belirten maddesine göre, bu kanun denizlerde, göllerde ve 

akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akti 
ile çalışan gemiadamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır. Aynı işverene ait gemilerin 
grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu veyahut işverenin çalıştırdığı gemiadamı sayısı 
5 veya daha fazla bulunduğu takdirde birinci bent hükmü uygulanır. Bu kanunun uygulanmasında; 
sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır. 

II- DENİZ İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA OLMA ŞARTLARI 

A-         Bir Geminin Varlığı 

Bu Kanun, denizlerde, göllerde ve akarsulardaki Türk Bayrağını taĢıyan gemilerde bir hizmet akdi 
ile çalıĢan gemiadamları ve bunların iĢverenleri hakkında uygulanır. 

Bu yasal sınırlara göre, öncelikle neyin gemi olarak tanımlandığını bilmek gerekmektedir. Deniz ĠĢ 
Kanununda gemi tanımına yer verilmemiĢ, sandal, mavna, Ģat, salapurya[1] gibi olanlar da gemi 
sayılır Ģeklinde belirtilmiĢtir. Türk Ticaret Kanununda ise tahsis edildiği amaç, suda hareket 
etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket 
etmesi imkânı bulunmasa da, gemi sayılmıĢtır (TTK. m.931). Gemi, Gemiadamları Yönetmeliğinde 
biraz farklı tanımlanmıĢtır. Buna göre gemi, adı, tonilatosu ve kullanım amacı ne olursa olsun 

denizde ve iç sularda kürekten baĢka bir aygıtla yola çıkabilen araçtır (m.4/9). Kısaca suda 
kürekten baĢka bir araçla hareket edebilen Ģeye gemi denmektedir. 

Bu arada kısaca da olsa gemiadamlarına değinmekte yarar vardır: Deniz ĠĢ Kanununun 2. 

maddesinde gemiadamı tanımlanarak, “ bir hizmet akdine dayanarak gemide çalıĢan kaptan, zabit 
ve tayfalarla diğer kimselere gemi adamı denir” diyerek, gemi adamını “bir hizmet akdine bağlı 
olarak çalıĢan” kimse olarak nitelendirmiĢtir. Bu yönü ile gemi adamının Kanununun 2. maddesinde 
tanımlanan iĢçi kavramından farklı olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla gemi adamlarının diğer 
iĢçilerden farklı kılan yönü, iĢi bir gemide görmesidir[2]. Gemiadamları genelde seferin baĢından 
sonuna kadar gemide görev yaparken, bazen yükün niteliğine, geçilen yerin özelliğine, yapılacak 

iĢin niteliğine göre gemide çok az kalırlar. Örneğin boğazdan geçiĢe yardımcı olan kılavuz kaptanlar 
bu Ģekildedir. Bu kapsamda gemi adamı; kaptan, kılavuz kaptan, tayfa, aĢçı, elektrik teknisyeni, 
makine mühendisi … gibi unvanlı kiĢilerdir, stajyerler hizmet akdi ile çalıĢmadıkları için gemi adamı 
sayılmazlar. 

Geminin hangi amaçla kullanıldığı önemli sayılmaz. Gemi, ticari bir gaye güdülmeksizin özel bir 
amaçla da kullanılsa veya spora ya da eğitim ve öğretime tahsis edilmiĢ de olsa yasanın kapsamına 

girer. Buna karĢın kiĢilerin iĢ akdi ile değil de fakat yasal bir zorunluluğa dayanarak çalıĢtırıldığı 
savaĢ gemilerine Deniz ĠĢ Kanunu uygulanmaz[3]. SavaĢ gemilerinde iĢ akdiyle örneğin temizlikçi, 
aĢçı vs çalıĢtırılıyorsa, bu kiĢiler Deniz ĠĢ Kanunu kapsamında olacaktır. 

Bu düzenleme çerçevesinde balıkçı teknelerinin Deniz ĠĢ Kanunu kapsamında oldukları görülecektir. 
Ancak mahkeme kararı[4] ile oluĢan baskın görüĢe göre balıkçılar ĠĢ Kanunu kapsamındadır. 

Esasında bu hususta gerekli açık düzenlemeler yapılarak balıkçı gemilerinin de gemi sayılıp Deniz ĠĢ 
Kanunu kapsamına alınması, uygulamadaki sıkıntıları ortadan kaldıracaktır[5]. 

B- Türk Bayrağı Taşıması 

Her geminin bir milliyeti vardır ve bu nedenle de bir devletin bayrağını taĢır. Gemiler denizde sefer 
emniyeti bakımından mensup oldukları devletin denetimine tabidir. Gemi ile ilgili olarak ortaya 
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çıkan hukuki uyuĢmazlıkların çözümünde geminin tabi olduğu, bayrağını taĢıdığı devletin kanunları 

ve diğer mevzuatı dikkate alınacaktır[6]. 

Ġkinci Ģart, bu gemi Türk Bayrağını taĢımalıdır ki Deniz ĠĢ Kanunu, gemiadamlarına uygulanabilsin. 

Hangi gemilerin ne Ģartla Türk Bayrağını taĢıyacaklarına iliĢkin düzenlemeler, Türk Ticaret 
Kanununda ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

Genel olarak ifade etmeye çalıĢırsak, bir gemi Türk gemisi ise Türk Bayrağı çeker. Hangi gemilerin 
Türk gemisi olduğu yine aynı Kanunda belirtilmektedir: Gemi Türk vatandaĢının ise, geminin birden 
fazla sahibi var ise payların ya da maliklerin çoğunluğu Türk vatandaĢı ise, gemi tüzel kiĢiliğe ait 
ise, tüzel kiĢilik Türk kanunlarınca kurulması Ģartıyla yönetim organını oluĢturan kiĢilerin çoğunluğu 
ya da payların çoğunluğu Türk ortaklarda ise, Türk ticaret siciline tescil edilen donatma 
iĢtiraklerinin mülkiyetindeki gemiler, paylarının yarısından fazlası Türk vatandaĢlarına ait ve iĢtiraki 
yönetmeye yetkili paydaĢ donatanların çoğunluğunun Türk vatandaĢı ise, gemi Türk gemisi sayılır 

(TTK. m. 940).  Ancak bu karmaĢık iliĢkileri her sefer belirlemek için uğraĢmaya gerek yoktur. Zira 
bir gemi, gemi tasdiknamesi almadıkça –bazen bayrak Ģahadetnamesi almak yeterli sayılmaktadır-, 
Türk Bayrağını çekme hakkını kullanamaz. Geminin Türk Bayrağını çekme hakkı, gemi tasdiknamesi 
ile ispatlanır (TTK. m. 943). 

18 grostondan küçük gemiler, yatlar, denizci yetiĢtirme gemileri, gibi sadece gezinti, spor, eğitim, 
öğretim ve bilim amaçlarına tahsis edilmiĢ gemiler gemi tasdiknamesinden muaftır. 

C- 100 Groston ve Fazla 

Deniz ĠĢ Kanununun 1.maddesine göre, bir geminin ticari tonajı yüz groston ve daha fazla ise bu 
Kanun hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca aynı iĢverenin birden fazla gemisi varsa, gemilerinden her 
biri yüz grostonun altında ve gemilerin toplam tonajı da yüz groston ve daha fazla ise yine bu 
kanun hükümleri uygulanacaktır. Buna göre dolmuĢ motoru iĢleten bir iĢveren motorun tonilatosu 
100 grostondan küçükse Deniz ĠĢ Kanunu hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak aynı iĢverenin 
motorlarının sayısı birden fazla ve bunların tonajları toplamı da en az 100 grostonu buluyorsa, bu 
durumda Deniz ĠĢ Kanunu anlamında uygulama alanı içerisine girecektir[7]. 

Kanunda geçen groston ifadesi Gemiadamları Yönetmeliğinde[8] açıklanmıĢtır: Geminin güverte altı 
ve güverte üstü kapalı yerlerinin hacmini (2.83 m3=1 gros tonilato) ve gemi tasdiknamesi ile diğer 

resmi belgelerde GT olarak belirtilen hacmini (m. 4/55), ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile 
geminin kapalı alan büyüklüğü hacimsel olarak 283 m3 ve daha büyük ise bu gemide Deniz ĠĢ 
Kanunu uygulanacaktır. 

Deniz ĠĢ Kanunu, 100 grostonu bulmayan gemilerde eğer iĢverenin çalıĢtırdığı gemiadamı sayısı 5 
veya daha fazla ise yine bu Kanununun uygulanacağını belirtmektedir (DĠK m.1). 

Bütün bu Ģartların varlığına rağmen eğer gemide çalıĢan gemiadamı yabancı ise, ĠĢ Kanununda 
olmayan bir hüküm karĢımıza çıkmaktadır. Zira ĠĢ Kanununda yabancılar için ayrı/Ģarta bağlı bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Bu kanun hükümleri, mütekabiliyet esaslarına göre Türk 
gemiadamlarına aynı mahiyette haklar tanıyan devletlerin uyruğunda olup bu kanun kapsamına 
giren gemilerde çalışan gemiadamlarına bu uygulanır (DİK m.4). Hükme göre, yabancı 
gemiadamına Deniz ĠĢ Kanunundaki bu kuralları uygulayabilmek için, o yabancının ülkesine ait 

gemilerde çalıĢan Türk VatandaĢlarına o ülkenin benzer yasal kuralların uygulanması 
gerekmektedir. 

D- Bakanlar Kurulu Kararı 

Deniz ĠĢ Kanununun 1. maddesinin 4. fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal gerekler 

bakımından bu kanun hükümlerini yukardaki bentlerin kapsamı dıĢında kalan gemilerle 
gemiadamlarına ve bunların iĢverenlerine kısmen veya tamamen teĢmile yetkilidir. 

Dolayısıyla Bakanlar Kurulu bu konuda yapacağı herhangi bir iĢlemle Deniz ĠĢ Kanununun 
kapsamını geniĢletebilecektir. 

E- Kapsamla İlgili İtirazların Değerlendirilmesi 
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Deniz ĠĢ Kanunu 1. maddesinin son paragrafında “yukardaki bentlerde yazılı gemilerin bu kanun 

kapsamına alınmaları sebebiyle yapılabilecek itirazlar ÇalıĢma Bakanlığı tarafından incelenerek 
karara bağlanır. Bu itirazlar kanunun uygulanmasını durduramaz.” 

Herhangi bir nedenle değil sadece 1. maddenin ilk dört paragrafındaki nedenlerden dolayı ortada 
bir geminin bulunmadığı, 100 grostonilonun aĢılmadığı, Türk Bayrağının taĢınmadığı, gemi adamı 
sayısının beĢten az olduğu, bu nedenle Deniz ĠĢ Kanunu kapsamına girilmediği yönünde bir itiraz 
yapılacaksa bu ÇalıĢma Bakanlığına yapılmalıdır. Ġtiraz sonuçlanıncaya kadar Deniz ĠĢ Kanunu 
uygulanmaya devam edecektir. Bakanlığın kararına karĢı da idari yargıda iptal davası 
açılabilecektir.  

F- İş Kanunundaki Düzenlemeler  

ĠĢ Kanununun 4. maddesinde “deniz taĢıma” iĢlerinde ĠĢ Kanununun uygulanmayacağı belirtilmiĢtir. 

Deniz taĢıma iĢleri dıĢında kalan, lakin, “deniz iĢi” niteliğini taĢıyan bir iĢin söz konusu olduğu bütün 

durumlarda, ilke olarak, bu iĢin Deniz iĢ Kanununun kapsamına girip girmediği araĢtırılmalıdır. Eğer 
bu iĢ, Deniz ĠĢ Kanununun kapsamına girmekteyse, özel hükmün önceliği ilkesi gereğince, genel 
kanun niteliğinde olan ĠĢ Kanunu değil, ona oranla özel Kanun olan Deniz ĠĢ Kanunu hükümleri; yok 
“iĢ” Ģayet Deniz ĠĢ Kanunu kapsamı dıĢında kalmaktaysa, bu halde, ĠĢ Kanunu hükümleri 
uygulanır[9]. 

Deniz taĢıma iĢlerinin ĠĢ Kanununa alınmamasının nedeni, bu iĢlerin karada yapılan iĢlere göre 
kendine has örf ve adeti, kuralları, özellikleri olması ve bunlara ĠĢ Kanunundaki birçok hükmün 

uygulanma olanağının bulunmamasıdır. Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve 
karadan gemilere yapılan yükleme ve boĢaltma iĢleri ile Deniz ĠĢ Kanunu kapsamına girmeyen ve 
tarım iĢlerinden sayılmayan, denizlerde çalıĢan su ürünleri üreticileri ile ilgili iĢler deniz taĢıma 
iĢlerinden sayılmamıĢ ve bunlar ĠĢ Kanunu kapsamına alınmıĢtır[10]. 

Yine ĠĢ Kanununun 4. maddesinin (a) ve (f) bentlerinde “kıyılarda veya liman ve iskelelerde 
gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri”, “f) Deniz İş Kanunu 
kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile 
ilgili işler”in ĠĢ Kanunu kapsamında olduğu düzenlenmiĢtir.  

ĠĢ Kanunu, bu yükleme ve boĢaltma iĢlerini kıyı, liman veya iskelelerle sınırlı tutmayıp gemilerden 
karaya ve karadan gemilere yapılanları da kapsamına almıĢtır. O halde, bu nevi yükleme ve 
boĢaltma iĢleriyle, bu iĢlerde çalıĢan iĢçilerle bunların iĢveren ve iĢveren vekillerine ĠĢ Kanunu 

hükümleri tatbik edilecektir. Ancak ĠĢ K. m.4/a uyarınca, deniz taĢıma iĢlerinin açıkça ĠĢ 
Kanunu’nun kapsamı dıĢında bırakılması karĢısında, römorkaj, kurtarma-yardım, dalgıçlık gibi iĢler 
nitelikleri itibarıyla deniz taĢıma iĢi niteliğinde olmadığından, bu iĢlere Deniz ĠĢ Kanunu 
uygulanmayıp, ĠĢ Kanunu’nun uygulanması yerinde olacaktır[11]. 

Kanun, su ürünleri iĢçisi niteliğini edinme yönünden, baĢlıca üç koĢulu öngörmüĢtür: Bunlardan ikisi 
olumsuz niteliktedir ve su ürünleri mühtahsalları ile ilgili iĢlerin Deniz ĠĢ Kanunu kapsamına 
girmeyen ve tarım iĢlerinden sayılmayan iĢler olduğuna iliĢkindir. Üçüncü Ģart ise, iĢin denizde 
görülmesiyle ilgilidir. ĠĢçi niteliği bu Ģartların tümünün birlikte var olmaları sonucu kazanılır. 
Örneğin, denizde değil de göllerde çalıĢan su müstahsalları ile ilgili iĢler, bendin kapsamı dıĢındadır 

ve bu iĢlerde çalıĢan iĢçiler ĠĢ Kanunundan yararlanamazlar. Son Ģartın öngörülmesi, güvenlik ve 
koruma ihtiyacının denizlerdeki çalıĢmalara daha belirgin olarak varsayılmasından ileri gelmiĢ olsa 
gerekir[12] 

III- SONUÇ 

Deniz ĠĢ Kanunu, deniz, göl ve (büyüklüğü vs. hakkında hiçbir sınırlama içermeyen) akarsularda 
belli koĢulları taĢıyan gemilerde çalıĢan iĢçileri kapsamına aldığı gibi, sandal, mavna, sat, salapurya 
gibi araçları da gemi olarak kabul etmiĢtir[13].  

854 sayılı Deniz ĠĢ Kanununun 1. maddesine göre, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk 
Bayrağını taĢıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akdi ile çalıĢan 
gemiadamları ve bunların iĢverenleri hakkında bu Kanun uygulanır. Aynı iĢverene ait gemilerin 
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grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu veyahut iĢverenin çalıĢtırdığı gemiadamı sayısı 

5 veya daha fazla bulunduğu takdirde yine bu Kanun uygulanır. Gemi yabancı ülke bayrağını taĢıyor 
veya gemi Türk bayraklı olsa bile yüz grostonluk değil ise, bu gemide çalıĢanlar hakkında Deniz ĠĢ 
Kanunu uygulanmayacaktır. Keza taĢıma iĢinde çalıĢan bu gemideki iĢçiler yine 4857 sayılı ĠĢ 
Kanunu kapsamına girmeyecek, haklarında Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri 
uygulanacaktır[14]. 

 
 

 

[1] Sandal: Ġnsan veya eĢya taĢıyacak biçimde yapılmıĢ, kürekle yürütülen deniz teknesidir. Mavna: 

Gemilere ve yakın kıyılara yük taĢıyan, güvertesiz büyük teknelerdir. ġat: Sığ sularda ağır yükleri 
taĢımak için kullanılan, altı düz bir çeĢit teknedir. Salapurya: Ticaret eĢyası taĢımakta kullanılan, 

10-15 tonluk, üçgen biçiminde yelkeni olan deniz taĢıtıdır. BektaĢ KAR, Deniz ĠĢ Hukuku, Ankara 
2012, s.114. 

[2] Hasan PEKDEMĠR, Deniz ĠĢ Hukuku, Ankara 2011, s.17. 

[3] Sarper SÜZEK, ĠĢ Hukuku, Ġstanbul 2011, s. 206. 
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tamamının tarımsal ürün olarak kabulü gerekir, Ģeklinde kararı vardır (Yargıtay CGK’nun 
19.12.1972 tarihli ve 5-430/496 sayılı kararı). 

[5] Hasan PEKDEMĠR, Deniz ĠĢ Hukuku,  Ankara 2011, s.42 
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