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FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI 
(“YIPRANMA PAYI”) 

 

A.Yıpranma Payı Hakkının Tarihçesi: Gemi insanları bakımından 3395 Sayılı 

Kanun ile 01 Eylül 1987 tarihinden itibaren yasal bir hak uygulanan ve sosyal 

güvence kapsamında sağlanan fiili hizmet süresi zammı (“yıpranma hakkı”), 1 

Ekim 2008 tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sigortalar Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile kaldırılmıştır. 
 

 
01.10.2008 tarihinde yürürlükten kaldırılan 506 Sayılı Kanun'da yer alan fiili 

hizmet süresi zammı, ilk kez 01.09.1977 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 

giren 2098 Sayılı Kanun ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu düzenlemeyle, 

basım ve gazetecilik işyerlerinin yasada belirtilen unvanlarla çalışan 

sigortalıların yine yasada belirtilen işlerde geçen sigortalılık sürelerine, fiili 

hizmet süresi zammı uygulanarak belirli bir sürenin daha eklenmesi 

öngörülmüştür. Akabinde, 3395 Sayılı Kanun ile 01.09.1987 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere, unvan ayrımı yapılmaksızın hizmetin basım ve gazetecilik 

işyerlerinin Kanunda sayılan işlerde geçmesi, fiili hizmet süresi zammından 

yararlanılması adına yeterli görülmüştür. Anılı mevzuat gereğince belirtilenlerin 

yanı sıra gemi insanları, gemi ateşçileri, kömürcüler, dalgıçlar ile azotlu gübre 

ve şeker sanayinin yasa ile belirlenen bölüm ve işlerinde çalışan sigortalılar da 

fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmışlardır. 506 Sayılı Kanun'a göre, 

itibari hizmet süresinden yararlanabilmek için üç koşulun bir arada olması 

gerekmektedir. Bunlar; sigortalı sayılma, hizmetin belirli işlerde geçmesi ve 

belli bir süre prim ödeme gün sayısının varlığı olarak belirlenmiştir. 

 
(EK-1: Sosyal Sigortalar Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri, 

sayfa 109) 

 
Her ne kadar, denizciler gibi yıpranma payı hakları 2008 yılında ellerinden 

alınan Basın ve Gazetecilik mesleği mensupları, yitirdikleri haklarını “Basın 

kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar” şartı ile olsa dahi 11.11.2020 yılında 

geri kazanmışlardır. Buna karşın, ne yazık ki, 5510 Sayılı Kanun'un yürürlüğe 

girdiği tarihten bu yana gemi insanları haklarına kavuşamamışlardır. 
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B. 01.10.2008 Tarihli 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sigortalar Kanunu Madde 40'ta Yer Alan 

Meslek Grupları 
 

1.  Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar, 

2.  Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, 

3.  Çimento fabrikalarında çalışanlar, 

4.  Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar, 

5.  Kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar, 

6.  Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar, 

7.  Alüminyum fabrikalarında çalışanlar, 

8.  Yeraltı işlerinde çalışanlar, 

9.  Döküm fabrikalarında çalışanlar, 

10. Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışanlar, 

11. Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlar, 

12. Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren 

işlerde çalışanlar, 

13. Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilâtı'nda çalışanlar, 

14. İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlar, 

15. Basın ve gazetecilik mesleğinde 

16. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışanlar, 

17. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda çalışanlar, 

18. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışanlar, 

19. Ceza infaz kurumlarında çalışanlar, 

20. İnsan sağlığına ilişkin işlerde çalışanlar. 

 
C.Yıpranma payından yararlanabilmenin aşağıda 

özetlendiği üzere 4 temel koşulu bulunmaktadır. 
 

* Kanunun 40. maddesinde yer alan listedeki işlerde veya işyerlerinde 

çalışıyor olmak. 

* Kanunun 40. maddesindeki listede yer alan “kapsamdaki sigortalılar” 

kısmına dâhil olmak. 
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*  Kanunun  40.  maddesinde  yer  alan  listedeki  işlerde  veya  işyerlerinde 

çalışıyor olmak. 

*  Kanunun  40.  maddesindeki  listede  yer  alan  “kapsamdaki  sigortalılar” 

kısmına dâhil olmak. 
 
 

D.Gemi İnsanlarının Yıpranma Hakları İade Edilmelidir. 
 

Denizciler kendi mesleklerini icra ettikleri sırada halihazırda yukarıda 

sayılan pek çok meslek grubunun işini bireysel olarak icra etmektedirler. 

Üstüne üstlük görevlerini yerine getirirken aylarca ailelerinden uzak şekilde 

doğa şartları ile mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Normal şartlar 

altında zaten icrası oldukça zor bir meslek dalı olan denizcilik, tüm dünyayı 

etkileyen Covid-19 Pandemisi sebebi ile daha zorlu bir hal almıştır. Covid-19 

Pandemisi nedeniyle gemi insanlarının gemide kalış süreleri uzamış, baskı 

ve stresi kaldıramayan gemi insanlarının intihar vakıaları da normal döneme 

kıyasla artış göstermiştir. 

 
Konuya dikkat çekmek için Uluslararası Denizcilik Örgütü (International 

Maritime Organization - IMO) tarafından “Covid-19'un ön saflarında yer alan 

denizcileri desteklemek” konulu bir makale yayılanmış ve denizcilerin salgın 

süresince yaşadıkları sıkıntılar açıkça gözler önüne serilmiştir. Tüm 

dünyanın Covid-19 Pandemisi süresince kabul ettiği “Denizcilik yok - 

alışveriş yok” (“No shipping- no shopping”) deyişi ile de kilit çalışanlar olan 

gemi insanlarının her alanda oldukça öneme sahip olduğu bir kez daha 

ortaya konmuştur. Aynı zamanda Covid-19 Pandemisinin en başından bu 

yana, dünyanın dört bir yanında alınan önlemler kapsamında birçok sektör, 

evden çalışma sistemine geçmiş ancak gemi insanları ticaretin devam 

etmesi ve bu zorlu süreçte tüm dünyada temel ihtiyaçların karşılanması 

adına en ön saflarda yer almışlardır. 

 
(EK-2:   https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/pages/support-for- 

seafarers-during-covid-19.aspx internet sitesinden “Covid-19'un ön 

saflarında yer alan denizcileri desteklemek” konulu makale) 

 
Gemi  insanlarının  fiili  hizmet  zammı  hakkının  iade  edilmesi  talebimizin 

dayanakları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir; 
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Günümüzde teknolojik gelişmeler bir nebze olsun gemide çalışma şartlarını 

iyileştirmiş gibi görünse de aslında şartlar başka şekillerde ağırlaşmıştır. Artan 

teknoloji ile personel istihdamının azalması dolayısıyla çalışma saatleri her ne 

kadar kâğıt üzerinde kurallara uygun gibi gösterilse de gerçekler oldukça 

farklıdır. Uzun saatler ayakta kalınmakta üstüne üstlük her biri kendine özgü ayrı 

bir risk teşkil eden manevralar (yanaşma, kalkış, demirleme vb.), kargo 

operasyonları, seyir gibi işlemler gemi personeli tarafından devam ettirilmeye 

çalışılmaktadır. Gemilerde, yaralanma ve ölüm gibi riskler eskiye nazaran artmış 

durumdadır. 

 
Doğayla mücadelenin iklim değişikliği ile daha da zorlaştığı günümüzde, 

gemilerdeki personelin günlerce ağır denizlerde seyir yapmak durumunda 

kaldığı ortadadır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu 

Madde 40 hükmünde yer alan mesleklerden hiçbirinde, gece ve gündüz 

sallantıda çalışma, uyuma veya yemek yeme hali söz konusu değildir. Ağır deniz 

neticesinde pek çok gemi insanı denize düşmüş pek çoğu da ağır hava nedeniyle 

çalışma esnasında yaralanmıştır. 

 
Gemi insanı için 2 yılda bir periyodik, 5 yılda bir tepeden tırnağa sağlık raporu 

alınması zorunludur. Denizde çalışmalarına mahal vermeyecek hastalıkların 

olması halinde, gemi insanları mesleği bırakmak zorunda kalmaktadır. “Gemi 

insanı yıpranmıyor olsaydı. bu kontrollerin yapılmasına neden ihtiyaç duyulsun?” 

sorusu akıllara takılmaktadır. 

 
Gemi insanı uzunca süre karaya ayak basmaması nedeniyle statik elektrikle 

yüklenir. Statik elektrik bedensel ve zihinsel yorgunluğa, kas ağrılarına ve 

kaslarda krampa neden olur. Yıpranmadığı düşünülen ve fiili hizmet zammı 

uygulaması kaldırılan gemi insanının, bedeni ve zihni, metal yorgunluğu oluşan 

gemilerdeki gibi, gün geçtikçe adeta daha kırılgan hale gelmektedir. 

 
Taşınan her yükün kendine özgü riskleri mevcuttur. Ancak bazı yükler tehlikeli 

olduğu kadar insan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Uzunca süre aynı 

tehlikeli yükün etkisine maruz kalmanın sağlık sorunlarına yol açacağı ortadadır. 

Bir kez daha gemi insanının yıprandığı açıkça gözler önüne serilmektedir. 

 
Vardiyalı çalışan gemi insanının hafta tatili veya gece ve gündüzü yoktur. Her 

limana yanaşma ve kalkış ile vardiya düzeni bozulan gemi insanı saat 

değişikliklerine kendini adapte etmek zorundadır. Uzunca süre gemide kalmış 

olan gemi insanının ruhsal ve bedensel sağlığı bu anlamda ciddi zarar 

görmektedir. 
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Seyir esnasında gemi insanının başına bir kaza gelmesi halinde, rotanın en 

yakın karaya çevrilmesi veya karadan yardımın gemi insanına ulaştırılması 

gerekmektedir. Hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğu bu anlarda bazen yardım 

çok geç gelebilmektedir. Hal böyle iken karada çalışanların kolayca 

erişebildikleri yardıma gemi insanları aynı rahatlıkla ulaşamadıklarından ölümler 

veya şanslı ise sakatlıklar meydana gelmektedir. Tam olarak bu sebeplerden 

gemi insanı yıpranmanın da ötesinde zorluklara göğüs germek durumundadır. 

 
Korsan saldırılarına maruz kalan veya savaş bölgelerine seyir yapmak 

mecburiyetinde olan gemi insanı hayatını, gemiyi, yükü ve aynı gemide olduğu 

kader arkadaşlarını korumak için riske atılmak zorunda kalmaktadır. Herhangi bir 

saldırı durumu söz konusu olduğunda ise çoğunlukla gemi insanları hayatlarını 

kaybetmektedir. 

 
Gemiye yeterli veya zamanında yapılmayan taze meyve ve sebze ikmali gemi 

insanının yetersiz beslenmesine ve uzun vadede sağlığının ciddi anlamda zarar 

görmesine neden olmaktadır. 

 
Dar bir alanı 20-25 kişi ile paylaşmak zorunda olan gemi insanı, sevdiklerinden 

uzakta ve pek çok başkaca zorlukla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. 

Kontrat süresi dolsa dahi armatör şirket tarafından en makul limanda 

indirileceğinin beyan edilmesine karşın gemi insanının aylarca gemide tutulduğu 

da bilinen bir gerçektir. Ruhsal ve bedensel olarak halihazırda sözleşmesinin 

sona ermesi ile bitkin durumda olan gemi insanı, kontrat süresinin uzamasıyla 

daha da yıpranmaktadır. 

 
Limanların her geçen gün ilerleyen teknoloji ile daha hızlı tahliye ve yükleme 

yapması, kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için limanda dışarı çıkma veya karaya 

ayak basma ümidi olan gemi insanı zor durumda bırakmaktadır. Gemi insanının, 

kısıtlı ve kalitesiz olan sosyal hayatı her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. 

 
Gemilerin kuzey-güney (ya da tersi) veya doğu-batı (ya da tersi) yönde seyirleri 

ciddi saat farlılıklarına, mevsimsel değişikliklere, uzayan / kısalan günlere 

adapte olmasını gerektirmektedir. Bedenen ve ruhen herkesin kaldıramayacağı 

durumlara, gemi insanları icra ettikleri meslek sebebi ile dayanmak zorunda 

kalmaktadır. 

 
Yoğun çalışma temposuna bir de trafiğin yoğun olduğu veya kısa liman ve seyir 

periyodunun da eklenmesi ile normalde de zor olan çalışma şartları çok daha 

ağır hale gelmektedir. 
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Gemi makinesinde sürekli yüksek ısıya, gürültüye ve vibrasyona maruz 

kalınması halinde dikkat edilmezse ileride ciddi sağlık sorunlarıyla 

karşılaşılabileceği aşikardır. 

 
Limanlarda da vardiya tutulması hali devam etmekte ve tehlikeli limanlarda, 

liman vardiyası bazı riskler de (kaçak yolcu, yağma vb.) barındırmaktadır. 

 
Gemi insanı seferdeyken sevdiklerinin ne hüzünlerine ne de sevinçlerine ortak 

olabilmektedir. Pek çok gemi insanı annesini, babasını, eşini dostunu 

gemideyken kaybetmiş ya da çocuğunun doğumunu görememiştir. Hayatta bu 

tarz durumlarda her insan sevdiklerinin yanında olmak ister. Ancak gemi 

insanları için böylesine kötü / iyi olaylarda dahi sevdiklerinin yanında olabilmek 

büyük bir lükstür. 

 
Ayrıca, mevcut şartlar altında 50 yaşının üzerindek i gemi insanı iş 

bulamamaktadır. Bu yaş sınırı giderek 40 yaşa düşmeye başlamıştır çünkü 

yıpranma, denizcilik camiası tarafından çok iyi bilinmektedir. Kaldı ki 50 yaş üzeri 

gemi insanı da gemide istenilen performansı yerine getirememektedir. 

 
Son ama bir o kadar da önemli olan husus ise gemi insanı yangın, batma, 

patlama, çatışma, su alma gibi kazalarda çoğunlukla karadan oldukça uzaktadır. 

Kendisi hem itfaiyeci, hem yara savunması yapan kişi, hem doktor, hem 

hemşiredir. Yani açıkça ortadır ki; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sigortalar Kanunu Madde 40 hükmünde yer alan en az aşağıdaki 2 meslek 

grubunun işini yapmak durumundadır: 

 
İtfaiye veya yangın söndürme işleri, 

İnsan sağlığına ilişkin işler. 

 
Yine belirtmek gerekir ki gemide cezai bir durum olduğunda, kısaca örnek 

vermek gerekirse; kaçak yolcu gemide bulunduğunda, 5510 Sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu Madde 40 hükmünde yer alan Emniyet ve 

polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da yapması gerekeni bir sonraki 

limana kadar yapmak mecburiyetindedir. Hal böyle iken gemi insanının 5510 

Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu Madde 40 hükmündeki işi 

zaten işinin bir parçası olarak yapıyor olması ancak yıpranma hakkının elinden 

alınmış olması başta 2709 Kanun Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na 

(“Anayasa”) Madde 10 Kanun Önünde Eşitlik ilkesine aykırıdır. Yukarıda 

yalnızca birkaçına değinilebilen bu sebeplerin ışığında, gemi insanının yıpranma 

hakkının ivedi olarak iadesi gerekmektedir. 
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E. Yıpranma Hakkının İadesinin Gerekçeleri 
 

Yukarıda arz ve izah edildiği üzere gemi insanları yıpranmaktadırlar. 2008 

yılından bu yana yıpranma haklarından mahrum edilmişlerdir. Yıpranma 

hakkının iadesinin gerekçeleri aşağıdaki gibi belirtildiği üzeredir. 
 

 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 10 Kanun önünde eşitlik hükmü 

gereğince “…Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…) 9 

kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar…” 

denilerek hüküm kurulmuştur. Normlar hiyerarşisine göre kanunlar Anayasa'ya 

aykırı olarak yapılamaz. Gemi insanları yaptıkları işler nedeniyle zaten 5510 

Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu Madde 40 hükmünde yer 

alan meslek grupları ile aynı özelliklere ve risklere haizdirler. Hal böyle iken gemi 

insanlarının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu Madde 40 

hükmünde yer almaması Anayasa'ya aykırıdır. İvedi olarak alınmış olan 

yıpranma payı hakkının geri verilmesi gerektiği izahtan varestedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kesit-1: 2709 Kanun Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sından alıntı) 

 
Covid-19 Pandemisi ile de beraber denizcilerin ne kadar değerli bir iş yaptığı 

ortaya çıkmış ve IMO'da ülkemizin de taraf olduğu 45 ülke tarafından da kabul 

görmüştür. Açıkça ortadadır ki, yapılan işin mahiyeti ve zorluğu devletimiz 

tarafından da kabul edilmiştir. 

 
(EK-3: 20 Mayıs 2021 tarihli IMO Sirküler No: 4204/Add.35/Rev.7 sayılı) 

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu Madde 40 hükmünde 

belirtilen iş gruplarının işlerini zaten gemi insanları günlük hayatlarının bir 

parçası olarak yerine getirmektedirler. Kaldı ki hiç de azımsanmayacak 

derecede ölümlerin ve deniz kazalarının yaşandığı da bir gerçektir. 
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(Kesit-2: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı- Fatih Yılmaz, Gazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı üyesi Mustafa 

Necmi İlhan tarafından yazılmış olan “Türk Bayraklı Gemilerin Karıştığı Deniz 

Kazaları ve Denizcilere Etkilerine İlişkin Bir Analiz” başlıklı makaleden alıntı) 
 

 
 

(EK-4: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı- Fatih Yılmaz, Gazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı üyesi Mustafa 

Necmi İlhan tarafından yazılmış olan “Türk Bayraklı Gemilerin Karıştığı Deniz 

Kazaları ve Denizcilere Etkilerine İlişkin Bir Analiz” makalesi) 
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Yıl 

Olay Sağ Kurtarılan 
Ölü Olarak 

Bulunan 
Kayıp Olan 

Sayısı Kişi Sayısı Kişi Sayısı Kişi Sayısı 

2015 68 204 13 11 

2016 504 13360 183 96 

2017 277 2961 129 66 

2018 238 679 50 22 

2019 634 2539 106 54 

2020 781 1762 156 41 

2021 858 2209 104 30 

2020 781 1762 156 41 

Toplam 4141 25469 897 361 
 

 
(Kesit-3: https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/diger-istatistikler 
internet sitesinden T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ana 
Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi Türk Arama Kurtarma Sahasında 
Meydana Gelen 2015-2016-2017-2018-2019-2020 ve 2021 yıllarına ait deniz 
kaza ve olaylarına ait sayısal verileri içeren tablo.) 

 
Ayrıca belirtmek isteriz ki, gemi insanlarının tehlikeli bir iş yaptığını Sayın 

Cumhurbaşkanımız da yaptığı konuşmalarda sıklıkla dile getirmektedir. Kanal 

İstanbu l projesinin gerekçes i olarak boğazlardak i olası kaza riski 

gösterilmektedir. Aşağıda alıntıladığımız haberde Sayın Cumhurbaşkanı söz 

konusu olası tehditlerden bahsetmiştir. Unutulmamalıdır ki, olası kaza 

neticesinde oluşabilecek olan bahsi geçen tüm bu tehditler kazanın diğer tarafı 

olan gemi insanları ile gemi nezdinde de geçerlidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kesit-4: https://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-dakika-kanal-istanbul- 

icin-tarihi-gun-cumhurbaskani-erdogandan-flas-aciklamalar-6539679 

i n t e r n e t  s i t e s i  “ S o n  d a k i k a !  K a n a l  İ s t a n b u l  i ç i n  t a r i h i  g ü n ! 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 13 kat daha güvenli” başlıklı haberden alıntı) 

http://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-dakika-kanal-istanbul-
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Gemiler artık maalesef gemi insanları için kontratları boyunca karaya adım 

atamadıkları, iş dışında hiçbir sosyal aktivitelerinin olmadığı çalışma alanları 

haline gelmiştir. Covid-19 Pandemisi ile birlikte bu zorluklar çok daha vahim bir 

şekilde ağırlaşmıştır. Gemi insanları kontrat süreleri dolmasına rağmen izne 

ayrılamamış ve sevdiklerinden uzunca süre ayrı kalmışlardır. Sonuç olarak 

gemilerde sosyal hayat oldukça kısıtlı bir hal almıştır. Bu durum piskolojik olarak 

gemi insanlarını ayrıca yıpratmaktadır. Yapılan akademik çalışmalarda 

denizcilerin stres, tükenmişlik, depresyon düzeylerinin çalışma ortamı, 

ailelerinden uzak kalmaları, uzun çalışma süreleri vb. nedenlerle doğrudan ilgili 

olduğu ifade edilmiştir. Sayın Kübra Uslu'nun (Maltepe Üniversitesi) “Gemi 

Adamlarında Stres, Tükenmişlik, Depresyon Düzeyleri ve İlişkilerinin 

İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinde bu hususlar açıkça ortaya konmuştur. 

Tüm bu sebeplerle gemi insanlarının yıpranma haklarının iadesi gerekmektedir. 
 

(EK-5: Sayın Kübra Uslu'nun Maltepe Üniversitesi yüksek lisans 

tezi olan “Gemi Adamlarında Stres, Tükenmişlik, Depresyon 

Düzeyleri ve İlişkilerinin İncelenmesi” 

başlıklı akademik çalışma) 
 

 

F. Sonuç-İstem 
 

Küçük ve büyük farklı gemilerde çalışan, yakın ve uzak seferler yapan, yük, 

yolcu, hizmet gemilerinde emek veren, her yeterlik ve sınıftan denizciler, 

kaptanlar, başmühendisler, güverte ve makine zabitleri, güverte lostromoları, 

makine lostromoları, usta gemiciler, yağcılar, gemiciler, siliciler, aşçılar, 

kamarotlar, fiterler ve denizci kapsamında farklı gemilerde seyir emniyetinin 

artırılmasına yönelik olarak canları pahasına hizmet veren kılavuz kaptanlar her 

ortamda zorluklarla mücadele ederek çalışırlar. Sayılan kişiler ile sınırlı olmayan 

bu emekçilerin, mesleklerini icra etmeleri normal koşullar uyarınca verilen bir 

hizmet değildir. Denizciler de 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar 

Kanunu'nun 40. Maddesi ile belirlenen diğer meslek grupları kadar ve hatta belki 

daha fazla yıprandığından haklarının ivedi olarak iadesi gerekmektedir. 
 
 
 
 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla 


