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GEMİ KAPTANI İLE YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLMASI

GEMİ ADAMLARININ ÜCRET VE ÇALIŞMA ŞARTLARININ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE UYGUN
OLMAMASI

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

ÖZETİ: Davacı �şveren vek�l�, fazladan ödenen ücret�n sebeps�z zeng�nleşme hükümler�ne göre davalı
gem� adamından tahs�l�ne karar ver�lmes�n� talep etm�şt�r. Davalının çalıştığı gem� Malta devlet bayrağı
taşıdığından, elver�şl� bayrak olması neden� �le bu gem� Uluslararası Taşıma İşç�ler� Federasyonu’nun
denet�m�ne tab�d�r. Davacının �şlett�ğ� bu gem� F�nland�ya ülke sınırları �ç�ndek� l�manda bulunurken,
federasyonun denet�m� sonrası gem�de çalışan gem� adamlarının ücret ve çalışma şartlarının uluslararası
sözleşmelere uygun olmaması neden� �le gem�ye el konulmuş ve gem� kaptanı �le gem� adamlarını
tems�len toplu �ş sözleşmes� yanında b�reysel �ş sözleşmeler� �mzalanmıştır. Bu sözleşmeler kapsamında
da davalı �şç�ye davacı �şveren tarafından yen� bel�rlenen ücret ve hakları ödenm�şt�r. Gem�n�n elver�şl�
bayrak olması neden� �le federasyonun davalı gem� adamını tems�l etme yetk�s� bulunmaktadır. Kısaca
davalı gem� adamı adına federasyon tarafından davacı �şveren� tems�len gem� kaptanı �le yapılan
sözleşmeler geçerl�d�r ve �şveren� bağladığından b�r sebebe dayanmaktadır. İşveren davalı �şç�ye öded�ğ�
ücretler� ger� �steyemez. Ortada sebeps�z ve hataen yapılan b�r ödeme bulunmamaktadır. Davanın redd�
yer�ne hatalı gerekçe �le kabulü hatalıdır.

Davacı �şveren vek�l�, fazladan ödenen ücret�n sebeps�z zeng�nleşme hükümler�ne göre davalı gem�
adamından tahs�l�ne karar ver�lmes�n� talep etm�şt�r.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne karar ver�lm�şt�r.

Hüküm süres� �ç�nde davalı avukatı tarafından temy�z ed�lm�ş olmakla, dava dosyası �ç�n Tetk�k Hak�m� B. K.
tarafından düzenlenen rapor d�nlend�kten sonra dosya �ncelend�, gereğ� konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İstem�n�n Özet�:

Davacı vek�l�, davacı �şveren�n gem� adamları �le yaptığı görüşmeler sonrası Malta Bayraklı gem�lerde
çalışmalarını tekl�f ett�ğ�n�, koşulların kabul ed�lmes� durumunda dava dışı Turgou�se Sh�pp�ng LT ş�rket�ne bu
tekl�f� �letmekte bu ş�rket tarafından da kabul ed�lmes� durumunda gem� adamı �le donatan arasında sözleşmen�n
kurulduğunu, davacının da bu şek�lde M/V Nesr�n Aksoy gem�s�nde çalışmaya başladığını, yapılan bel�rs�z sürel�
h�zmet akd� �le fazla mesa� ücret� dah�l ücret�n 1.150,00 TL olarak bel�rlend�ğ�n�, gem�n�n F�nland�ya devlet�
Kask�nen l�manında bulunduğu sırada bazı gem� adamlarının karşı çıkmasına rağmen davalının da aralarında
bulunduğu b�r kısım gem� adamlarınca Uluslararası Taşıma İşç�ler� Federasyonu (ITF olarak adlandırılır)
yetk�l�ler�n�n gem�ye davet ed�ld�ğ�n� ve hukuken geçerl� b�r sözleşme olmasına rağmen davalıya noksan ödeme
yapılmış g�b� 3.077 Euro nun derhal ödenmes� aks� halde gem�n�n boykot ed�leceğ�n�n bel�rt�ld�ğ�n�, yapılan
görüşmeler sonrası gem�n�n bağlanmasının m�lyon dolarlara varacak zararların doğmasına neden olacağından
dolayı söz konusu ödemen�n yapıldığını, davalının ücretler�n�n çalıştığı sürede devamlı ödend�ğ�n�, söz konusu
ödemen�n haksız zeng�nleşme olduğunu ve bu zeng�nleşmen�n haklı b�r nedene dayanmaması ş�rket�n ceb�r ve
tehd�t altında bu ödemey� yaptığını bel�rterek, fazladan ödenen ücret�n sebeps�z zeng�nleşme hükümler�ne göre
davalı gem�adamından tahs�l�ne karar ver�lmes�n� talep etm�şt�r.

B) Davalı Cevabının Özet�: Davalı vek�l�, gem�n�n F�nland�ya Kask�nen l�manında bulunduğu sırada
Uluslararası Taşıma İşç�ler� Federasyonu (ITF) yetk�l�ler�n�n gem�ye gelerek yaptıkları �nceleme sonunda ITF
standartlarına uygun olarak yapılmış sözleşmeler�n bulunmaması neden� �le tüm gem� çalışanları �ç�n yaptığı maaş
hesaplamaları sonrası davacıya ve d�ğer gem� adamlarına sözleşme yapılarak maaş farklarının ödend�ğ�n�,
davacının Malta Bayraklı M/V Nesr�n Aksoy gem�s�nde çalıştığını, davacının gem� donatanı Turgou�se �le nasıl b�r
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bağlantısının bulunduğunun bel�rs�z olduğunu, acentel�k belges�n�n sunulmadığını, bu nedenle davacının taraf
sıfatının bulunmadığını, davanın redd� gerekt�ğ�n� savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özet�: Sulh hukuk mahkemes�ne açılan davada �ş mahkemes�n�n görevl� olduğu
gerekçes� �le verd�ğ� kararın Yargıtay temy�z �ncelemes� �le onanması kararı üzer�ne �ş mahkemes�nce yapılan
yargılama sonunda, Davacının çalıştığı gem�n�n F�nland�ya da Kask�nen l�manında bulunduğu sırada gem�ye
gelen ITF yetk�l�s�n�n çalışanların kend� ITF Standart Toplu Sözleşme hükümler� doğrultusunda noksan ödenen
bak�ye ücretler�n�n ödemeler� aks� halde gem�y� bağlayacaklarını bel�rtmeler� sonucu zarar oluşmaması �ç�n ITF
yetk�l�ler�n�n talepler� doğrultusunda çalışanlara ITF Toplu sözleşme hükümler� nazara alınarak bak�ye ücretler�n�n
ödend�ğ�, gem�n�n F�nland�nya kanunlarına aykırı hareket etmed�ğ�, gem� sah�pler�n�n çalışanlara daha yüksek
ücret ödemek veya tekl�f ed�len toplu sözleşmey� �mzalama yükümlülüğünün bulunmadığının, b�rl�ğ�n kend�
şartlarını kabul etmeye zorlamak üzere ortak yetk�s�n� kullandığı endüstr�yel b�r hareket olduğunun, gem�n�n
bağlama koşullarının mahkemelerce değerlend�r�ld�ğ�n, ancak boykot neden�yle zarar ve kayıpların orantısız
b�ç�mde yüksek olduğunun bel�rt�ld�ğ�, davacı �şveren�n ceb�r ve baskı altında gem� çalışanlarına ITF n�n bel�rtt�ğ�
ücret farklarını ödemek durumunda kaldığı, davacı �şveren �le davalı arasında ücret ve çalışma koşullarını
bel�rleyen b�r sözleşme �mzalandığı ve davalıya bu sözleşme doğrultusunda ücretler� ödend�ğ�, davalının bu
sözleşme hükümler�ne göre çalıştığı ve bu ücret�n bu sözleşmeye göre öded�ğ�nden ayrıca davacı �şverenden
farklı b�r ücret talep hakkı bulunmadığı, sözleşme serbestl�ğ� doğrultusunda davacı �le davalının çalışma
koşullarının ve ücret� bel�rleyen b�r sözleşme yaptıkları, bu sözleşmeye, taraf olmayan üçüncü b�r k�ş�n�n
müdahale etmes�n�n yasalara göre mümkün olmadığı, yabancı b�r ülke örgütünün bu şek�lde hareket� sonucu
�şveren�n ödemek zorunda kaldığı ücret�n sözleşme serbest� doğrultusunda haksız zeng�nleşme hükümler�
çerçeves�nde davalıdan talep edeb�leceğ� gerekçes� �le davanın kabulüne karar ver�lm�şt�r.

D) Temy�z: Karar davalı vek�l� tarafından temy�z ed�lm�şt�r.

E) Gerekçe: Taraflar arasındak� uyuşmazlık davacı �şveren tarafından �şlet�len ancak sah�b� yabancı k�ş� olan
Malta bayraklı gem�de �ş sözleşmes� �le çalışan ve ücret� TL olarak sözleşmede kararlaştırılan davalı
gem�adamına gem�n�n yük �nd�rd�ğ� F�nland�ya devlet�nde Uluslararası Taşıma İşç�ler� Federasyonu (ITF) yetk�l�ler�
tarafından yapılan denet�m sonrası �mzalatılan Toplu İş Sözleşmes� ve b�reysel �ş sözleşmes� �le ödenen ücret�n,
sebebe dayanıp dayanmadığı, sebeps�z zeng�nleşme hükümler�ne göre ger� �sten�p �stenmeyeceğ� noktasında
toplanmaktadır. Bu konuda da davalı adına gem�y� sevk ve �dare eden ve �şveren vek�l� olan, �şlemler� �şveren�
bağlayan gem� kaptanının Uluslararası Taşıma İşç�ler� Federasyonu (ITF) �le �mzaladığı sözleşmen�n bağlayıcı
olup olmadığı önem arzetmekted�r.

Uyuşmazlığın çözümü �ç�n Uluslararası Taşıma İşç�ler� Federasyonu’nun �şlev�, yetk�ler� üzer�nde durmak
gerek�r.

Uluslararası Taşıma İşç�ler� Federasyonu (ITF), Uluslararası Taşımacılık İşç�ler� Federasyonu (ITF) 148
ülkede 4 m�lyon ulaştırma �şç�s�n� tems�l eden, taşımacılık sektörü �le �lg�l� �st�hdam, çalışma koşulları ve emn�yet
konuları hakkında kararlar alan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uluslararası Den�zc�l�k Örgütü (IMO) ve
Uluslararası S�v�l Havacılık Örgütü (ICAO) g�b� kuruluşlar �ç�nde faal�yet göstererek taşımacılık �şç�ler�n�n
çıkarlarını tems�l etmekted�r. Bu federasyon sek�z �ş kollunda örgütlenm�ş olup, gem�adamları bölümü ve özel
gem�adamları departmanı bulunmaktadır. Uluslararası Taşıma İşç�ler� Federasyonu Özel Gem�adamları
Departmanı, Elver�şl� Bayrak (F.O.C) Kampanyası’nın operasyonel boyutundan sorumludur. Konusunda uzman
olan kadrosu, standart altı gem�lerle �lg�l� gem�adamlarından veya send�kal örgütlerden gelen başvurulara b�lg� ve
h�zmet desteğ� vermekted�r. Ayrıca, elver�şl� bayrak taşıyan gem�lerde �mzalanan ITF sözleşmeler�n�n
onaylanması, sözleşme kapsamındak� mürettebattan gelen ş�kâyetler�n tesp�t ve tak�b�, gem�de yaralanma ve
ölüm vakalarının ITF Hukuk Departmanı desteğ�yle çözülmes� ve tak�p ed�lmes� vb. faal�yetler bu departmanın
görev alanlarını oluşturmaktadır.

Uluslararası Taşıma İşç�ler� Federasyonu (ITF) Sözleşmeler�, yalnız elver�şl� bayrak (Flag of Conven�ence)
taşıyan gem�lerde uygulanmaktadır. Elver�şl� Bayrak armatörün gem�s�n� başka b�r devlet�n bayrağı altında
çalıştırmasıdır. Malta devlet bayrağı taşıyan gem� de elver�şl� bayrak olarak kabul ed�lm�şt�r.

ITF Sözleşmeler�, b�r den�zc�l�k send�kası veya send�kal örgütü �le gem�c�l�k ş�rket� -gem�n�n asıl sah�b� veya
�şletmec�- arasında �mzalanır. İmzacı send�kaların ITF üyes� olması gerek�r. Bununla b�rl�kte, gem�adamının
ülkes�nde ITF üyes� b�r send�kal örgüt yoksa ancak ITF sözleşmes� kapsamındak� b�r gem�de çalışıyorsa,
�şveren�n� �le uyuşmazlıklarda da ITF gem�adamını tems�l etmekted�r.

Uluslararası Taşıma İşç�ler� Federasyonu (ITF) Sözleşmes�, hem Toplu İş Sözleşmes�, hem de gem�adamı �le
b�reysel �ş sözleşmes� olarak �mzalanmaktadır. B�reysel �ş sözleşmes�n�n b�r nüshası gem�de bulundurulmakta b�r



nüshası da gem�adamına ver�lmekted�r.

Dosya �çer�ğ�ne göre davacı gem�adamı �le davalı ş�rket arasında davalının �şlet�c�s� olduğu, ancak sah�b�
yabancı k�ş� olan ve Malta devlet bayrağı taşıyan gem�de gem�adamı olarak çalışmak üzere �ş sözleşmes�
�mzalanmıştır. Davalının çalıştığı gem�n�n F�nland�ya Devlet� Kask�nen l�manında yük boşaltımı yapacağı sırada
Uluslararası Taşıma İşç�ler� Federasyonu (ITF) tarafından görevlend�r�len �ş müfett�ş�n�n denet�m� sonrası gem�de
çalışan gem�adamlarının ücretler�n�n ve çalışma koşullarının uluslararası sözleşmelere uygun olmaması neden� �le
bu koşulların düzlet�lmes� �ç�n gem�n�n hareket�ne �z�n vermed�kler� ve alıkoyacaklarını bel�rtt�kler�, bunun üzer�ne
�şveren�n tal�matı �le kaptan ve ITF tems�lc�ler� arasında toplu �ş sözleşmes� �le her gem�adamı �ç�n b�reysel �ş
sözleşmes� �mzalandığı, davalının �lk �şe g�rerken davacı �le yaptığı sözleşmede fazla mesa� ve d�ğer haklar dah�l
1.150,00 TL ücret kararlaştırılmışken, ITF tarafından �mzalanan sözleşme �le davalı gem�adamına fazla mesa� ve
tat�l günler� har�ç 1.218,00 USD ücret ödenmes� gerekt�ğ�n�n kararlaştırıldığı, normal günler �ç�n 9 USD FM saat
ücret�, Cumartes�, Pazar ve d�ğer tat�l günler� çalışmaları �ç�n �se 16,20 USD ödenmes� öngörüldüğü ve bu
sözleşmeler kapsamında davacıya ücret�n ödend�ğ�, gem�n�n l�manda ayrılması üzer�ne �se davacı �şveren
tarafından bu sözleşmeye göre ödenen fark ücret�n ger� ödenmes�n�n �stend�ğ�, ancak davacının ödemed�ğ� ve
başka b�r devlet l�manında 20.11.2007 tar�h�nde �ş sözleşmes�n�n sonlandırıldığı anlaşılmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta davalının çalıştığı gem� Malta devlet bayrağı taşıdığından, elver�şl� bayrak olması
neden� �le bu gem� Uluslararası Taşıma İşç�ler� Federasyonu’nun denet�m�ne tab�d�r. Davacının �şlett�ğ� bu gem�
F�nland�ya ülke sınırları �ç�ndek� l�manda bulunurken, federasyonun denet�m� sonrası gem�de çalışan
gem�adamlarının ücret ve çalışma şartlarının uluslararası sözleşmelere uygun olmaması neden� �le gem�ye
elkonulmuş ve gem� kaptanı �le gem�adamlarını tems�len toplu �ş sözleşmes� yanında b�reysel �ş sözleşmeler�
�mzalanmıştır. Bu sözleşmeler kapsamında da davalı �şç�ye davacı �şveren tarafından yen� bel�rlenen ücret ve
hakları ödenm�şt�r. Gem�n�n elver�şl� bayrak olması neden� �le federasyonun davalı gem�adamını tems�l etme
yetk�s� bulunmaktadır. Kısaca davalı gem�adamı adına federasyon tarafından davacı �şveren� tems�len gem�
kaptanı �le yapılan sözleşmeler geçerl�d�r ve �şveren� bağladığından b�r sebebe dayanmaktadır. İşveren davalı
�şç�ye öded�ğ� ücretler� ger� �steyemez. Ortada sebeps�z ve hataen yapılan b�r ödeme bulunmamaktadır. Davanın
redd� yer�ne hatalı gerekçe �le kabulü hatalıdır.

F) Sonuç: Temy�z olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peş�n alınan temy�z
harcının �stek hal�nde �lg�l�ye �ades�ne 02.06.2014 tar�h�nde oyb�rl�ğ� �le karar ver�ld�.
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