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854 Sayılı Deniz İş Kanununun 4.7. 1975 Tarihli 1926 Sayılı Kanunla Değişik
20 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 51 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı :

Sayı :

23.10.1980

17140)

Kanını N o .

Kabul Tarihi

2319
MADDE

17.10.1980
1. — 854

sayılı Deniz

İş

Kanununun

4.7.1975

tarihli v e

1926

sayılı Kanunla değiştirilen

20

nei

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilntiştir.
Kıdem Tazminatı :
M a d d e 20. ı— B u Kanuna tabi gemi adamlarının hizmet akülerinin :

1.

İşveren tarafından

2i

G e m i adamı tarafından

3.

Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

4i

Bağlı

bulundukları

b u Kanunun

14 ncü

maddesinin

1

nci

bendende

gösterilen sebepler dışında,

bu Kanunun 14 ncü maddesinin II pci v e III n c ü bentleri uyarınca,

kanunla kurulu kurum v e y a sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük ay

lığı, yahut toptan ö d e m e almak

amacıyla,

Feshedilmesi veya gemli adamının ölümü veya 14 ncü maddenin 4 ncü bendi sebeböyle s o n bulması hal
lerinde gemi adamının işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için
işverence gemi adamına 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı öderini. Bir yıldan artan süreler için de
a y m oran üzerinden ödeme yapılır.
G e m i adamlarının kıdemleri hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden aktedilnıiiş

olmasına

bakılmaksızın aym işverenin bir veya değişik gemilerinde v e hizmetinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak
hesaplanır. Geminin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir 'işverenden başka bir işverene geçmesi
veya başka bir yere İnakli halinde gemi adamının kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri süreleri
nin toplamı üzerinden hesaplanır. B u Kanunun neşri tarihinden itibaren geminin devri veya herhangi bir
suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak

işyerini

devreden işverenlerin bu sorumlulukları gemi adamım çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki gemi ada
mının aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.
B u Kanunun neşrinden evvel işyeri devroimuş v e y a herhangi bir suretle el değiştirmişse devir muka
velesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.
G e m i adamının birinci bendin 4 ncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödeme
ye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ö d e m e yapılması için yaşlılık si
gortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. G e 
m i adamının ölümü hailinde bu şart aranmaz.
T C Emekli Sandığı Kanunu v e Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar

Kanununa

tabi olarak sadece a y m y a da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin biri eştiril mesfî suretiyle,
Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına y a da toptan ödemeye hak kazanan gemi
adamına, b u kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.
Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında gemi adamının hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem
tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet

süreleri kıdem tazminatı

nın hesabında dikkatte alınmaz.
Ancak, bu

tazminatın T C Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine lajıt kısmı için ödenecek

mliktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T C Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hü
kümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.
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Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 saydı Kanunun
4 ncü maddesinde sayılan kurumlan kapsar*
A y m kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.
Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Sefer, parça başına, akord, götürü

veya

yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde s o n bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde ça
lışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu .tazminatın hesabına esas tutulur.
Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine z a m yapıldığı takdirde tazminatta esas ücret, gemi adamının

işten

ayrılına tarihi ile zammın yapıldığı (tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölün
mesi sureliyle hesaplanır.'
16 nci maddenin ( D ) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas ola
cak ücretin hesabında 29 ncu maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten gemi adamına

sağlanmış

olan para v e para ile ölçülmesi mümkün akdi v e kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur.
Bu nıaddede belirtilen kıdem tazminatı üe ilgisi 30 günlük süre hizmet akitleri veya (toplu iş sözleşmeleri
üe gemi adamı lehine değiştirilebilir.
Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleri ile belirtileni sürelerle hesap edilen kıdem tazminatının yıl
lık miktarı, 1475 (Saydı İş Kanununa göre tespit edilmiş bulunan günlük asgari ücretin 3 0 günlük tutarının
7,5 katından fasla olamaz*
Gemi adamının ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutan, kanuni

mirasçılarına

ödenir*
Kıdem

tazminatından doğan sorumluluğu işveren, özel şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettire

mez.
İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ö d e m e hallerine mah
sus olmak kaydıyla Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 5 0 hisseden fazlası Devlete ait bir ban
kada veya bir kurumda işveren itarafından kıdem tazminattı üe ilgili bir fon tesis edilir.
F o n tesisi (ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir*
M A D D E 2. — 854 sayılı Deniz îş Kanununun 51 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
20 nci madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında ve
ya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya b u yolda hareket eden
özel veya kamu kurumu veya kuraluşlann yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhase
be müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bîr suç teşkil etmediği takdirde
altı aydan iki seneye kadar hapis v e yirmi bin liradan elli bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. K a 
nuna a y k ı n olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine resen tahsiline karar verilir.
M A D D E 3 , ı— B u Kanunun 1 nci maddesi 12.9.1980 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer*
M A D D E 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I. - G e r e k ç e l i 24 ve 2 4 e 1 nci ek S. Sayılı b a s m a yazılar Milli G ü v e n l i k Konseyinin 10 ncu Birleşim tuta
nağına bağlıdır.
II. - B u K a n u n u ;
III. - Esas No.U

Milli Güvenlik Konseyi İhtisas K o m i s y o n u görüşmüştür.
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