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• İTİBARI HİZMET SÜRESİ 
• GEMİ ADAMININ İTİBARI HİZMET SÜRESİNİN FİİLEN 

DENİZDE GEÇİRDİĞİ SÜRLELERE GÖRE BELİRLENECEĞİ 
•  

 ÖZETİ   506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 
EK.5.maddesinin 3395 sayılı Kanunla değişik biçiminde 
bir gemi adamı, gemi ateşçisi, kömürcü ve dalgıcın itibari 
hizmetten yararlanılabilmesi için çalışmalarının 
“denizde” geçirilmesinin koşul olduğu hükme 
bağlanmıştır.   
 

Kanunda öngörülen denizde geçirilmesi gereken 
hizmetten amaç ise, geminin denizde seyir veya seferde 
olduğu süreler ile bunun uzantısı geminin limanda 
bulunduğu sırada, fiilen gemide görevli olarak geçirilen 
ve denizle bağlantının kopmadığı çalışmalardır (HGK 
07.02.2001 t., 2001/21-20 E., 2001/110 K., 23.10.2013 t. 
2013/10-176 E., 2013/1477 K.). Aksinin kabulü, gemide 
çalışanların koşulsuz olarak itibari hizmetten 
yararlanabileceği sonucunu doğurur ki, bu durum 
Kanunun açık metnine ve Kanun Koyucunun iradesine 
aykırıdır.  
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Dava, davacının davalı işveren yanındaki çalışmaları kapsamında itibari hizmet süresinin 
tespiti ve sigortalılık süresine eklenmesi istemine ilişkindir. 
 

Mahkemece, bozma ilamına uyularak hükümde belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne 
karar verilmiştir. 
 

Hükmün, davalıların avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Hasan Özcan tarafından düzenlenen raporla 
dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 
   

Mahkemece, dairemizin bozma ilamına uyularak karar verilmiş ise de, bozma ilamının gereği 
tam olarak yerine getirilmemiştir. 
 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun EK.5.maddesinin 3395 sayılı Kanunla değişik 
biçiminde bir gemi adamı, gemi ateşçisi, kömürcü ve dalgıcın itibari hizmetten yararlanılabilmesi için 
çalışmalarının “denizde” geçirilmesinin koşul olduğu hükme bağlanmıştır.   
 

Kanunda öngörülen denizde geçirilmesi gereken hizmetten amaç ise, geminin denizde seyir 
veya seferde olduğu süreler ile bunun uzantısı geminin limanda bulunduğu sırada, fiilen gemide 
görevli olarak geçirilen ve denizle bağlantının kopmadığı çalışmalardır (HGK 07.02.2001 t., 2001/21-
20 E., 2001/110 K., 23.10.2013 t. 2013/10-176 E., 2013/1477 K.). Aksinin kabulü, gemide çalışanların 
koşulsuz olarak itibari hizmetten yararlanabileceği sonucunu doğurur ki, bu durum Kanunun açık 
metnine ve Kanun Koyucunun iradesine aykırıdır.  

Mahkemece, yukarıdaki açıklamalar ışığında, yargılama aşamasında dinlenen tanık 
beyanlarına göre davacının haftanın belirli bir döneminde gemide çalıştıktan sonra diğer günlerde 
çalışmadığı da gözetilerek, geminin seferde veya limanda bulunduğu sırada denizde eylemli çalışma 
olarak gerçekleşen çalışma süreleri yukarıda sıralanan maddi ve hukuki olgular ışığında duraksamaya 
yer vermeyecek biçimde tespit edilerek, varılacak sonuca göre itibari hizmeti gerektirir çalışma 
süreleri tereddütsüz belirlenerek karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu, davacının 
gemi ve denizle bağlantının koptuğu haftanın belirli günleri de dahil edilerek belirlenen itibari hizmet 
süresinin tespitine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.   
 

O halde, davalıların vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır. 
  

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,  temyiz harcının istem 
halinde davacı ve davalılardan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne iadesine, 26.10.2015 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 


