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DENİZCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME DOSYASI 
 

Avukatların Kullanımı 
 

Bir denizci olarak, istihdam edildiğiniz süre zarfında hukuksal bir sorunla 
karşılaşırsanız bir avukata danışmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.   
 
Çalıştığınız süre boyunca ortaya çıkan hukuksal sorunlar bir avukat gerektirebilir de, 
gerektirmeyebilir de.  Bazı sorunların, doğaları gereği hukuki olsalar bile, başka 
yollarla çözülmeleri daha uygun olabilir. Bu gibi durumlarda, örneğin, işvereniniz 
tarafından veya çalışma sözleşmenizde belirlenen prosedürlerden faydalanabilir; 
bayrak ve/veya liman devleti idarelerini devreye sokabilir; sosyal kuruluşlar kanalıyla 
sağlanan hizmetlerden yararlanabilir ve uygun sendikalardan yardım alabilirsiniz. 

Bununla birlikte, eğer gerçekten bir avukata ihtiyacınız olursa, o avukatı bulmanıza 
ve ona talimat vermenize yardımcı olacak pratik yönlendirmeleri bu Bilgilendirme 
Dosyasında bulabilirsiniz.  Bilgi Notu ayrıca hukuk danışmanlığı ücretleri için nasıl 
pazarlık yapabileceğinizi veya nasıl ücretsiz hukuk danışmanlığı bulabileceğinizi de 
açıklamaktadır. 

Belirli ülkelerde avukat kullanımı konusunda yönlendirmeler için, Seafarers’ Rights 
International (SRI / Uluslararası Denizci Hakları) web sitesine bakınız: 
www.seafarersrights.org 
 
Bu belge, belirli bir ülkede Avukat Kullanımı için kılavuz'un olmadığı durumlarda 
kullanılabilen genel bir kılavuzdur. 
 
Avukatlar dünyanın farklı yerlerinde 'dava vekili', 'hukuk müşaviri', 'temsilci', 'vekil' , 
‘aracı ’, ‘ danışman’ veya basitçe 'avukat' gibi farklı ünvanlarla anılır. 
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BİR AVUKAT TUTMAK 
 
Hukuki bir sorununuz olursa, karar vermeniz gereken ilk soru hangi ülkede bir 
avukata ihtiyaç duyduğunuzdur.  Bu hukuki sorunun kendine özgü niteliklerine bağlı 
olacaktır.  
 
Hukuki Sorun Örnekleri 
 

HUKUKİ SORUNUN TÜRÜ 
AVUKAT TUTULMASI 

GEREKEN ÜLKE 

HUKUKÎ UZMANLIK 

GEREKLİDİR 

İşe alma ve mürettebat tedarik 
acentelerine karşı açılan davalar 

İşe alma veya mürettebat tedarik 
acentesinin bulunduğu ülke. 

Deniz Avukatı 

(denizci mutalebesi ile 

ilgili uzmanlığı olan) 

Ödenmemiş ücretlerle ilgili davalar 

ve iş sözleşmesi kapsamındaki diğer 

finansal hak talepleri; örn. ülkesine 
geri dönüş, gemiyi terk, ödenmemiş 

fazla mesai, iş sözleşmesinin haksız 
feshedilmesi  

 

 

 

Geminin bulunduğu liman ve/veya 
işveren firmanın kayıtlı ofislerinin 

veya asıl işyerlerinin bulunduğu 
ülke. 

 

 

 
Deniz Avukatı 

(denizci mutalebesi ile 
ilgili uzmanlığı olan) 

Mal kaybı veya maddi zarar 

yaşamanıza sebep olan işverenlere 
karşı açılacak davalar 

 

Geminin bulunduğu liman ve/veya 
işveren firmanın kayıtlı ofislerinin 

veya asıl işyerlerinin bulunduğu 
ülke. 

 

Deniz Avukatı 

(denizci mutalebesi ile 
ilgili uzmanlığı olan) 

 

Çalışma esnasında kişisel 
yaralanma/ölüm davaları  

 

Yaralanma veya ölümün 
gerçekleştiği yer ve/veya geminin 

ziyaret ettiği limanlardan biri; 
ve/veya işveren firmanın kayıtlı 

ofislerinin veya asıl işyerlerinin 

bulunduğu ülke. 
 

Ferdi Kaza Avukatı 

Denizde ölüm veya kaza 

Ölüm veya kazanın gerçekleştiği 

liman veya ölüm ve/veya kazadan 
sonra geminin demirlediği ilk 

liman. 

Deniz Avukatı 

(denizci mutalebesi ile 
ilgili uzmanlığı olan) 

Cezai kovuşturma/suçlamalar 
Kovuşturmanın/suçlamanın 
yapıldığı ülke. 

Ceza Avukatı 

Kurtarma hizmetleri için hak talebi 

Gemi, kargo veya yükün 
bulunduğu liman ve/veya gemi ve 

kargo sahiplerinin kayıtlı ofislerinin 

veya asıl işyerlerinin bulunduğu 
ülke. 

 

Deniz Avukatı 
(denizci mutalebesi ile 

ilgili uzmanlığı olan) 

Bir başkasının denizciye açtığı hukuk 
davaları 

Davanın açıldığı ülke. 
Medeni Hukuk 
Davalarında deneyimli bir 

avukat 
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NASIL AVUKAT BULUNUR? 
 
Avukat şu özelliklere sahip olmalıdır: 
 

 Sizin yaşadığınız türdeki hukuki sorunlarda deneyimli olmalıdır.  Örneğin, deniz 
hukuku bir uzmanlık alanıdır.  Denize kıyısı olan tüm ülkelerde belirli deniz hukuku 
ve kimilerinde de deniz mahkemeleri bulunur; ancak tüm avukatlar denizcilik 
yasasını bilmeyebilir.   

 

  Avukat, gemi sahiplerini veya denizcilikle ilgili bu davaya dair ya da genel olarak 
başka çıkarları olanları da temsil ediyorsa, sizi temsil etmemelidir. Bu bir çıkar 
çatışmasına yol açabilir ve avukat size bağımsız tavsiyelerde bulunamayabilir. 

 
Denizcilerin avukat bulabileceği yerler: 
 
 Seafarers’ Rights International (SRI / Uluslararası Denizci Hakları) web sitesi.  Bu 

web sitesine girmek için www.seafarersrights.org adresine gidiniz.  Burada, 
Denizcilere Yönelik Hukuki Hizmetlerin Sağlanması için İyi Uygulama 
Sözleşmesi'ne kayıtlı avukatların/hukuk firmalarının bir listesini bulacaksınız. 

 
 Uzman avukatların listelendirildiği ve derecelendirildiği uluslararası kılavuzlar ve 

rehberler.  Bu gibi web sitelerine örnek olarak www.legal500.com ve 
www.chambersandpartners.com verilebilir (Bu web siteleri İngilizcedir)  
 

 Belirli ülkelerde hukukçuluk mesleğiyle alakalı üyelik sistemiyle çalışan kurumlar 
veya düzenleyici kurumlar. Bu web siteleri genellikle yabancı bir dildedir.   

 

 Arkadaşların ve aile üyelerinin tavsiyeleri 
 

 Yerel sendikaların veya sosyal kuruluşların tavsiyeleri 
 

 Yerel konsolosluğun tavsiyeleri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

SEAFARER FACT FILE ¦ USING LAWYERS    4 
 

BİR AVUKAT TUTMAK  
 
Hukuki bir sorununuz olursa, en kısa zamanda bir avukat atamanız gerekir çünkü 
çoğu yasal takibin belirli bir süre içinde mahkemeye taşınması veya savunulması 
şarttır. 
 

Bir avukat sizi temsil etmeyi kabul ettikten sonra, size şunları 
açıklamalıdır: 
 
 Sorununuzu açıklığa kavuşturmak için fikirlerini 

 İstediğiniz sonucu elde etme olasılığını  

 Davanın ne kadar süreceğini 

 Yapılacak işin olası maliyet tahminini 

 Ücretsiz avukat imkanından faydalanıp faydalanamayacağınızı 

 Davayı kaybederseniz ne ödemeniz gerekebileceğini 

 Diğer tarafın adli masrafları için teminat vermeniz gerekip gerekmediğini 

 Avukatın sunduğu hizmetten memnun olmazsanız neler yapmanız gerekeceğini 

 
Hukuki sorunun takibi süresince genellikle, avukat sizi gelişmelerden düzenli olarak 
haberdar etmeli ve meslek kurallarına uymalıdır.    
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AVUKATIN ÜCRETİNİ ÖDEMEK 
 
Aşağıda genel ücret düzenlemeleri açıklanmaktadır.  Ancak bu düzenlemeler her 
zaman ve her ülkede geçerli olmayabilir. 
 

 Koşullu Ücret, ‘dava kazanılmazsa- ücret ödenmez’ şeklinde özetlenebilir; bu 
durumda, ancak davadan olumlu bir sonuç alınırsa ücret ödenir.  Koşullu ücretler 
genellikle mahkemenin sizin lehinize verdiği tazminat kararının bir yüzdesi olarak 
hesaplanır.  Bazı ülkelerde avukatların koşullu ücret zemininde ücret belirlemesine 
izin verilmez.  Ancak bu durumda da koşullu ücretlere benzer başka şartlı 
ücretlendirmeler yapabilirler   

 
 Tek veya Sabit Ücret fiyatlandırmasında, avukat bir sabit toplam ücret ister; bazı 

durumlarda bu ücret tazminat talebinin bir yüzdesi olabilir. Bu fiyatlandırma 
seçeneği genellikle dava konusunun nispeten basit veya rutin olduğu durumlarda 
sunulur; ancak yine de bu ücrete tam olarak hangi hizmet ve masrafların dahil 
olduğu ve hangilerinin dahil olmadığı sorulmalıdır 
 

 Saat başına ücret düzeninde, avukat sizin davanız üzerine çalıştığı saatlerin 
sayısına göre bir ücretlendirme yapar.   Saat ücretleri, avukatın yeri, deneyimi ve 
itibarı gibi bir dizi faktöre bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir.  Bazı avukatlar 
farklı türden işler (hukuki araştırma ve mahkemede savunma gibi) için farklı 
ücretler belirler 
 

 Vekalet Ücreti söz konusu olduğunda, avukata, gelecekte fatura edeceği 
masrafları için avans ödemesi olarak sabit bir ücret ödersiniz. Vekalet ücreti 
genellikle geri ödenmez ve avukatın davayla ilgili masrafları avans niteliğindeki bu 
tutarı aşarsa, o ek tutarı da ödemeniz gerekir.  Bir meselenin mahkemeye gitmesi 
gerektiğinde, genellikle vekalet ücretini aşan ek ücretler de gerekecektir 
 

 Yasal Ücretin geçerli olduğu bazı ülkelerde ise, ücretler kanunla belirlenir veya 
denizcinin ödemesi gereken ücreti mahkeme karara bağlayıp onaylar 
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ÜCRETSİZ YASAL DANIŞMANLIK ALMAK 
 
Ücretsiz yasal danışmanlık hizmeti arayanlar için aşağıdaki seçenekler mevcuttur. 
 

Adli Yardım 
Adli Yardım (Adli Müzaheret), avukata masraflarını karşılayamayacak durumda 
olanların hukuki hizmetlere erişmesine olanak tanıyan bir sistemdir.  Ancak bu sistem 
her ülkede bulunmaz ve her hukuki sorunda da kullanılamaz.  Genel olarak, iki türlü 
adli yardım bulunmaktadır; bunlar, medeni hukuk yardımı ve ceza hukuku yardımıdır. 
 
Medeni hukuk yardımı:  Bazı ülkeler hususi şikayet davaları için adli yardım sunar 
ancak bu imkan genelde yalnızca o ülkenin vatandaşlarına veya o ülkede oturma izni 
olanlara sunulur.  
 
Ceza hukuku yardımı:  Bazı ülkeler tüm ceza gerektiren suçlar için adli yardım 
sağlarken, bazıları da sadece cinayet gibi ciddi suçların söz konusu olduğu davalarda 
sunar.  
 
Adli yardım klinikleri: Birçok ülkede, devlet fonuna bağlı adli yardım klinikleri 
bulunur ve genellikle sadece fakirlerin ve maddi olanakları kısıtlı olanların davalarına 
bakan bu klinikler, fonun kısıtlı olması sebebiyle yalnızca belirli türlerdeki davaları 
alabilir.  

 

’Karşılıksız’ (Pro bono) adli hizmetler   
‘Pro bono’, bir kamu hizmeti maiyetinde gönüllü olarak ve ücret talep edilmeksizin ya 
da düşük bir ücret karşılığında alınan profesyonel işleri tanımlayan  Latince bir 
tabirdir. Özel hukuk firmalarında çalışan avukatlar genellikle zamanlarının bir kısmını 
pro-bono davalara ayırır; dolayısıyla bir avukatın pro-bono hukuki hizmetler sunup 
sunmadığını ve sunuyorsa da sizin bunlardan faydalanmaya uygun olup olmadığınızı 
araştırıp öğrenmeniz gerekir.  
 

Sivil Toplum Örgütleri 
Denizciler gibi işçi gruplarını temsil eden bazı sivil toplum örgütleri de (STÖ'ler) 
ücretsiz hukuki hizmetler sunabilir.  Ücretsiz yasal danışmanlık hizmeti sağlayıp 
sağlamadıklarını öğrenmek için yerel bir sendikayla veya denizci merkeziyle iletişime 
geçebilirsiniz. 
 

Telefonla yardım hatları  
Denizciler için yardım hatları bulunabilir ancak bunlar sadece davanın başlangıç 
aşamasıyla ilgili tavsiyelerde bulunur ve daha belirgin öneriler için yine bir avukatla 
konuşmanız gerekir.   
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_services
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_services
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AVUKATTAN MEMNUN OLMAZSANIZ 
 
Çoğu ülkede, avukatların bir avukatlar birliğine bağlı olması ve avukatlara yönelik 
mesleki ahlak kurallarına uyması zorunludur.  Dolayısıyla, hukuki sorununuzun takip 
edilme şeklinden memnun olmazsanız (örneğin gecikmeler olursa), avukatlık/hukuk 
firmasına ya da avukatın bağlı olduğu mesleki düzenleyici kuruma şikayette 
bulunabilirsiniz.  Avukat ihmalkar davranmışsa, avukata karşı da dava açabilirsiniz.   
 
Unutmayın- davanın herhangi bir aşamasında, avukatınızı değiştirebilirsiniz.  Bununla 
birlikte, yeni avukatın da sorununuzun içeriğini öğrenmek için zamana ihtiyacı 
olacağından, bu pahalı bir seçenek olabilir.  Ayrıca avukat değiştirirseniz, dava 
mühletlerinin kaçırılmaması da önemlidir. 
 

Avukat kullanımı için Onay Listesi 
 
 Hangi ülkede avukata ihtiyaç duyduğunuza karar verin 
 Yaşadığınız hukuki sorunlarda deneyimli bir avukat bulun 
 Avukatın çatışan çıkarları temsil edip etmediğini ve size bağımsız tavsiyelerde 

bulunup bulunamayacağını kontrol edin 
 Faydalanabileceğiniz bir ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmeti olup olmadığını 

araştırın 
 Kabul edebileceğiniz bir ücret düzenlemesi için pazarlık yapın 
 Dava ile ilgili gelişmelerden düzenli olarak haberdar edilmeyi talep edin 
 Hizmetinden memnun olmazsanız avukatınızı dilediğiniz zaman değiştirebileceğinizi 

veya şikayette bulunabileceğinizi unutmayın. 
 
Denizcilere Yönelik Hukuki Hizmetlerin Sağlanması için İyi Uygulama Sözleşmesi'ne 
kayıtlı avukatların listesini görmek için www.seafarersrights.org adresli web sitesini 
ziyaret edin. 
 
Seafarers’ Rights International (SRI / Uluslararası Denizci Hakları) 
49-60 Borough Road, London SE1 1DR, United Kingdom 
Tel: +44 (0)207 940 9320/9332 / E-posta: legal@seafarersrights.org 
 
Haziran 2013 
Seafarers’ Rights International (SRI / Uluslararası Denizci Hakları), denizciler ve hukuk ile ilgili 

meselelerde araştırma ve eğitim aracılığı ile denizci haklarını geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir 
merkezdir. 

 
 

http://www.seafarersrights.org/
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