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Denizci Kimdir?

• Su üzerinde hareket 
edebilen nesnelerin 
hareketlerini amaca uygun 
kontrol edip yönetmek için 
nesnelerle (denizin üstünde) 
birlikte fiilen yapan kişiye 
denir. (Tamamen benim 
tanımım olup diğer tanımlar 
da doğrudur)

• Bir insan deniz kenarına 
geldiğinde veya denizi 
düşünmeye başladığında 
uyması gereken kurallar 
olduğunu unutmamalı.
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Denizcilik Ekosistemi ve Yazılı Kurallar 

Ø 8.1 milyar insanın ancak 50 milyon kişisi denizlerle direk uğraşıyor ve 1 trilyon
dolarlık bir ekonomiden söz ediliyor (Taşımacılık ve diğer yan kolları). Fakat
dünyadaki insanların ürettiği ve yaklaşık 83 trilyon dolar olan milli gelirin %54’ü
denizlerde taşınan mal ve hizmetlerden elde edilir.

Ø Denizcilik sektörü için yukarıdan aşağıya doğru yazılı ve yazılı olmayan kurallar
bütünlüğü vardır. Dünya denizleri bir birine bağlantılı olup herkesin uyması gereken
kurallar ortaklaşa belirlenmektedir. Bu bir mecburiyettir. «Yazılı kuralları»

Ø IMO,  BM’ ye bağlı denizciliğin en üst kuruluşudur.
Ø SOLAS,STCW,MARPOL,ISM CODE  vs.
Ø Bayrak ve liman devletleri
Ø Tersaneler, Gemiler, limanlar, acenteler, seyir yönlendiricileri, klas kuruluşları, 

sigortacılar, sörvey kuruluşları, hukukçular, eğitim ve araştırma kurumları
Ø Ekipman üreticileri, tamirciler, yedek parça temin edenler, boyacılar, kimyasalcılar, 

kumanyacılar, yağ ve yakıt sağlayıcılar, test laboratuvarları, hizmet kuruluşları vs.
Ø GEMİLER YÜK TAŞIYIP KAZANÇ ELDE ETMEK İÇİN VAR OLDUKLARINI ASLA 

UNUTMAMALISINIZ



¢ Denizler coğrafi şartlar bakımından birbirlerine benzer 
özellikler taşıdıkları için daha geniş anlamda karadaki 
insanların yaşam alanları kadar farklılıklar 
göstermedikleri için, denizcilikteki örf ve adetler 
birbirlerine çok yakındır fark denizcilerin birer insan 
olmalarından kaynaklanan farklılıkları ile sınırlıdır.

¢ Denizcilik yüzyıllar boyunca stratejik bir sektör olup, 
gemilerde stratejik bir ekipman olarak görülmüşlerdir 
ve milli savunmanın bir parçası olarak daima 
değerlendildikleri için.denizciler askeri okullara benzer 
yöntemlerle yetiştirilmişlerdir.

¢ Gemiler milli servettir. Ve oluşan kural ve kaideler 
askeri kurallarla paralel bir durum olmuştur. Zaten 
kökleri de askeri dir.
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Denizcilikte Yazılı Olmaya Töre Kuralları (Örf ve Adet)

• Denizcilikte insanların ve nesnelerin 
belirlenmiş davranışlarına  deniz örf ve 
adetleri diyoruz. 

• Deniz örf ve adetleri denizcilik etiği ile 
kesişen noktaları olsa da farklıdır. 

• Deniz örf ve adetleri yapılmadığı zaman 
kısa vadede  gerçekte kimsenin zarar 
görmediği, fakat orta ve uzun dönemde 
herkesin zarar gördüğü kurallar  
bütünüdür.

• Tarihimizde Osmanlı donanmasına Katip 
Çelebi tarafından verilen önerilerle 
kaleme alınan ve ihtiyaçlara göre 
güncellenerek günümüze ulaşan 
değerler, davranış şekilleri; disiplin, 
üniforma, ast üst  ilişkileri, nezaket 
kuralları gibi bir dizi kuralı içerir. 



DENİZCİLİKTE ETİK NEDEN İHTİYAÇTIR
¢ Denizcilik örf ve adetlerle kontrol edilemez 

durumdadır. Farklı ülkelerin insanları bir arada 
çalışıyor.hangi ülke örf ve adedi uygulanacak

¢ Gemi sahipleri ile geminin vatandaşlığı artık aynı 
değil. Gemi sahibi yada işleteni hangi kritere göre 
hareket edecek

¢ (hiç gitmediğimiz bir ülkenin bayrağında ve yine hiç 
gitmediğimiz bir ülkenin şirketinde çalışırken neye 
göre kararlar alacağız.kaptanın temsil durumu nasıl 
olacak)

¢ Buna benzer sorular ve sorunlar nedeni ile 
denizciliğe has değerler bütünü oluşturulmalı.

¢ Biri yaptığı yanlışı  kazıkladıysam yabancıyı 
kazıkladım beni mi suçlayacaksınız dediğinde 
kazıklanan siz de olabilirsiniz
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DENİZCİLİKTE ETİK NEDEN İHTİYAÇTIR
¢ Denizciliğin bir de şirket boyutu var. ki şu anda 

ülkemizde ikinci kuşak armatörler yönetimde iken 
3.kuşaklarda hazırlanmaktadırlar.

¢ İlk kuşağın yetiştiği kısaca ahi teşkilatları ile 
batılıların loncaları kuralları arasında bir yönetim 
tarzları var.

¢ İkinci kuşak bu değerlerin liberal ekonomi adı 
altında gelişme diye tanımlanan yapı içerisinde 
yetişti.bu kuşak için ilk kuşağın uygulamaları başarı 
sağlamış ve kanıtlanmış bir yöntemdir. Tartışmaya 
gerek yok düşüncesi yenilenme bir bilinmezlik ve 
kontrölü kaybetme anlamına da gelebiliyor.
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¢ Bu kuşağın çalışma stratejisi ve felsefesi kar odaklı 
olup,servet üzerinden değerlendirme yapılıyor. 

¢ Başarı sonuç odaklı olmakta,sonuçta amaçlanan 
hedefe ulaşılırsa aradaki davranışlar önemsiz 
olmaktadır.

¢ Gemi personelinin ve ofis çalışanlarının milli servet 
kavramı ile tanımlanan düzlemde bağlılık 
beklenirken,geliri paylaşma hatta başarıyı paylaşma 
kültürleri çok zayıftır. Ama gitmedikleri ve 
tanımadıkları bir ülkenin bayrağını taşıyan gemileri 
olduğunda da bu durumun devam etmesini 
beklerler
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¢ Yukarıda anlatılan nedenlerle denizciliğin yerleşik 
anlayışlarla değerlendirme yapılamayacağı ve 
karmaşık hiyerarşik yapıda kararlar artık kişisel 
yargılarla alınmaya başladığı için denizciliğin ortak 
bir ETİK değerler bütününe sahip olması zorunluluk 
haline gelmiştir.

¢ Kişisel çıkarları için geneli tehlikeye atma(açık 
denizde sintine basmak)

¢ Kurallara uyan ama etik olmayan 
davranışlar(sözleşmesinin bitmesine az bir süre 
kaldığı için gemiden inen kişiye olan tavır 
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¢ Kanunlara uymayan ama etik olan davranışlar
¢ Bir hasta için kaptanın yolunu değiştirp gemiyi 

limana getirmesi.
¢ Kontrol edilemeyeceğini anladığında davranışları 

değişen(seferdeki gemilerde üstlerin astlarına 
kişisel tasarrufları.terfi engelleme vs)

10



11

Denizcilik Etiği
v Sektörün gündemine geç gelen bir kavramdır. Yıllarca deniz örf ve

adetleri içerisinde değerlendirildiği için ihtiyaç olmadığı gerekçesi ile
görmezden gelinmiştir. Oysa tam da aynı değillerdir.

v Etik; Kelime anlamı olarak alışkanlıklar, örf ve adet kısaca töre diye
tanımlanır.

v Etiğin felsefi tanımı ise; Felsefenin doğru-yanlış iyi-kötü kavramlarını
inceleyen, savunan ve sistemleştirmesidir.

v Bir toplumun veya meslek grubunun, yıllar içerisinde elde ettiği
sonuçların değerlendirilerek doğru ve yanlışların belirlenmesi ve zararlı
olanların engellenmesine yönelik oluşturulmuş yazılı ve sözlü kurallar
bütünüdür.

v Kişi ve toplumların içerisinde bulundukları zaman dilimi, coğrafi şartlar,
toplumsal davranışlar ve kişilerin durumları, nüfusun yapısına göre
değişebilen kurallar bütünüdür. Sibirya'daki toplumsal davranışlar ile
ekvatordaki toplumların kural ve töreleri aynı olması beklenmediği gibi,
kadın, erkek nüfus yoğunluğuna göre de kuralar değişebilir.

v Etik yapılması gerektiğini söyler, örf ve adet nasıl yapılacağını da
v Etik hiyerarşik mevkileri uygun bulur. Örf ve adet mevkileri tanımlar, yetki

ve sorumluluklarını açıklar
v Etik,acil durumlarda toplam fayda için yük ve eşya atılabilir der. Oysa örf

ve adet acil durumlarda kaptan sınırsız yetkilidir der
v Etik. Ego yönetilmeli der. Örf ve adet astların haklarını gözet der
v Etik üniforma olmalı der. Örf ve adet üniforma şekillerini de tanımlar
v Etik yapılması gerektiğini söyler, örf ve adet yapacaklarımızı söyler
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Denizcilik Etiği
Ø Kendisi adeta bir şehir devleti olan gemilerde çalışma ahengi

ve yaşamın dengelenmesi için bir dizi diğer kurallarda vardır.
Ø Denizciliğin kendine has konularından en önemlisi emniyet ve

güvendir. Bugün bildiğimiz ve uyguladığımız denizden adam
kurtarma tekniklerinden önce kim bilir kaç denizci denize
düştükten sonra bir daha bulunamamıştır. Kaç gemi yanmıştır.
O nedenle denizin kuralları insan yaşamı için kolay değildir bu
nedenle, insan gemide denizin bu doğal acımasızlığını asla
unutmamalıyız. Çünkü denizlerin ne etik kuralları var ne de
vicdanı. Onun sadece doğası var.

Ø Bu nedenle gemilerde bir dirlik düzeni kurulur.
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Etik Yaklaşımları ve Kavramları

Etik ;Faydacılık, Hakkaniyet, İnsan 
hakları  ve bireysellik değerleri 
üzerinde çalışma yaparak değerler 
ve kurallar oluşturmayı amaçlar.
İlgi alanları olarak etik;
1. Meta-etik   (ahlaki açıdan doğru 

ve yanlış kavramlarını irdeler)
2. Normatif etik (eylemsel durumu 

araştırır. Metafizikle ilgilenir)
3. Uygulamalı etik (meslek etiği de 

diyebiliriz) lonca ve ahilik 
burada devreye girer.
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Denizde Etik

• Bu nedenle.
• Nautical Institute 2005 yılında denizcilik mesleği 

için hareket tarzları (A code of conduct for nautical
professionals) yayınlayarak, bu mesleğin etik 
kurallarına genel bir düzenleme getirmiştir.

• Hizmet ve çıkar çatışması
• Seyir, deniz çevresi ve emniyetinin korunması ve 

acil durumlara müdahale
• Tehlike ve can kurtarma
• Deniz şartlarına elverişlilik
• Yüke özen ve güvenlik
• Yeterlilik
• Mesleki gelişim



HİZMET VE ÇIKAR ÇATIŞMASI
• en çok sözü edilmesi gereken ilke bu ilkedir.
• Sorumluluklarını dikkatli ve özenli bir tavır içerisinde yerine 

getirir.(bunu yapıp yapmadığını kim nasıl hangi kriterlere göre 
karar verecek

• Görevlerini deniz hayatını ve kamu (toplumsal) çıkarlarını 
gözeterek emniyetli ve verimli bir şekilde yerine getirir.

• Gemisini verimli bir şekilde işler halde bakımını sağlar ve yönetir.
• Mesleksel görevlerinin gereklerine ters düşen kişisel çıkarlar 

sağlamaz
• Gizli kalması gerekli bilgileri güvenli bir şekilde korur
• Düzenlemelere ve özellikle uluslararası yasal düzenleme ve 

kodlara uyar.
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Profesyonel denizci
• Eğitimini aldığı ve temel bilgi ve becerileri kazandığı, hayatını 

bütünleştirip, çalışma zamanını harcadığı işini keyif aldığı veya zaman 
geçirdiği için yapmayıp(keyif alabilir) diğer ihtiyaçlarını karşılamak için 
ihtiyaç duyduğu değerleri (geliri) elde etmek için yapan kişidir

• Denizciliğin ticari bir faaliyet olduğunu daima aklında tutarak alacağı 
karar ve uygulamalarda denizcilik eko sisteminde yerini bilerek hareket 
eder

• Egosu ile barışık olur. Egosunun onu abartmasına da küçük görmesine 
de izin vermez. Egosu ile arkadaş olur. (bunu nasıl yapacağını da 
araştırıp öğrenir) mevkisinin gücünü kullanmada EGO suna yenik 
düşmez. Egosunun abartılarını bilgisi ve çoklu zekası ile dengeler.

• İçinde çalıştığı gemiyi, namusu olarak görür ve toplam faydanın en 
yüksek olması için yönetilebilen riskleri alarak kararlar alır
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Profesyonel denizci
• Bir sporcunun 100 m yi 10 sn nin altında koşabilmesi kendisi için 

övünülecek,takdir edilecek ve egosunu destekleyecek bir başarıdır. 
Kendine bunun zor bir şey olduğunu ve yetenekleri ile doğru çalışma 
neticesinde bu ayrıcalıklı başarıya ulaştığını söylemesi doğru ve 
gereklidir. Aksi taktirde motivasyonu yok olur ve gereksizleşen bir 
duygu dünyasında başka başarılara ulaşamadığı gibi kendinden sonra 
gelenlere de böyle bir başarının gereksiz olduğu gibi bir imaj verir

• Aynı sporcunun gittiği bir restoranda  beğendiği masanın rezerve 
edilmiş olduğunu söyleyen görevliye, pistlerdeki başarısını öne sürerek  
o masaya kendisinin oturmasını istemesi egosunu yönetemediğini ve 
egosuna esir olduğu anlamına gelmektedir.

• Gemide çalışırken gemi hiyerarşısı işin gereği bilgi ve kapasite sırasına 
göre belirlenir. Dolayısı ile gemideki işler bu hiyerarşide yapılmasını 
istemek egonun kötü kullanımı olmayıp,tam aksine bilgi ve becerinin 
değerlendirilmesi ve işlerin bir merkezden yapılması için zorunludur.

• Gemiden indikten sonra,araçta,restoranda,ötöbüste veya bu tür sosyal 
alanlarda gemideki hiyrarşının uygulanmasını beklemek de egonun 
kötü kullanılmasına örnektir. Ego bu durumlarda aşağılık komleksi
şeklinde ortaya çıkar. Bu davranışı yapan bir zabit ise,işini hakkı ile 
yapamadığı bildiği için,bu durumu başkalarının söylemesinden 
rahatsızlık duyacağından ön almaya çalışıyor duruma düşer
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Gemilerde Gözlenen ve Yapılmasını İstemediğimiz Davranışlar
• Personelin doğru motive edilememesi,
• İşin planlamasında ve uygulanmasında iştirak edilmemesi. (role talimlerine 

bile katılmayan kaptan ve başmühendis olduğu)
• Planlı işlerin yapılması sırasında, acil olmamasına rağmen planlanan işlerin 

bitmesi beklenmeden, keyfi olarak personelin başka işlere yönlendirilmesi.
• Sorumluluk verme mazereti altında kendi sorumluluk ve görevlerini 

başkalarına aktarmak. (kanal, boğaz ve tehlikeli sulardaki seyirde gemi 
kaptanının köprü üstünde olmaması, önemli ekipmanların bakımları veya 
planlanması sırasında yetkili mühendislerin iş bölgesinde olmaması ve ciddi 
arıza ve kazalarda kaptan ve baş mühendislerin şahsen olaya dahil 
olmamaları)

• İş planlamasında ve performans değerlendirilmelerinde adil olunmaması, 
hakkaniyet olmadığı duygusunun personel üzerinde oluşması.

• Gemide olan eksiklik ve olayların şirkete doğru aktarılmaması.
• Arıza ve eksikliklerin «deficiencies» olarak yazılmasından çekinilmesi
• Olayların kişiselleştirilerek, sonuçları üzerinden hesaplar yapılıp eksik ya da 

farklı raporlanması
• Emniyet tedbirlerini kendisi uygulamadığı için, personele uygulatamaması.



1. GELENEK ÖNCESİ DÜZEY
KOHLBERG

¢ Basamak 1: İTAAT
� Eylemin sonuçları

gelecekteki davranışları
belirler

� Ödüllendirilen eylemler
“doğru” ve tekrarlanır.

� Cezalandırılan eylemler
“yanlış”tır ve önlenir

� Cezadan kaçınmak birincil
motivasyon

¢ Basamak 2: Saf Çıkarcılık
� İyi davranış, kişinin kendi

kişisel gereksinimlerini
karşılayan diğerlerinin
eylemleriyle sonuçlanır.

� Ödül birincil motivasyondur.
� Kişilerarası etkileşim sadece

durumun kişisel çıkarlar için
manipüle edilebileceği
ölçüde önemlidir - “İyi bir şey
yaptığım zaman, iyi bir şey
elde ederim”.



2.GELENEKSEL DÜZEY
KOHLBERG

¢ Basamak 3: Sosyallik
� “Good Boy - Nice Girl” 

Eğilimi
� Onay arayışı, ahlaki

muhakemeyi yönlendirir
� Grubuna karşı 

düşünceli ve özverilidir

Basamak 4: 
Kanun&Düzen Eğilimi
Doğru davranış kanunlar 
içinde değerlendirilir, 
kanunlar tartışılmadan, 
sorgulanmadan uygulanır.



3. GELENEK SONRASI DÜZEY (İLKELİ AHLAK)
KOHLBERG

¢ Basamak 5: Toplumsal 
Sözleşme Eyilimi
� Toplumun üzerinde 

anlaştığı konular 
korunmalıdır. 

� Ancak ihtiyacı 
karşılamayan düzenler 
toplum yararına 
değiştirilebilir.

� Çoğunluğun fikir birliği 
(demokratik süreç) “iyi 
yasalar” ile sonuçlanır. “İyi 
yasalar” hayata, 
özgürlüğe ve mutluluğun 
peşine (bireysel haklara) 
müdahale etmedikleri 
ölçüde takip edilir.

¢ Basamak 6: Evrensel 
İlkeli Ahlak (Etik)
� Sistem ve kurallardan çok 

insan hakları, özgürlük, 
adalet, demokrasi gibi ilkeler 
ön planda tutulur. 

� Yarar tüm insanlık içindir. Etik 
ilkeler göz önünde tutulur ve 
ahlak üstü bir anlayış oluşur.

� Evrensel ahlak düzeyi, bireyin 
ahlak ilkelerini kendinin seçip 
oluşturduğu, ahlak gelişiminin 
son aşamasıdır.

� Vicdan Tabanlıdır.



KOHLBERG’İN TEORİSİNİN ÜZERİNE
MCCUEN’İN KURDUĞU ETİK SINIFLANDIRMA(1979)

McCuen’s Six Categories of Professional Engineering Morality (McCuen, R. H. (1979). "The Ethical Dimensions of 
Professionalism." Issues in Engineering 105(E12): 89-105.)

DÜZEY: 1 
Profesyonellik 

Öncesi

DÜZEY: 2 
Profesyonel

LEVEL 3
İlkeli Profesyonel

Basamak 1: Endişe bireyin
kazancı içindir (şirket,
müşteri veya meslek
değil)
Rüşvet almak normal 
mi .

Basamak 3: Şirkete
sadakat birincil odak
noktasıdır. Takım
oyuncusu davranışı,
toplum ve çevre için
endişeyi engeller.

Basamak 5: İnsan refahına
hizmet her şeyden önemlidir.
Toplumsal kurallar, etik ve
değerler, profesyonel
standartları ve kurumsal
bağlılığı bozabilir.

Basamak 2: Kurumsal
sadakat ve müşteri
güvenine uyumlu
davranışlar yine bireyin
kişisel kazancı ve
ilerlemesi içindir.
İyi olursan prim
veya iyi zam alırsın

Basamak 4 : Şirkete
sadakat ile mesleğe
sadakata birbirine bağlıdır.
İyi mühendislik, meslek
için iyidir, ancak toplumsal
kaygılar üzerinde
durulmamıştır.

Basamak 7: Mesleki
davranış, yalnızca toplum,
bireyler ve çevre için adil ve
gerçek bir endişe duygusu
ile yönlendirilir. Kararlar
sadece köklü kişisel
prensiplere dayanır ve
profesyonel kodlara ve hatta
sosyal kurallara aykırı
olabilir.
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Profesyonel denizci

• Egonun abartılı kullanması olan ve egoist diye 
tanımlanan davranışlardan uzak durmak için 
kendini ölçer ve değerlendirir.

• Kendini yönetmesini bilir. Kendi vicdanı ile diğer 
insanların vicdanını arkadaş yaparak, empati 
yapmasını bilir.

• Uygulamalarda hakkaniyet kuralını daima gözetir. İş 
ile ilgili konular dışındaki ırk, cinsiyet, din ayrımı 
yapmaz

• İşinin yapılmasında gerekli zaman, enerji ve 
disiplinin bütünlük içinde kullanır.

• Bir olay olduğunda suçlayıcı davranışlardan uzak 
durup, eksik yada hatanın nedenini arayarak 
ortadan kaldırmaya çalışır (root couse analiz)

• Daima haklı olması gerektiğini düşünmez, 
beklentilerini doğru yönetir.
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Profesyonel denizci
• Takım çalışmasına önem verir, ben değil biz der. (Gemilerde 

genellikle ben derler) başarıyı ve övgüyü hak edene 
verilmesini sağlar

• Takım arkadaşlarının da katkılarını artırmaları için teşvik eder
• İş odaklı çalışırlar. Mesaim bitti yarın yaparım demezler. İşin 

önemine göre gerekirse fazladan çalışırlar 
• Gemiyi bir bütün olarak görürler, eksik yada aksaklık 

gördüklerinden başkasının işi bana ne demezler (acil bir şey 
yaparlarsa ilgili kişiye de haber verirler)

• İşler için istediği koşulları dayatmazlar. Bazen gemilerde bazı 
işlere fiyat biçerler 
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• Gemide oldukları için kimseye lütuf bağışladıklarını 

düşünmezler. Karşılıklı çıkarları daima hatırlarlar
• Yaptıkları işi anlayarak, daha iyi nasıl yapılacağını araştırılar
• Hata yaptıklarında kabul ederler başkalarını suçlamazlar
• Bir işi yaparken olumsuz sonuçlarının da olabileceğini işin bir 

parçası olarak görürler
• Kendilerini değerlendirirken aldıkları referans noktası ideale 

yakın olacak kadar mükemmele yakın tutarlar. Kendilerinden 
daha kötü durumdakilerle kendilerini kıyaslayıp avutmazlar


