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YAPILAN REVİZYON AÇIKLAMASI
3302 kod numarasıyla "Ro-Ro/Yolcu" cinsinin iptal edilmesi
3504 kod numarasıyla "Yolcu Gemisi/Ro-Ro" cinsinin "RoRo Yolcu Gemisi" olarak değiştirilmiştir.
4927 kod numaralı Deniz Market Teknesi’nin tanımı
değiştirilmiştir.
"Yatlar" başlığı altında yer alacak şekilde "İlkel Yapılı Ahşap
Gemi (Wooden Ship of Primitive Build)" olarak cins tanımı
yapılmıştır.

10 SIVI HALDE DÖKME YÜK TAŞIYAN (TANKERLER) GEMİLER
1001 Petrol Tankeri/Akaryakıt Tankeri
Dökme olarak akaryakıt ve petrol ürünlerini taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve
bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
1002 Kimyasal Madde Tankeri
Uluslararası Kimyasal Maddeler Kod’u bölüm 17’de çizelgesi verilen parlayıcı özellikteki sıvı
ürünlerin herhangi birisini dökme halinde taşıması için inşa edilmiş veya uyarlanmış ve bu
amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
1003 Gaz Tankeri (LNG)
Uluslararası Gaz Taşıyıcı Kod’u bölüm 19’da çizelgesi verilen parlayıcı özellikte sıvılaştırılmış
gaz veya diğer ürünlerin herhangi birisini dökme halinde taşıması için inşa edilmiş veya
uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
1004 Gaz Tankeri (LPG)
Uluslararası Gaz Taşıyıcı Kod’u bölüm 19’da çizelgesi verilen parlayıcı özellikte sıvılaştırılmış
gaz veya diğer ürünlerin herhangi birisini dökme halinde taşıması için inşa edilmiş veya
uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
1005 Asfalt Tankeri
Dökme olarak asfalt ve asfalt ürünlerini taşımak için inşa edilmiş veya uyarlanmış ve bu amaçla
kullanılan ticaret gemileridir.
1006 Tanker Şeklindeki Barçlar
Genellikle makineli, az su çeken, geniş karinalı sıvı dökme yük taşımak için inşa edilmiş veya
uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
1007 Atık Alım Tankeri
Gemi ve deniz araçlarının sıvı ve katı haldeki atıklarını almak için inşa edilmiş veya uyarlanmış
ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
1008 Bitkisel Ve Hayvansal Yağ Tankeri
Dökme olarak bitkisel ve hayvansal yağ ve ürünlerini taşımak için inşa edilmiş veya uyarlanmış
ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
1009 Atık Toplama Tankeri
Denizler, iç su, göller ve nehirlerdeki sıvı ve katı haldeki atıkları toplamak için inşa edilmiş ya
da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
Gemi Cins Tanımları
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1010 Su Tankeri
Dökme olarak su taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret
gemileridir.
1011 Ham Petrol Tankeri
Dünyada doğal olarak bulunan ve çeşitli hidrokarbürlerden oluşan yanıcı sıvıları taşımak için
inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
1012 Kimyasal / Petrol Tankeri
Uluslar arası Kimyasal Maddeler Kod’u bölüm 17’de çizelgesi verilen parlayıcı özellikteki sıvı
ürünlerin herhangi birisini dökme halinde taşımak ve bununla birlikte petrol ürünlerini taşımak
için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

Gemi Cins Tanımları
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20 KURU DÖKME YÜK GEMİLERİ
2001 Maden Cevheri/Dökme Yük/Petrol Taşıyıcı Gemi (OBO)
Yağ, dökme cevher yüklerini taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla
kullanılan ticaret gemileridir.
2002 Dökme Yük Gemisi
Herhangi bir paketlemeye veya kutulamaya gerek kalmadan, dökme olarak özel ambarlara
yüklenebilen, demir cevheri, hububat vb. değişik özgül ağırlıklı yükleri taşımak için inşa
edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
2003 Kuru Yük Gemisi
Sıvı haldeki yükler haricinde konteynerlerle taşınamayacak olan kuru yüklerin ve dökme
yüklerin taşınması için imal edilmiş ya da dönüştürülmüş gemilerdir.
2004 Cevher Taşıma Gemisi
Maden cevheri ve benzeri özgül ağırlığı yüksek yükleri taşımak için ambar mukavemetleri
artırılmış şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

Gemi Cins Tanımları
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31 KONTEYNER
3101 Tam Konteyner Gemisi
Standartlaştırılmış boyutlarda büyük kutular şeklinde olan ve konteyner paket taşıyıcılarla yük
taşıyan genel maksatlı yük gemileridir. Yalnızca konteyner taşımacılığı için inşa edilmiş ya da
dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemilerine tam konteyner gemisi denir.

32 ÖZEL AMAÇLI GEMİLER
3201 Barç Şeklindeki Gemi
Hareket etme ve sevk kabiliyetine sahip, az su çeken, geniş karinalı, yaklaşık olarak 250 ton
yük taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
3202 Kimyasal Madde Taşıyan Gemi
Uluslararası Kimyasal Maddeler Kod’u bölüm 17’de çizelgesi verilen sıvı maddeleri dökme
olarak taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret
gemileridir.
3203 Radyoaktif Madde Taşıyan Gemi
Radyoaktif madde taşımak için dizayn edilmiş özel donanımlı gemilerdir.
3204 Canlı Hayvan Taşıyıcı Gemi
Canlı hayvan taşımak üzere inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret
gemileridir.
3205 Araba Taşıyıcı Gemi
Güvertesi ve genel dizaynı araba taşımacılığı için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu
amaçla kullanılan özel donanımlı ticaret gemileridir.
3206 Kimyasal + Dökme Yük Taşıyan Gemi
Tanklarının dizaynı kimyasal madde ve dökme yükü aynı anda taşıma yapabilecek şekilde inşa
edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
3207 Otel Gemisi
Otel amaçlı kullanım için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret
gemileridir.
3208 Restoran Gemisi
Restoran amaçlı kullanım için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret
gemileridir.
Gemi Cins Tanımları
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3209 Sergi/Gösteri Gemisi
Sergi ve gösteri amaçlı kullanım için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan
ticaret gemileridir.
3210 Pracera Süngerci Gemisi
Sünger avcılığında kullanılmak üzere inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş özel donanımlı
gemilerdir.
3211 Fabrika Gemisi
Gemi üzerinde üretim ve işleme yapabilmek için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla
kullanılan ticaret gemileridir.
3212 Çimento Taşıyıcı Gemi
Çimento boşaltmak için kendi donanımları bulunan dökme çimento taşıyıcı gemilerdir.
3213 Ticari Ve Bilimsel Araştırma Maksatlı Denizaltılar
Ticari ve Bilimsel araştırma ve inceleme yapmak üzere tasarlanmış veya dönüştürülmüş özel
donanımlı denizaltılardır.
3214 Enerji Üretim Ve Çevrim Gemisi
Ana makinesi veya yardımcı sistemlerini besleyen jeneratörlerin dışında, petrol türevi ve doğal
gaz kullanarak elektrik üretecek şekilde inşa edilmiş veya dönüştürülmüş, kullanılacak yakıtın
depolanması haricinde hiçbir şekilde ticari yük taşımak için kullanılmayıp sadece ürettiği
elektriği başka bir tesis veya tüketiciye vermek üzere kullanılan, özel maksat ve özel yapılı
gemidir.
3215 Buz Kırıcı Acil Tahliye Gemisi
Acil durumlarda personelin tahliyesi için kullanılan ve buzul şartlarında çalışabilecek şekilde
dizayn edilmiş özel yapılı gemilerdir.
3216 Dinamik Konumlandırmalı Gemi (Özel Nitelik Taşıyan Servisler İçin)
Tanım için bknz. 4925
3217 Turistik Denizaltı
Gezi ve eğlence amaçlı olarak tasarlanmış, insan taşıyan, fiziksel olarak su altında ve su üstünde
seyir esnasında bir desteğe bağlı olmadan hareket edebilen veya her durumda su üstü desteği
ile su altında çalışan özel donanımlı denizaltılardır.

Gemi Cins Tanımları
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3218 Canlı Su Ürünleri Nakliye Gemisi
Canlı su ürünleri taşımacılığında ticari yük gemisi olarak kullanılan, gerekli donanıma sahip ve
ilgili idaresince canlı su ürünleri taşımacılığı amacıyla belgelendirilmiş veya belgelendirilmeye
uygun bulunmuş gemilerdir.

Gemi Cins Tanımları
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33 GENEL YÜK GEMİLERİ (KARIŞIK YÜK)
3301 Frigorifik (Soğutma Depolu) Yük Gemisi
Taşınacak olan yükün (et, balık, sebze, meyve vb.) nakliyeleri esnasında korunmalarını
sağlayacak soğutma depolu olarak inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan
ticaret gemileridir.
3302 Ro – Ro / Yolcu
(Mülga:05.01.2017 tarihli ve 80368960-020-E.1309 sayılı Genel Müdürlük Makam Olur'una
istinaden)
3303 Konteyner / Ro - Ro
Standartlaştırılmış boyutlarda büyük kutular şeklinde olan ve konteyner paket taşıyıcılarla yük
taşıyan ve bununla birlikte yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip boşaltılacak
şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
3304 Kuruyük / Ro – Ro
Kuru yük taşımacılığının yanı sıra yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip
boşaltılacak şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret
gemileridir.
3305 Kırkambar (Kuru Yük + Konteyner + Dökme Yük) Ve Yolcu Gemisi
Kuruyük, konteyner, dökme yük ve 12’den fazla (dahil) yolcu taşıyabilecek şekilde inşa edilmiş
ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
3306 Tek Güverteli Gemi
Genel yük taşımacılığında kullanılmak üzere tek güverteli olarak inşa edilmiş ya da
dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
3307 Çok Güverteli Gemi
Genel yük taşımacılığında kullanılmak üzere çok güverteli olarak inşa edilmiş ya da
dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
3308 Ro – Ro / Yük Gemisi
Asıl amacı yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip boşaltılacak olan ve bununla
birlikte yük taşımaya da elverişli olacak şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla
kullanılan ticaret gemileridir.
3309 Yük / Konteyner Gemisi
Asıl amacı yük taşımak olan bununla birlikte konteyner taşıyabilecek şekilde inşa edilmiş ya
da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
Gemi Cins Tanımları
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3310 Tren Ferisi
Güvertesi tren taşıma imkânına sahip olacak şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu
amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
3311 Tren Ferisi/Ro-Ro
Güvertesinde tren ve araba taşıma imkânlarına sahip olacak şekilde inşa edilmiş ya da
dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
3312 Yüksek Hızlı Ro-Ro Yolcu Gemisi;
12 kişiden fazla yolcu ve araba taşımacılığı yapacak şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş
ve bu amaçla kullanılan, max hızı= 3,7x 
ticaret gemileridir.

Gemi Cins Tanımları
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[m/sn] değere eşit veya bu değerden fazla olan
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34 KURU YÜK BARÇLARI
3401 Güverteli Barç
Uygun imkânlarla donatılmış, taşıma kapasitesi 50-1000 ton arasında olan, altı düz ve güverteli
olarak dizayn edilmiş, yük taşımada kullanılan makineli ticaret gemileridir.
3402 Açık Güverteli Barç (Hopper Barge)
Kuru dökme yükleri taşımak için tasarlanmış ambar kapağı ve kendi sevk sistemi bulunmayan,
altı düz ve geniş karinalı ticari deniz araçlarıdır.
3403 Lash-Seabee Barcı
Lash tipi gemiler, 400 tonluk dubalar güverte üzerinde hareket eden bir kreyn yardımı ile
yüklenir ve boşaltılırlar. Seabee tipi gemilerde ise, daha büyük dubalar (1000 ton) gemi
kıçındaki bir asansör yardımı ile gemiye yüklendikten sonra güverte üzerinde kaydırılarak
yüklenir ve boşaltılırlar.
3404 Açık Tip Kuru Yük Barcı
Uygun imkânlarla donatılmış, ambar kapağı bulunmayan, taşıma kapasitesi 50-1000 ton
arasında olan, altı düz ve yük taşımada kullanılan makineli, geniş karinalı, az su çeken ticaret
gemileridir.
3405 Kapalı Tip Kuru Yük Barcı
Uygun imkânlarla donatılmış, ambar kapağı bulunan, taşıma kapasitesi 50-1000 ton arasında
olan, altı düz ve yük taşımada kullanılan makineli, geniş karinalı, az su çeken ticaret gemileridir.

Gemi Cins Tanımları
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35 YOLCU GEMİLERİ
3501 Yolcu Gemisi
12’den çok yolcu taşıyan ticaret gemisidir.
3502 Feribot (Yolcu + Araba + Kuru Yük)
Asıl amacı kısa ve orta mesafeli hatlarda yolcu taşımak olan, ancak bunun yanında araba ve
kuru yük taşıyacak şekilde inşa edilmiş veya uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret
gemileridir.
3503 Araba Ferisi
Kısa ve orta mesafeli hatlarda araba taşıyacak şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu
amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
3504 Ro-Ro Yolcu Gemisi
(Değişik: 05.01.2017 tarihli ve 80368960-020-E.1309 sayılı Genel Müdürlük Makam Olur'u.
na istinaden)
Asıl amacı 12’den çok yolcu taşımak olan bununla birlikte yükü bir rampa üzerinden tekerlekli
araçlarla yükleyip boşaltılacak şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla
kullanılan ticaret gemileridir.
3505 Yolcu / Tren Ferisi
12’den çok yolcu taşıyabilen bununla birlikte güvertesi tren taşıma olanağına sahip olacak
şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
3506 Şehir Hatları Yolcu
12’den çok yolcu taşıyabilen şehir içi iskeleler arasında yolcu taşımacılığı yapacak şekilde inşa
edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
3507 Şehir Hatları (Katamaran Tipi (Yolcu + Araba))
12’den çok yolcu taşıyabilen şehir içi iskeleler arasında yolcu ve araba taşımacılığı yapacak
şekilde iki gövdeli, geniş güverteli inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan
ticaret gemileridir.
3508 Deniz Otobüsü (Katamaran Tipi (Yolcu + Araba))
12’den çok yolcu taşıyabilen şehir içi ve yakın limanlar arasında yolcu ve araba taşımacılığı
yapacak şekilde iki gövdeli, geniş güverteli inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla
kullanılan ticaret gemileridir.
3509 Yolcu Gemisi (Katamaran Tipi)
12’den çok yolcu taşıyabilen iki gövdeli, geniş güverteli inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve
bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
Gemi Cins Tanımları
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3510 Hava Yastıklı Gemi (Hovercraft)
Hem karada hem de deniz de hareket etme kabiliyetine sahip özel donanımlı yolcu gemileridir.
3511 Nehir / Deniz Tipi Yolcu Gemisi
12’den çok yolcu taşıyabilen nehir ve denizde çalışabilecek şekilde inşa edilmiş ya da
dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.
3512 Yolcu Motoru
Tam boyları 42 metreden az olan ve liman sefer bölgesi içinde veya merkez iskelesinden 25
milden uzaklaşmadan günübirlik yolcu taşıyan ticaret gemileridir.
3513 Gezinti (Tenezzüh) Gemisi
Belirli bir noktadan hareket ederek liman veya sınırlı liman seferi bölgeleri içerisinde önceden
belirlenmiş bir rotada turist gezdiren ve aynı gün içerisinde turunu tamamlayan, denizde hareket
etme kabiliyetine sahip ve denize elverişli 12’ den fazla yolcu taşıyan ticari yolcu gemileridir.
3514 Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi
12 kişiden fazla yolcu taşıyan liman içi veya yakın limanlar arasında yolcu taşımacılığı yapacak
şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan, max hızı= 3.7x  [m/sn]
değere eşit veya bu değerden fazla, tam yüklü deplasmanı (0,13xLxB) 1,5 ton değerinden az olan
ticaret gemileridir.
L: Geminin dikmeler arası boyu (metre)
B: Geminin eni (metre)
 : Dizayn su hattına karşılık gelen deplasman [m3].”
0.1667

3515 Deniz Taksi
12' den az yolcu taşıyan ve İdari Liman Seferi bölgesinde çalışmak üzere dizayn edilmiş belli
bir hat üzerinde çalışmayan yolcu tekneleridir.
3516 Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu
12 kişiden fazla yolcu ve bunun yanında araba taşıyan liman içi veya yakın limanlar arasında
taşımacılık yapacak şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan , max
hızı= 3.7x  [m/sn] değere eşit veya bu değerden fazla, tam yüklü deplasmanı (0,13xLxB)
1,5
ton değerinden az olan ticaret gemileridir.
0.1667

L: Geminin dikmeler arası boyu (metre)
B: Geminin eni (metre)

 : Dizayn su hattına karşılık gelen deplasman [m3].”
Gemi Cins Tanımları
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3517 Hafif Yolcu Gemisi
12 kişiden fazla yolcu taşıyan, ahşap olmayan ve tam yüklü deplasmanı (0,13xLxB) 1,5 ton
değerinden az olan ticaret gemileridir.
L: Geminin dikmeler arası boyu (metre)
B: Geminin eni (metre)

 : Dizayn su hattına karşılık gelen deplasman [m3].”
3518 Hafif Yolcu Feribotu
12 kişiden fazla yolcu ve bunun yanında araba taşıyan, ahşap olmayan ve tam yüklü deplasmanı
(0,13xLxB) 1,5 ton değerinden az olan ticaret gemileridir.
L: Geminin dikmeler arası boyu (metre)
B: Geminin eni (metre)

 : Dizayn su hattına karşılık gelen deplasman [m3].”
3519 Amphibus
Hem karada hem de suda hareket imkânına sahip, yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere
otobüs şeklinde inşa edilmiş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

Gemi Cins Tanımları
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36 KRUVAZİYER TİPİ YOLCU GEMİLERİ
3601 Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi
Gezi, spor ve eğlence amacıyla önceden belirlenmiş program ve rotada seyir eden deniz turizmi
hizmet ticaretinde kullanılmaya uygun içerisinde lüks kamaralar, gazinolar, yüzme havuzları
bulunan kıtalararası seyahate elverişli yüksek yolcu kapasitesine sahip gemilerdir.

Gemi Cins Tanımları
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37 YATLAR
3701 Ticari Yat
Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, ticari olarak gezi ve spor
amacıyla yararlanılan, yük, yolcu veya balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, taşıdığı yolcu sayısı
12’i (dahil) ya da kabotaj seferinde 100 mille sınırlı, en yakın karadan 20 milden fazla
uzaklaşmamak şartıyla, taşıdığı yolcu sayısı 36 “yı (dahil) geçmeyen gemilerdir.
3702 Özel Yat ( Boyu 24 Metre Üzeri )
Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, taşıdığı yolcu sayısı 12’yi
geçmeyen, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, özel yat amacıyla kullanılan ve ulusal standarda
göre ölçüldüğünde boyu (LH) 24 metreden büyük olan gemilerdir.
3703 Devlet Yatı
Resmi ve diplomatik törenlerde, resmi ilişkilerde ve gezilerde protokolün yerine getirilmesi
amacıyla kullanılan, yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan
gemilerdir
3705 İlkel Yapılı Ahşap Gemi (Wooden Ship of Primitive Build)
İlkel Yapılı Ahşap Gemi (Wooden Ship of Primitive Build): Kamarası, tuvaleti, lavabosu,
mutfağı olan, gezi, spor ve eğlence amacıyla yararlanılan; ağırlıklı olarak ahşap malzemenin ve
el ustalığının kullanıldığı; taşıdığı yolcu sayısı 36'yı (dahil) geçmeyen, geleneksel ve ilkel
metotlarla inşa edilmiş, özel tasarımı haiz veya tarihi bir geminin kopyası veya benzeri olarak
inşa edilmiş gemilerdir.

Gemi Cins Tanımları
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38 ÖZEL TEKNELER
3801 Özel Yat (Boyu 24 Metre Ve Daha Küçük )
Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, taşıdığı yolcu sayısı 12’yi
geçmeyen, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, özel yat amacıyla kullanılan ve ulusan standarda
göre ölçüldüğünde boyu (LH) 24 metreden büyük olmayan gemilerdir.
3802 Özel Sürat Teknesi
12 kişiden az yolcu taşıyan sportif amaçlı, max hızı= 3.7.
değerden fazla, özel kullanım amaçlı teknelerdir.



0.1667

[m/sn] değere eşit veya bu

 : Dizayn su hattına karşılık gelen deplasman [m3].
3803 Sandal
Özel Yat niteliğinde olmayan, ticari nitelik taşımayıp özel amaçlar için kullanılan, taşıyacağı
yolcu sayısı 12 kişiyi geçmeyen (Jetski, kobra vb. hariç) boy ve makine gücü sınırı olmayan
kendinden motorlu veya motorsuz özel kullanım amaçlı güvertesiz teknelerdir
3804 Amatör Balıkçı Teknesi
Ticari nitelik taşımayıp sportif amaçlı olta balıkçılığı için kullanılan, taşıyacağı yolcu sayısı 12
kişiyi geçmeyen, boy ve makine gücü sınırı olmayan kendinden motorlu veya motorsuz özel
kullanım amaçlı teknelerdir

Gemi Cins Tanımları
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40 SPORTİF VE EĞLENCE AMAÇLI TEKNELER
4001 Ticari Sürat Teknesi
12 kişiden az yolcu taşıyan sportif amaçlı, max hızı= 3.7.
değerden fazla, ticari amaçla kullanılan teknelerdir.
 : Dizayn su hattına karşılık gelen deplasman [m3].



0.1667

[m/sn] değere eşit veya bu

4002 Jetbot
Su jeti motoru ile seyreden en fazla 50 yolcu (mürettebat hariç) taşıyan ve tam boyu 24
metreden küçük olan, belirlenen seyir güzergâhlarında özel izin ile çalışan, ticari amaçlı spor
ve eğlence gemisidir.
4003 Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığı Gemisi
Amatör Balıkçı Belgesi sahibi olup, olta ile avcılık yapan amatör balıkçılara hizmet sağlayan,
taşıyacağı yolcu sayısı 12 kişiyi geçmeyen ve turistik olta balıkçılığı amacıyla belgelendirilmiş
veya belgelendirilmeye uygun bulunmuş ticari gemilerdir.

Gemi Cins Tanımları
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41 BALIKÇI GEMİLERİ
4101 Balık Avlama Gemisi
Yalnızca su ürünleri avcılığı veya depolanmasında kullanılan, nitelikleri bu amaca uygun olan
ve ilgili idaresince balık avlama amacıyla belgelendirilmiş veya belgelendirilmeye uygun
bulunmuş ticaret gemileridir. (Bu cins gemilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan
gerekli izin almış veya alabileceği bildirilmiş olmalıdır.)
4102 Balık İşleme Fabrika Gemisi
Su ürünleri depolanması ve işlenmesinde kullanılan, bu amaca uygun niteliklerde ani soğutma
odaları yahut buzhanesi, ambarı, taşıyıcı kreyni veya denizde yükleme-boşaltma işlemine
uygun düzeneği, balık işleme tesisi ve mürettebat için gerekli yaşam alanları bulunan ve ilgili
idaresince balık işleme fabrikası amacıyla belgelendirilmiş veya belgelendirilmeye uygun
bulunmuş ticaret gemileridir. (Bu cins gemilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan
gerekli izin almış veya alabileceği bildirilmiş olmalıdır.)
4103 Balıkçılık Yardımcı Gemisi
Yalnızca balık avlama gemilerinde ve su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yardımcı görevler
üstlenen ve balık avlama gemilerine veya su ürünleri yetiştiricilik tesislerine ait su ürünlerinin
naklinde veya lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan, nitelikleri bu amaca uygun olan
ve ilgili idaresince belgelendirilmiş veya belgelendirilmeye uygun bulunmuş ticaret
gemileridir. (Bu cins gemilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gerekli izin almış
veya alabileceği bildirilmiş olmalıdır.)

Gemi Cins Tanımları
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42 AÇIK DENİZ FAALİYET GEMİLERİ
4201 Sondaj Ve Araştırma Gemisi
Özel donanımlı olarak inşa edilmiş veya dönüştürülmüş sondaj ve araştırma yapabilme
kabiliyetine sahip gemilerdir.
4202 Açık Deniz Faaliyetleri Destek Gemisi
Açık denizde yapılan tesislerle ilgili çeşitli çalışmaları destekleyen gemilerdir.

Gemi Cins Tanımları
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43 ROMORKÖRLER
4303 Kılavuz Romorkörleri
Limanlarda ve kısıtlı gemi manevra alanlarında gemileri yanaştırma ve ayırma, kıçtan kara etme
ve döndürme gibi kılavuz manevralarında kullanılabilecek özellikle yüksek manevra kabiliyeti
olan idarece yetkilendirilen bir klas kuruluşu tarafından verilmiş bollard pull (çeki gücü)
sertifikasına sahip köprüüstünden kumandalı otomatik serbest bırakma özellikli çekme
kancasına sahip gemilerdir.
4304 Açık Deniz Romorkörü
Açık deniz koşullarına uygun olarak dizayn ve inşa edilen, çekme vinci donanımına sahip
özellikle yüksek manevra kabiliyeti olan İdare tarafından yetkilendirilmiş bir klas kuruluşu
tarafından çeki gücü sertifikasına ve köprüüstünden kumandalı otomatik serbest bırakma
özellikli çekme kancasına sahip gemilerdir.

Gemi Cins Tanımları
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49 HİZMET GEMİLERİ
4901 Tarak Gemisi
Deniz dibini temizlemede, su derinliğini artırmada kullanılan özel donanımlı gemilerdir.
4902 Bilimsel Araştırma Gemisi
Bilimsel araştırma ve inceleme yapmak üzere tasarlanmış veya dönüştürülmüş özel donanımlı
gemilerdir.
4903 Görev/Devriye Gemisi
Çeşitli kuruluşların belirli bölgelerde devriye hizmetini yapmak için kullanılan gemilerdir.
4904 Hastane Gemisi
Savaş, afet vb. durumlarda sağlık hizmetleri verebilecek donanımlara sahip gemilerdir.
4905 Hava Durumu/Sismik Gemisi
Hava tahmin raporlarının oluşturulmasında kullanılan, Meteorolojik, oşinografik ve hidrografik
araştırmalar yapan özel donanımlı gemilerdir.
4906 Fener Gemisi
Tehlikeli bir bölgeyi belirtmek için belirli bir yerde demirli, ışık, ses v.b. gibi işaretler veren
makineli teknelerdir.
4907 Kılavuz Gemisi
Açık denizlerde kılavuz alıp verebilen, kılavuz isteyen gemiye kılavuz gönderebilmek için
denizde bulunan, kılavuzluk hizmeti veren personelin barındırıldığı, içerisinde personel
ihtiyaçlarının temin edilebildiği gemilerdir.
4908 Arama Kurtarma Gemisi
Herhangi bir çatışma, karaya oturma vb. durumlarda arama ve kurtarmada kullanılan özel
projeli ve donanımlı gemilerdir.
4909 Yangın Söndürme Gemisi
Yangını söndürmek amacıyla Uluslar arası kurallara göre dizayn edilmiş, yangını söndürmek
ve yanan tesisin yakınındaki kurtarma çalışmalarını yapmak ve yanan tesisi soğutabilecek
donanıma sahip gemilerdir.
4910 Batık Çıkarma Gemisi
Batıkları çıkarmak için dizayn edilmiş özel donanımlı hizmet gemileridir.
Gemi Cins Tanımları
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4911 Dalgıç Gemisi
Dalgıçlık faaliyetlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş ya da bu amaca yönelik
dönüştürülmüş özel donanımlı gemilerdir.
4912 Eğitim Gemisi
Eğitim hizmetleri vermek için bu amaca yönelik olarak inşa edilmiş veya uygun hale getirilmiş
gemilerdir.
4913 Kablo Döşeme Gemisi
Deniz dibine kablo döşemeye işlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş veya dönüştürülmüş
özel donanımlı gemilerdir.
4914 Petrol Toplama Gemisi
Deniz yüzeyinde veya dibinde petrol den dolayı oluşan kirlilikleri toplamaya yarayan özel
donanımlı gemilerdir.
4915 Kılavuz Botu
Kılavuzların kılavuzlayacakları gemilere girip çıkmalarını sağlamak için kullandıkları deniz
aracıdır.
4916 Yüzer Atık Alım Tesisi
Denizde çeşitli sebeplerle meydana gelen atıkları toplamak üzere dizayn edilmiş ve bu atıkları
bertaraf edebilen özel donanıma sahip gemilerdir.
4917 Buz Kıran Gemisi
Denizlerde meydana gelen buzulları kırmak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla
kullanılan özel donanımlı gemilerdir.
4918 Boru Döşeme Gemisi
Deniz dibine boru döşemeye uygun olarak dizayn edilmiş özel donanımlı gemilerdir.
4919 Palamar Botu
Gemiler yanaşırken gemiden palamar halatını alıp bağlanacak yere götüren bu iş için özel
yapılmış motorlu deniz araçlarıdır.
4920 Servis Motoru
Acentelik hizmetinde kullanılmayan, kıyıdan açıkta bulunan gemi ve tesislere veya gemi ve
tesislerden kıyıya personel veya tesislerin malzemesini taşıyan ve bu tesis veya gemilerin
donatanı veya işleteni tarafından işletilen gemilerdir.
Gemi Cins Tanımları
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4921 Atık Toplama Gemisi
Gemilerden kaynaklanan; sintine, çöp ve pis su atıkları ile yük atıklarını alarak atık kabul
tesislerine götürmek amacıyla faaliyet gösteren gemilerdir.
4922 Acente Botu
Kumanya, personel taşıma veya acentelik hizmetlerinde kullanılan, kıyıdan açıkta bulunan
gemi ve tesislere veya gemi ve tesislerden kıyıya personel veya tesislerin malzemesini taşıyan
ve acentelik yetkisi almış firmalara ait veya bu firmalarca kiralanan gemilerdir.
4923 Çamur Gemisi
Menteşeli ve hidrolik silindirler ile işletilerek gövdesi boyuna iki ayrı bölüme ayrılabilen ve
taşıdığı çamuru hızla boşaltma özelliğine sahip gemilerdir.
4924 Deniz Ambulansı
Denizde can kurtarma, hasta sevk ve genel sağlık işlerinde kullanılmak üzere sağlık cihaz ve
ekipmanları ile donatılmış gemilerdir.
4925 Dinamik Konumlandırmalı Gemi
Sahip olduğu sevk sistem ve donanımları ile belirli bir pozisyonda dinamik konumlandırma
özelliğine haiz özel yapılı gemilerdir.
4926 Gemi Niteliğindeki Yüzer Kreyn
Sabit veya hareketli bumba düzeneğiyle donatılmış, denizde kendi imkân ve kabiliyeti ile sevk
ve idare edilebilen yüzer kreynlerdir.
4927 Deniz Market Teknesi
Her türlü yiyecek maddesinin, ev, büro, mağaza, tekstil vb. ait gereçlerin ilgili idarelerin izniyle
satışının yapılabildiği ticaret gemileridir.
4928 Sondaj Gemisi
Deniz tabanında sondaj işlemi yapmak üzere tasarlanmış özel donanımlı gemilerdir.
4929 Deniz Süpürgesi Gemisi
Deniz yüzeyindeki katı atıkları toplamak üzere faaliyet gösteren gemilerdir.
4930 Kurtarma Botu
Denizde can kurtarma maksadıyla kullanılan gemilerdir.
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4931 Acil Müdahale Gemisi
Gemi arama ve kurtarma, can kurtarma, acil sağlık ve hasta sevk, yangın söndürme, dalgıçlık
faaliyetleri, deniz kirliliğine müdahale ve helikopter iniş/kalkış hizmetlerini sunma donanımına
sahip dinamik konumlandırma özelliğine haiz gemilerdir.
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55 GEMİ NİTELİĞİ TAŞIMAYAN DENİZ ARAÇLARI
5501 Mavna/Şat
İç sularda, nehirlerde itilerek veya yedeklenerek yük taşımakta kullanılan altı düz tekne,
salapurya ve sandallardır.
5502 Yakıt Mavnası
İç sularda, nehirlerde itilerek veya yedeklenerek yakıt taşımakta kullanılan altı düz teknelerdir.
5503 Su Mavnası
İç sularda, nehirlerde itilerek veya yedeklenerek su taşımakta kullanılan altı düz teknelerdir.
5504 Yüzer Havuz
Bakım-onarım hizmetleri vermek üzere inşa edilmiş, gemilerin içine alındığı havuzlardır.
5505 Yüzer Köprü
Seyyar olarak taşınabilen, montajı yapılabilen, geçici olarak kurulup kullanılabilen köprülerdir.
5506 Yüzer İskele
Deniz üzerinde yapılan ve yükleme boşaltmaya elverişli, yük ve yolcu alıp veren yüzdürme
sephiyesine sahip itilerek veya yedeklenerek sevk edilen iskelelerdir.
5507 Duba
Genellikle yüzdürücülük özelliğinden yararlanılarak yük taşıma, bağlama, kaldırıcı ve batıkları
çıkarmak için kullanılan altı düz ağaçtan veya saçtan yapılmış makinesiz deniz araçlarıdır.
5508 Çamur Dubası
Tarak gemilerinin deniz dibinden taradıklarını içine koydukları dubalardır.
5509 Yüzer Tesis
Kıyıda veya açıkta duran, itilerek veya yedeklenerek nakledilen makinesiz, sosyal amaçlar için
kullanılan deniz araçlarıdır.
5510 Yüzer Kreyn
Kendinden tahrikli ve tahriksiz sabit bumba düzenekli genellikle çok ağır tonajlarda hizmet
veren geniş manevra sahasına ihtiyaç duyan yüzer kreynlere kendinden tahrikli ya da tahriksiz
daha küçük tonajlarda hizmet veren bumbalarının 360 derece dönme kabiliyetine sahip olması
nedeniyle dar yerlerde yüksek manevra kabiliyetine sahip olan kreynlere döner bumbalı yüzer
kreyn denir.
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5511 Petrol Platformu
Denizde petrol arama, sondaj yapmak için özel donanımlı ve projeli makinesiz deniz araçlarıdır.
5512 Ponton
Altı düz, ağaçtan veya saçtan yapılmış gemi kurtarma ve batıkları çıkarma işlerinde yüzdürücü
olarak kullanılan şişirilebilir makinesiz deniz araçlarıdır.
5513 Barç
Taşıma kapasitesi yaklaşık olarak 30-500 ton arası olan altı düz, az su çeken, geniş karinalı,
itilerek veya yedeklenerek sevk edilen makinesiz deniz araçlarıdır.
5514 Layter
Hafifletici, aktarmacı amacıyla kullanılan ve bu sebeple inşa edilmiş az su çeken, geniş karinalı,
itilerek veya yedeklenerek sevk edilen deniz araçlarıdır.
5515 Sondaj Platformu
Deniz dibinde su, petrol vb. arama yapmak için dizayn edilerek inşa edilmiş, makinesiz
platform şeklindeki özel donanımlı deniz araçlarıdır.
5516 Fener Platformu
Bir deniz feneri ile donatılmış açık denizde veya kıyıda sabitlenen makinesiz platformlardır.
5517 Kablo/Boru Döşeme Aracı
Denizde kablo, boru döşeme amacıyla dizayn edilmiş, makinesiz özel donanımlı deniz
araçlarıdır.
5518 Yüzer Santral
Katı veya sıvı yakıt kullanılarak elektrik üretmek üzere dizayn edilmiş, yüzme kabiliyetine
sahip, itilerek veya yedeklenerek sevk edilen deniz araçlarıdır.
5519 Yüzer Lokanta
Lokanta olarak dizayn edilmiş veya bu amaca yönelik dönüştürülmüş itilerek veya
yedeklenerek sevk edilen, deniz araçlarıdır.
5520 Yüzer Fabrika
Fabrika olarak dizayn edilmiş veya bu amaca yönelik dönüştürülmüş itilerek veya yedeklenerek
sevk edilen, deniz araçlarıdır.
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5521 Yüzer Otel
Otel olarak dizayn edilmiş veya bu amaca yönelik dönüştürülmüş itilerek veya yedeklenerek
sevk edilen, deniz araçlarıdır.
5522 Yüzer Ev
Ev olarak dizayn edilmiş veya bu amaca yönelik dönüştürülmüş itilerek veya yedeklenerek sevk
edilen, deniz araçlarıdır.
5523 Enerji Üretim/Çevrim Aracı
Petrol türevi veya doğal gaz kullanarak elektrik üretecek şekilde inşa edilmiş veya
dönüştürülmüş, kullanılacak yakıtın depolanması haricinde hiçbir şekilde ticari amaçlı yük
taşımak için kullanılmayıp sadece ürettiği elektriği başka bir tesis veya tüketiciye vermek üzere
kullanılan, özel maksat ve özel yapılı deniz aracıdır.
5524 Yüzer Misafirhane
Ticari amacı olmayan, misafirhane olarak dizayn edilmiş veya bu amaca yönelik dönüştürülmüş
itilerek veya yedeklenerek sevk edilen, deniz araçlarıdır.
5525 Tarama Aracı
Deniz dibini temizlemede ve su derinliğini arttırmada kullanılan makinesiz özel donanımlı
deniz araçlarıdır.
5526 Yüzer Beton Duba
Yüzdürücülük özelliğinden yararlanılarak yük taşımada kullanılan veya birleştirme metodu ile
oluşturulacak düz alanlar ile iskele, yüzme havuzu, sosyal tesis vb. yapıların meydana
getirilmesinde kullanılan mukavemeti ve stabilitesi uygun, betondan imal edilmiş makinesiz
deniz araçlarıdır.
5527 Balık Çiftliği Yemleme Dubası
İçerisinde yaşam mahalli, çiftliklerin otomatik yemleme sistemini kontrol edecek bilgisayar
sisteminin bulunduğu bir kontrol mahalli, duba üzerindeki pompaları ve elektrik sistemlerini
besleyecek elektriği üreten jeneratörler ve yem atmak üzere pompaların çalıştırıldığı bir makine
dairesi ve üzerinde yem silosu bulunan balık çiftliklerine yemleme hizmeti verebilen ve ilgili
idaresince çiftlik yemlemesi amacıyla belgelendirilmiş veya belgelendirilmeye uygun
bulunmuş dubalardır. (Bu cins gemilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gerekli
izin almış veya alabileceği bildirilmiş olmalıdır.)
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