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OTS Klas-B CS Cihazı ile Donatılan Gemilerle ilgili Türk İdaresinin
Düzenlemesi
Son zamanlarda yaşanan bazı olaylarda, OTS Klas-B CS cihazı bulundurma zorunluluğu
bulunan gemilerden sinyal alınamadığı/izleme yapılamadığı tespit edilmiş olup, idare
tarafından konuya ilişkin bir düzenleme yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.
Bahse konu cihazların etkin, doğru ve sürekli çalışırlığının sağlanması için liman
başkanlıkları tarafından alınacak önlemlere ek olarak (Ek, Madde 1 ve 2), 1 Ekim 2018’den
sonra yapılacak Denize Elverişlilik Belgesi belgelendirme denetimleri ile yıllık vize
denetimlerinde (Madde 3), üretici firma (veyahut üretici firmaların servis sağlayıcıları)
tarafından verilen çalışırlık/uygunluk raporunun kontrolü yapılacaktır.
Ekler:
1. T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Deniz ve İçsular Düzenleme Genel
Müdürlüğü Sayı :19463099-130.04.01-E.63299
2. Otomatik Tanimlama Sistemi (Ais) Klas-B Cs Cihazinin Gemilere Donatilmasina ve
Özelliklerine Dair Tebliğ Resmi Gazete Sayısı: 26640
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Regulation on Ships Equipped with AIS Class-B CS by Turkish
Administration
As a consequence of recent incidents, where no signal/no monitoring have been identified
from the ships to be equipped with AIS Class-B CS, it was found necessary by the Turkish
Administration to further regulate this matter.
In order to ensure effective, proper and continuous operation of AIS Class B-CS,
complementary to other measures taken by the Port Authorities (Appendix 1, Items 1 and
2), the operability / conformity report given by the manufacturer (or by service providers
of manufacturer) will be checked during the seaworthiness surveys and annual surveys
carried out after 01 October 2018.
Appendices:
1. Republic of Turkey Ministry of Transport and Infrastructure
No : 19463099-130.04.01-E.63299
2. Communique on Installation and Specification of Automatic Identification System
(AIS) Class-B CS. Official Gazette No 26640
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Ek/Appendix 1
T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu

:19463099-130.04.01-E.63299
:OTS Klas-B CS

27.08.2018

LİMAN BAŞKANLIKLARINA
Bilindiği üzere, Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) Klas-B CS cihazının hangi tip ve
boydaki gemilere takılacağına ve sağlaması gereken özelliklere ilişkin usul ve esasları düzenleyen
tebliğ 11/09/2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Son zamanlarda yaşanan bazı olaylarda, OTS Klas-B CS cihazı bulundurma zorunluluğu
bulunan gemilerden sinyal alınamadığı/izleme yapılamadığı tespit edilmiş olup, konuya ilişkin bir
düzenleme yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.
Bahse konu cihazların aktif olarak kullanımına yönelik farkındalık yaratılması ve sistemin
sağlıklı çalışırlığının sağlanmasını teminen;
1. Liman Başkanlığınız idari sahasında bulunan OTS Klas-B CS cihazı ile donatılmış gemilerin
tarafınıza tahsis edilmiş olan kullanıcı adı ve şifre ile seascape.denizcilik.gov.tr adresi
üzerinden OTS sinyali gönderip göndermediğinin tespit edilmesi,
2. Sistem üzerinden (seascape) OTS sinyali göndermediği tespit edilen gemilerin OTS baz
istasyonu kapsama alanı dışında olabileceği de göz önünde bulundurularak, OTS sinyali
gönderip göndermediğinin sahada bulunan diğer gemiler üzerindeki OTS cihazları üzerinden
kontrol edilmesi,
3. OTS Klas-B CS cihazlarıyla ilgili olarak gemi ilgililerine gerekli uyarıların yapılması ve
sürekli çalışırlığının sağlanması amacıyla 1 Ekim 2018'den sonra yapılacak olan Denize
Elverişlilik Belgesi belgelendirme denetimleri ile yıllık vize denetimlerinde, üretici firma (
veyahut üretici firmaların servis sağlayıcıları) tarafından verilen çalışırlık/uygunluk
raporunun kontrolü,
hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Okay KILIÇ
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Ek/Appendix 2
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.11615&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=AIS

Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26640
OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ (AIS) KLAS-B CS CİHAZININ GEMİLERE
DONATILMASINA VE ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kıyılarımızda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak
amacıyla gemi ve deniz araçlarında kullanılacak olan AIS Klas-B CS cihazının hangi tip ve boydaki gemilere
takılacağına ve sağlaması gereken özelliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6 ncı maddede belirtilen gemi ve deniz araçları ile bu araçlarda AIS KlasB CS cihazlarını kullanacak olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,
a) 10/8/1993 tarih ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye,
b) 14/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 14/4/1925 tarihli ve
618 sayılı Limanlar Kanunu, 25/5/1980 tarihli ve 16998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizde Can
Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS–74)’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) İdare
: Denizcilik Müsteşarlığını,
b) AIS
: Otomatik Tanımlama Sistemini,
c) CS
: Taşıyıcı Sezme,
ç) SOLAS : Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini,
d) ÖTV
: Özel Tüketim Vergisini,
e) IEC
: Uluslararası Elektroteknik Komitesini,
f) IMO
: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,
g) ITU
: Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,
h) NMEA : Ulusal Deniz Elektroniği Birliğini,
ı) GPS
: Küresel Yer Belirleme Sistemini,
i) DSC
: Sayısal Çağrı Seçiciyi,
j) VHF
: Çok Yüksek Frekansı,
k) ISO
: Uluslararası Standartlar Teşkilatını
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ;
a) Seyir emniyeti ve deniz güvenliğini artırmak,
b) Arama ve kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmak,
c) Deniz kazalarını önleyebilmek ve deniz kazalarına acil müdahaleyi sağlayabilmek,
ç) ÖTV indirilmiş yakıtın usulsüz kullanımını, yasadışı göçü ve balıkçı gemilerinin yabancı kara sularında
yaptıkları ihlalleri ve avlanmaları önleyebilmek,
d) İlgili diğer kurumlarla işbirliği sağlamak,
e) AIS Klas-B CS cihazı takacak olan gemilerin tipleri ve/veya boylarını belirlemek,
f) AIS Klas-B CS cihazının sağlaması gereken özellikleri belirlemek,
ilkelerini temel alır.
İKİNCİ BÖLÜM
AIS Klas-B CS Cihazı Takılacak Gemiler ve Donatılma Tarihleri
Gemiler ve donatılma tarihleri

MADDE 6 – (Değişik:R.G.-6/2/2008-26779)(1)
(1) Aşağıdaki gemiler 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren AIS Klas-B CS cihazı ile donatılacaktır.
a) SOLAS kapsamına giren, uluslararası sefer yapmayan 500 GT veya üzeri tüm yük gemileri,
b) İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinde;
1) Düzenli sefer yapan 12 ve üzeri yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri (SOLAS kapsamına giren ve
uluslararası sefer yapmayan tüm yolcu gemileri dahil),
2) Askeri gemiler hariç, arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler,
3) Kılavuz, römorkör, acente gemileri ve tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar ile diğer tüm ticari
gemiler,
4) Tehlikeli yük taşıyan gemiler.
(2) (Değişik:RG-17/2/2009-27144) Aşağıdaki gemiler 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle AIS Klas-B CS cihazı
ile donatılmış olacaklardır;
a) Özel tekneler hariç sefer bölgesine bakılmaksızın 15 metreden büyük tüm ticaret gemileri, 15 metreden
büyük yat işletme belgesi alarak faaliyette bulunan yabancı bayraklı yatlar ve 15 metreden büyük balıkçı
gemileri,
b) Askeri gemiler hariç boyuna bakılmaksızın, kılavuz, römorkör, acente gemileri, tehlikeli yük taşıyan
tüm gemiler ve arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler,
c) Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalında çalışan gemiler ile denizde çalışan açık güverteli sandal tipi yolcu
motorları hariç olmak üzere, sefer bölgesine bakılmaksızın 12’den fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri.
(3) (Mülga:RG-17/2/2009-27144)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AIS Klas-B CS Cihazının Sağlaması Gereken Özellikler
Cihazın genel özellikleri
MADDE 7 – (1) Cihaz;
a) Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Uluslararası Elektroteknik Komite tarafından belirlenmiş
standart Klas-B CS AIS Transponder Cihazı özelliklerini sağlamalı,
b) 2W ve 12.5W VHF verici gücünde yayın yapabilmeli, çıkış gücü ayarı uzaktan kontrol edilebilmeli,
istendiğinde kıyı istasyonu tarafından tanımlanan bölgeler içinde otomatik olarak değişimi sağlanabilmeli,
c) 5 saniyede bir olmak üzere son 48 saatlik zaman, pozisyon ve hız bilgileri ile son 15 günlük
tüm AIS mesajlarını ve varsa alarmlarını kendi içinde saklayabilmeli,
ç) Kaza, arıza, emniyet, güvenlik ve sağlık problemleri gibi özel durumlarda bilgilendirme mesajlarını
atabilmek için gerekli düzeneğe sahip olmalı,
d) Herhangi bir nedenle enerjisi kesildiğinde, enerjisi kesilmeden önceki en son zaman ve pozisyon
bilgisini alarm mesajı olarak kaydedebilmeli, yeniden enerjilendirildiğinde bu bilgiyi yayınlayabilmeli,
e) Kıyı istasyonları tarafından yayınlanabilecek bilgilendirme, trafik organizasyonu uygulamaları, yasak
bölgeler, kısıtlı bölgelere giriş-çıkış gibi bildirimleri alabilmeli, istenen kuralları uygulayabilmeli, kuralların
ihlali durumunda ilgili mesajları üretebilmeli ve yayınlayabilmeli,
f) NMEA formatında haberleşebilen en az bir servis portu (RS232) olmalı,
g) Cihaz, DSC kanalını da (Kanal 70) dinleyebilecek donanıma sahip olmalıdır.
ÖTV'siz yakıt kullanan deniz araçlarına yönelik bulunması gereken ilave özellikler
MADDE 8 – (1) Cihaz, ISO/IEC 14443 uyumlu bir kontaksız akıllı kart okuyucusu bulunduracaktır.
(2) Cihaz, akıllı kartın kullanım esnasında sabitlenebileceği bir mekanik düzeneğe sahip olacaktır.
(3) Akıllı kart okuyucusunun durumu, farklı renklerdeki ışıklı göstergelerle gözlemlenebilecektir.
(4) Cihaz, Müsteşarlık tarafından üreticiye özel izin ile sağlanacak bir algoritmaya göre, takıldığı deniz
aracının kurulu makina gücü ile önceden kaydedilmiş olan ortalama yakıt tüketim bilgilerini
ve dahili GPS alıcısından elde edeceği dinamik bilgileri kullanarak, belirli dönemler arasındaki yakıt tüketimini
yaklaşık olarak hesaplayacak ve akıllı kart üzerine her yarım saatte bir düzenli olarak yazacaktır.
Balıkçı tekneleri için desteklenmesi gereken özellikler

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen tüm özelliklere ilaveten, balıkçı teknelerinde
kullanılan AIS Klas B CS Transponder Cihazları ile balıkçı tekneleri birbirlerini göremeyecek, diğer deniz
araçlarını görebilecek ve diğer balıkçılar tarafından gönderilen AIS mesajlarını izleyemeyeceklerdir.
(2) Balıkçı tekneleri dışındaki bütün deniz araçları AIS mesajlarının tümünü görüp izleyebileceklerdir.
(3) AIS Kıyı İstasyonları ve balıkçı tekneleri dışındaki deniz araçlarında bulunan her
tür AIS transponder cihazları, balıkçı teknelerine ait AISbilgilerini normal şekilde görüp izleyebileceklerdir.
Yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde adı geçen AIS Klas-B CS cihazlarının; asgari güvenlik koşullarına ilişkin
temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmeleri bakımından 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (TTTE) Yönetmeliğinin hükümlerine
uygun olması gerekir. Cihazların ithalat aşamasındaki denetimleri Dış Ticaret Müsteşarlığı
tarafından TTTE Yönetmeliğine uygun olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Telsiz ve Telekomünikasyon
Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine ilişkin 2007/8 sayılı (Tebliğ sayısı her sene
yenilenmektedir) DTS Tebliği kapsamında yapılacaktır. AIS Klas-B CS cihazlarına, İdare tarafından verilecek
uygunluk belgesi ile Telekomünikasyon Kurumuna başvuru yapılarak ruhsatlandırma işlemleri yapılacaktır.
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet
gösterenler, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
hükümlerine tabidir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
(1) 6/2/2008 tarihli ve 26779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde yapılan değişiklik 1/1/2008
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

