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16 Nolu Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk İşkolunda 
Sendikalıların Sendikalara Göre Dağılımı  
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16 Nolu Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk İşkolunda 
İşçi, Sendikalı Sayısı ve Sendikal Üyeliğin Gelişmesi    2013 Ocak ‐ 2020 Temmuz 
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16 Nolu Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk İşkolunda 
4 Sendikada Üyeliğin Gelişmesi  2013 Ocak ‐ 2020 Temmuz 
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19 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan İşkolları Yönetmeliği'ne göre bu işkoluna aşağıda sıralanan iş grupları giriyor:  
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GEMİ YAPIMI VE DENİZ TAŞIMACILIĞI, ARDİYE VE ANTREPOCULUK
Sınıf Alt Sınıf Tanım 
30.11   Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
30.12   Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
33.15   Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı

  38.31.01 Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı 
amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi)

  50.10.13 
Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve 
teknelerle taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği dâhil, uluslararası 
denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç)

  50.10.14 Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği

  50.10.15 Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi 
(yat işletmeciliği hariç)

  50.10.16 Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması
  50.10.90 Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dâhil)

  50.20.17 Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların 
tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç)

  50.20.18 Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların 
taşınması hariç) 

  50.20.19 
Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri 
(römorkaj) (mavnaların, petrol kulelerinin vb.nin taşınması) (iç sular 
hariç) 

  50.20.20 Uluslararası sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya 
soğutulmuş malların taşınması

  50.20.21 Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin 
konteyner gemileriyle taşınması

  50.20.23 
Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması 
(ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması 
hariç)

50.20.24 Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması

  50.20.25 Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların 
tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) (iç sular hariç)

  50.20.26 Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması 
hariç) (iç sular hariç)

  50.20.27 Kabotaj hattında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş 
malların taşınması (iç sular hariç)

  50.20.28 Kabotaj hattında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner 
gemileriyle taşınması (iç sular hariç)

  50.20.29 
Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham 
petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması 
hariç) (iç sular hariç)

50.20.30 Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç) 
50.20.90 Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı
50.20.91 Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç) 

  50.30.08 İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) 
(gezinti amaçlı olanlar dâhil)

50.40.05 İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) 
  50.40.08 İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, 

şamandıraların vb.nin taşınması) (nehir, kanal ve göllerde, vb.) 
52.10  Depolama ve ambarlama
52.22  Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri

  52.24.08 Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma 
hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dâhil) 

 


