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Konu: Bağlama Kütüğüne Kayıtlı
Tekneye Ceza Uygulaması
İlgi : Mersin Bölge Müdürlüğünün 10.05.2010 tarihli ve3173 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, Taşucu Liman Başkanlığında Bağlama Kütüğüne 1291489 sıra numarası ile kayıtlı
bulunan “GİZE” adlı özel teknenin her iki baş omuzluğunda gemi adı, kıç tarafında ise, gemi adı ve
bağlama limanı yazılı olmaması nedeniyle idari para cezası uygulanması istenildiğinden bahisle; Türk
Ticaret Kanunun 834 üncü maddesinde gemi adının gemi üzerine yazılmaması durumunda
uygulanacak idari para cezasının Bağlama Kütüğü’ne kayıtlı özel tekneler için de uygulanıp
uygulanmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü, bu konuya ilişkin Müsteşarlığımızın görüşü talep
edilmektedir.
Bilindiği üzere, gemi adı ve tekne üzerine yazılma mecburiyeti TTK'nın 830 ve 831 inci
maddelerinde düzenlenmiştir. Yine, TTK 834 üncü maddesinde, 831 inci maddeye aykırı hareketler
adli ceza olarak tespit edilmiştir. Ancak, ad yazma zorunluluğu ilgili maddelerle sadece sicile kayıtlı
gemilere münhasır kılınmıştır. Dolayısıyla, sicil kaydı olmayan gemilerde ad yazma zorunluluğu
olmadığı gibi, yazılmama halinde kanuni takibata uğramaları söz konusu değildir.
Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde gemi adı, bağlama limanı ve
bağlama kütüğü numarasının yazılması zorunlu tutulmuş ve ancak, yazılmaması durumunda ne gibi
bir müeyyide uygulanacağı düzenlenmemiştir. Bununla birlikte, aynı maddenin (7) numaralı
fıkrasında maddenin uygulanmasına ilişkin istisna ve muafiyetler ile diğer hususların İdare tarafından
belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu maddede zorunluluk belirtilmiş ise de, zorunluluğun ihlâli
halinde uygulanacak müeyyide veya idari para cezası belirlenmemiştir.
Bu çerçevede, (7) numaralı fıkraya ilişkin bir düzenleme yapılıncaya kadar; bağlama kütüğü
kaydı olup da ismi, bağlama limanı ve bağlama kayıt numarasını tekne üzerine yazdırmamış gemilerin
seferine izin verilmeyerek, belirlenecek süre zarfında yazdırılması, aksi takdirde Kabahatler
Kanununun 32 nci maddesi uyarınca emre aykırı davranış fiilinden idari para cezası verileceği hususu
yazılı olarak ihtar edilmelidir. Süresinde işlem yapılmadığının tespiti halinde 32 nci madde uyarınca
yüz Türk Lirası idari para cezası verilebilecektir. Bu uygulama dışında özel teknelere yönelik tekne
üzerine isim yazılmaması fiilinden dolayı başkaca bir işlem yapılabilmesinin imkânı
bulunmamaktadır.
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