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Bilindiği üzere, 5897 sayılı Kanunla 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen EK MADDE 12 nin 2 nci
fıkrasında, ” Kayıt için başvuru, mevcut gemi, deniz ve iç su aracı için bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay, yeni kayıt altına alınacak veya kayıt değişikliği
yapılacak gemi, deniz ve iç su aracı için iktisap tarihinden itibaren bir ay içerisinde malik
veya işleteni tarafından yazılı olarak yapılır. Bu sürelerde kayıt başvurusunda bulunulmayan
gemi, deniz ve iç su araçları, ilgili liman başkanlığınca; yukarıdaki fıkrada belirtilen iç
sularda ise ilgili belediyelerce resen tescil edilir” hükmü yer almaktadır.
Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin “Re'sen kayıt” başlıklı 17 nci maddesinde
ise, “(1) Yeni inşa edilmiş veya ithal edilmiş gemi, deniz ve iç su aracının mâlik veya
işleteni, 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen sürelerde bağlama kütüğüne kayıt için başvuruda bulunmadıkları takdirde, ilgili
başkanlık tarafından re’sen kayıt edilir.
(2) Bağlama kütüklerine kayıt edilmeyen yeni inşa edilmiş veya ithal edilmiş gemi,
deniz ve iç su aracının tespit edilmesi hâlinde, nerede bulunuyor ise o yer bakımından yetkili
başkanlık tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Mâlik veya işletenin kimliği ve adresi bilinmiyor ise araştırılır. Kimlik ve adres
malum veya yapılan araştırma neticesinde tespit edilmiş ise, 16 ncı maddedeki belgeleri
hazırlayarak yirmi gün içinde Başkanlığa gelmesi için yazılı olarak davet edilir.
b) Olumlu cevap gelirse, kayıt işlemi tamamlanır ve harcı ödettirilerek ruhsatnamesi
düzenlenir.
c) Davete icabet edilmediği takdirde veya mâlikinin tespit edilemediği durumda,
mevcut veriler ile yapılacak ölçüm ve teknik denetleme sonucunda elde edilecek bilgilere
göre re’sen tescil bölümüne kayıt yapılır. Mâlik veya işleten daha sonra başkanlığa başvurup
kayıtları güncelleştirdiğinde kayıt re’sen tescil bölümünden bağlama kaydı bölümüne
aktarılır. Harçların tahsil edildiğine dair makbuzların ibrazından sonra ruhsatname
düzenlenir” denilmektedir.
Diğer taraftan, Bağlama Kütüğü Bilgi Sisteminde Re’sen bölümünün yazılımı
tamamlanarak uygulamaya açılmıştır.
Bu kapsamda; Bağlama Kütüğüne henüz kaydı yapılmamış olup, Bağlama
Kütüğünün re’sen bölümüne kaydı yapılacak veya re’sen kayıt bölümünde kayıtlı olup
bağlama kütüğü bölümüne kaydı aktarılacak teknelere ilişkin uygulamaya esas hususlar
aşağıda belirtilmiştir.
·

Gayri müseccel bağlama defterinde, iç su araçları kütüğünde veya özel
tekne belgesi alarak elektronik ortamda kaydı bulunan mevcut ve henüz
terkini yapılmamış teknelerin;
Mâlik veya işletenin kimliği ve adresi malum veya yapılan araştırma neticesinde
tespit edilmiş ise, Yönetmeliğin16 ncı maddesindeki belgeleri hazırlayarak yirmi gün içinde
başkanlığa gelmesi için yazılı olarak davet edilir. Davete icabet edenlerden gerekli
belgelerin ve ruhsatname harç makbuzunun ibrazı istenerek idari para cezası uygulandıktan
sonra kaydı yapılarak ruhsatname düzenlenir. Önceki kaydında takyidat var ise Bağlama
Kütüğüne aktarılır.

T.C.
BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

· Yeni inşa edilmiş veya ithal edilmiş teknelerin,
Tekne maliki veya işletenleri tarafından iktisap tarihinden itibaren bir ay içerisinde
Bağlama Kütüğüne kayıt için başvurulmaması halinde, mâlik veya işletenin kimliği ve
adresi malum veya yapılan araştırma neticesinde tespit edilmiş ise, Yönetmeliğin16 ncı
maddedeki belgeleri hazırlayarak yirmi gün içinde Başkanlığa gelmesi için yazılı olarak
davet edilir. Davete icabet edenlerden gerekli belgelerin ve ruhsatname harç makbuzunun
ibrazı istenerek idari para cezası uygulandıktan sonra kaydı yapılarak ruhsatname
düzenlenir.
Yukarıda bahsedilen her iki durumda davete icabet edilmediği takdirde veya mâlikinin
tespit edilemediği durumda, mevcut veriler ile yapılacak ölçüm ve teknik denetleme
sonucunda elde edilecek bilgilere göre re’sen tescil bölümüne kayıt yapılır. Önceki kaydı
mevcut ise bu kayıtlarda bulunan takyidatlar da Bağlama Kütüğüne aktarılır. Ancak MTV’ye
ilişkin herhangi bir belge aranmaz.
Diğer taraftan, Bağlama Kütüğünün re’sen bölümüne kaydedilmiş olan teknenin maliki
veya işleteni daha sonra başkanlığa başvurup kayıtları güncelleştirdiğinde,
re’sen
bölümündeki bilgiler bağlama kütüğü bölümüne aktarılır. Kayıt için gerekli belgelerin ve
ruhsatname harç makbuzunun ibrazı ile idari para cezası uygulandıktan sonra kaydı
tamamlanarak ruhsatname düzenlenir. Bahsi geçen hususlara ilişkin uygulanacak idari para
cezaları, Müsteşarlığımızın 25.10.2010 tarihli ve 33691 sayılı yazısında belirtilen esas ve
usullere uygun olarak işleme konur.
Re’sen kayıt bölümüne kayıt edilmiş ancak, ruhsatname düzenlenmemiş sahibi bilinen
tekneler için idari yaptırım karar tutanakları 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 25 inci
maddesi dikkate alınarak düzenlenir. 7201 sayılı Tebliğler Kanununun hükümlerine göre
tebliğ edilir. Bununla birlikte, sahibi belirlenememiş yahut belirlenmiş olmakla birlikte
verilen sürede Bağlama Kütüğüne kayıt edilmemiş teknelere ait bilgiler, Sahil Güvenlik Bot
komutanlıklarına bildirilerek sefere çıkması engellenir.
Mal varlığı araştırmalarının 2011 yılı başı itibariyle elektronik ortamda yapılması
planlandığından her bir liman veya belediye başkanlığınca Bağlama Kütüğüne kayıt ve re’sen
kayıt işlemlerinin hangi tarihe kadar tamamlanacağının Bölge Müdürlüğü kararıyla
01.12.2010 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir. Bilgi verilmemesi durumunda,
Bağlama Kütüğüne kaydın ve re’sen kaydın elektronik ortamda 01.01.211 tarihine kadar
tamamlanacağı anlamına geleceğinden çalışmaların titizlikle yapılmasına ilişkin gerekli
tedbirlerin alınarak bağlınız liman başkanlıkları ile Bölge Müdürlüğünüz yetki alanındaki
belediye başkanlıklarının Bölge Müdürlüğünüz tarafından talimatlandırılması hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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