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İlgi: a) Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünün 17.12.2009 tarihli ve 43662 sayılı Talimatı.
b) Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün 22.10.2010 tarihli ve 4625 sayılı yazısı.
İlgi (b) yazıda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait olup arama-kurtarma hizmetlerinde
kullanılan iki adet şişme bot ve motorunun bağlama Kütüğüne kaydının zorunlu olup olmadığı, bu
botları kullanacak kişilerin yeterliliklerinin ne olması ile ölçümlerinin hangi kriterlere göre yapılması
gerektiği konularında uygulamaya esas Müsteşarlığımız görüşleri talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, Devlete ait olup temel kamu hizmetlerine tahsisli gemi, deniz ve iç su araçları
ticari ve özel kapsamda olmamaları nedeniyle Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği’nin “Kapsam”
başlıklı 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen kaydı zorunlu gemi, deniz ve iç su araçları arasında
yer almamaktadır.

Bu nedenle, kamu kuruluşlarına ait olup temel kamu hizmetlerine tahsisli gemi deniz ve
iç su araçlarının, Bağlama Kütüğüne kaydı zorunlu olmamakla birlikte, ilgili kurumların talebi
halinde Bağlama Kütüğüne kayıt yapılacaktır. Ancak, cinsi harca tabi olanların kaydında
ruhsatname harçlarının yatırıldığına dair makbuz istenecektir.
Diğer taraftan, “Gemilerin Gemi Adamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergenin” hizmet
gemilerinin gemi adamı ile donatımı başlıklı sıralı çizelgesine göre, resmi kurumlara ait ve resmi
hizmete mahsus, tam boyu 25 metreye kadar olan hizmet motorları, en az gemici yeterlilik gemi
adamları veya amatör denizci yeterlilik belgesine sahip kişi ile donatılmaktadır. Buna göre söz konusu
bot ve motorlar, gemici yeterlikli gemi adamı veya amatör denizci yeterlikli kişilerce kullanılması
gerekmektedir.
Ayrıca, Kamu kuruluşlarına ait olup Bağlama Kütüğüne kaydı yapılacak şişme botların ilgi (a)
Talimatta yer alan hüküm gereğince “Küçük Tekne Temel Veriler” isimli TSE En ISO 8666 standardına
göre ölçülmesi gerekmektedir.
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