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Konu : Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Harcına
Tabi Gemi, Deniz ve İç Su Aracı Listesi.
Bilindiği üzere, 5897 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 16 Mayıs 2009 tarihli
ve 27230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 30/6/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun kapsamında Bağlama Kütüğüne kayıt edilen gemi, deniz ve iç su araçları
Ruhsatname ve yıllık vize harçlarına tabi olacaklardır. Ancak münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık
faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları Ruhsatname ve yıllık vize harçlarından müstesnadır.
Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarından hangilerinin Ruhsatname ve
yıllık vize harcına tabi olacağına yönelik Müsteşarlık Oluru’yla
oluşturulan komisyon tarafından
belirlenen Harca Tabi Olacak Gemi Cinsleri listesi ekte gönderilmektedir.
Diğer taraftan Antalya Bölge Müdürlüğünden alınan 13.07.2009 tarihli yazıda Özel Tekne
Belgesi bulunan teknelerin kayıtları ve liman başkanlıklarında mevcut bulunan bağlama/teknik
kütüklerinin kapatılıp kapatılmayacağı hususlarına açıklık getirilmesi talep edilmektedir.
Mevcut Özel Tekne Belgeleri geçerli olup, teknelerin bağlama kütüğüne kaydı sırasında cins
olarak “Özel Tekne” seçilecektir.
Ayrıca, gayri müseccel olup (eski bağlama defterine kayıtlı) yeni bağlama kütüğüne kaydedilen
teknelerin eski kaydına “5897 sayılı Kanunla oluşturulan bağlama kütüğüne kaydedilmek üzere terkin
edilmiştir”, şerhi düşülerek kütük kapatılacaktır. Yeni bağlama kütüğüne kaydedilen tekne, kaydı yapan
liman başkanlığının bağlamasında kayıtlı olmayıp, başka bir limanın başkanlığının bağlamasında kayıtlı
ise, kaydı yapan liman başkanlığı eski kaydın bulunduğu liman başkanlığına yazılı olarak bildirir. İlgili
yazıyı alan liman başkanlığı teknenin eski kaydına terkin şerhini işleyerek dosyasını kaydı yapacak
liman başkanlığına gönderir.
Yukarıdaki işleme 31.12.2009 tarihine kadar devam edilecektir. Bu tarihten itibaren eski
bağlama defterlerinden terkin edilmemiş teknelerin başka bir bağlama kütüğüne kaydedilip
kaydedilmediği “Bağlama Kütüğü Bilgi Sistemi”nden kontrol edilip başka bir bağlama kütüğünde kaydı
tespit edilenlerin defter kaydına terkin şerhi işlenecektir ve dosyası kaydı yapan liman başkanlığına
gönderilecektir.. Yapılan kontroller neticesinde yeni bağlama kütüğüne kaydı yapılmamış olan (eski
bağlama defterine kaydı devam eden) tekneler re’sen yeni bağlama kütüğüne kaydedilerek eski defter
kayıtlarına terkin şerhi düşülüp defterler arşive kaldırılacaktır. Kaydı yapılan teknelerde, mevcut
bağlama dosyaları kullanılabilecektir. Bununla birlikte, teknik kütük kayıtları kapatılmayıp, yeni bir
düzenleme ve talimata kadar kullanımına devam edilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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