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Konu: Vize İşlemleri.
Bilindiği üzere, teknelerin Bağlama Kütüğü’ne kaydını düzenleyen 5897 sayılı Kanun ve
ilgili yönetmeliğince Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelere yıllık vize yapılması gerekmektedir. İlgili
Yönetmeliğin Ruhsatname Vizesi başlığı altındaki MADDE-19’da;
“(1) Ruhsatnameler, harca tabi olup olmadığına bakılmaksızın her yıl vize edilir. Vize
işlemleri, ruhsatname düzenlemeye yetkili başkanlıklar tarafından yapılır. Vize işlemleri için,
istenecek belge ve kayıtları belirlemeye İdare yetkilidir.
(2) Vizenin geçerlik süresi bir yıldır. Özel kullanıma tahsisli gemi, deniz ve iç su araçlarının
vizeleri beş yıla kadar (5 yıl dâhil) yapılabilir. Yeni vize süresi, bir önceki vize süresinin bittiği
tarihi takip eden günden itibaren başlar.
(3) Süresinde vize edilmeyen ruhsatnameler vize edildiği tarihe kadar geçersizdir.
Zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracı sefere çıkamaz. Çıkanlar, seferden
men edilerek en yakın limanda bağlanır” denilmektedir.
Ayrıca, ilgili Yönetmeliğin İdari Para Cezası ve uygulanacak Diğer Hükümler başlığı
altındaki MADDE-29’da da;
“(1) Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su
aracının maliki ve işletenince, tescil edilmemesi veya vize yaptırılmaması nedeniyle tahsil
edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı idari para cezası başkanlıklar tarafından verilir”
denilmektedir.
Bu kapsamda; Bağlama Kütüğü’ne kayıtlı teknelerin vize işlemlerine ilişkin uygulamalar
5897 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında yapılacaktır.
Bu itibarla;
·

Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin vizelerinde gerekli belgeler, teknenin mevcut
ruhsatnamesi ve harca tabi ise harcın yatırıldığına dair makbuzdur. Tekne sahibinin söz
konusu bu belgeler ile teknenin kayıtlı olduğu başkanlığa müracaat etmesi gerekmektedir. Tekne
sahibi söz konusu belgeler ile ilgili başkanlığa müracaat etmesi halinde, başkanlıkça yapılacak
işlemler, Bağlama Kütüğü Bilgi sistemince yönlendirilmekte olup, işlemlerin bitimini müteakip,
sistemce verilen vize bilgileri ruhsatnamenin arka yüzünde yer alan vize bölümüne işlenerek
işlemi tamamlanacaktır.

·

Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin yıllık vize harcı vize işleminin yapıldığı anda
doğmakta olup, yıllık vizenin yapılabilmesi için harcın peşin tahsil edilmesi gerekmektedir.
Bağlama Kütüğü ruhsatnamesine uygulanacak vize işlemlerinin geçerlilik süresi bir yıldır.
Örneğin 15.09.2009 tarihinde ruhsatnamesi alınmış olan bir gemi, deniz veya iç su aracının bir
yıllık süresi 15.09.2010 tarihinde dolduğundan 16.09.2010 tarihinden önce (bu tarih hariç) vize
işleminin yapılmış olması gerekmektedir. Şöyle ki; ruhsatnamenin verildiği tarih (15.09.2009)
ile vizenin yapılabileceği son tarih (15.09.2010) aralığında herhangi bir tarihte vize işlemi
yapılabilecektir. Vizenin erken bir tarihte yapılması bir sonraki vize tarihini değiştirmeyecektir.
Vize tarihlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri sistemce otomatik belirlenip, işlem yapanları
bilgilendirmektedir. Ancak, vize harcının (harca tabi olanlarda) vizenin yapılabileceği son tarih
yılının harcı üzerinden ödenmiş olması gerekmektedir.
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·

492 sayılı Harçlar Kanununun 111 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince harca tabi
tutulmuş olan belgelerin yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde veya
herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinde, yeni ruhsatnamenin düzenlendiği
tarihten itibaren bir yılın içinde, herhangi bir tarihte (yukarda ki duruma uygun olarak) vize
yapılabilecektir.

·

Ruhsatnamenin kaybolması veya çalınması nedeniyle yenilenmesinde; ruhsatname içerisinde
herhangi bir bilgi değişikliği yapılmadan
yeniden düzenlenmesi durumunda verilen
ruhsatnamenin vizesi, çalınmış veya kaybedilmiş olan ruhsatnamenin (eski ruhsatnamenin)
geçerlilik süresine tabi olacaktır. Yani kaybolan aslının süresi kadar muteber olacaktır. Şöyle
ki; 15.09.2009 tarihinde alınan ruhsatnamenin herhangi bir tarihte örneğin, 05.02.2010
tarihinde kaybedildiğini ve 01.03.2010 tarihinde yeni ruhsatnamenin verildiğini varsayalım. Bu
durumda,vize işlemlerinin ilk ruhsat süresinin bitim tarihinden (16.09.2010) önce (bu tarih
hariç) yapılmış olması gerekmektedir. Söz konusu nedenlerle verilen ruhsatnamenin veriliş
tarihi vize işlemlerine ait sürelere herhangi bir etkisi olmamaktadır.

Bu bağlamda, Bağlama Kütüğü Bilgi Sistemi programında vize işlemlerinin yapılması için
“Vize İşlemleri” bölümü yapılandırılarak 18.06.2010 tarihinden geçerli olmak üzere devreye
alınacak olup, vize işlemlerinin yapılması ile ilgili uygulamalar programda belirtilmiştir.
Bu itibarla, işlemlerin programa uygun olarak yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini
rica ederim.

M. Mehdi GÖNÜLALÇAK
Müsteşar a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Bölge Müdürlüklerine
(Liman ve Belediye Başkanlıklarını talimatlandırmak üzere)
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