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EK
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ’NİN GEMİ SİCİL YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Gemi Sicil Yönetmeliği uygulama açısından önemli bir yönetmelik olup, uygulamada
standart sağlanması açısından en kısa sürede yürürlüğe sokulması önem arz etmektedir.

Taslak Maddesi
Görüş ve Değerlendirme
1-Madde 6 (1) Gemi sicili, yapı “yapı halindeki gemilere özgü sicil ve özel sicilin”
halindeki gemilere özgü sicil ve ifadesinde kelime baş harfleri küçük harf ile
özel sicilin Kanun ve işbu yazılmıştır.
Yönetmelik hükümlerine uygun
şekilde tutulması görev………

2-Madde6(3)Sicil müdürlüklerinde,
sicille ilgili işlemleri yerine
getirmek üzere iş hacmine göre
yeterli
sayıda
memur
görevlendirilir.

Sicil işlemlerinde tüm gemi ve teknelerin sicil
işlemlerinin yürütüldüğü de dikkate alındığında
özellikle sicile giriş ve çıkış işlemlerinde ticaret
gemilerine öncelik verilmesi ihtiyacı hasıl
olmaktadır. Ayrıca sicil işlemlerinde diğer
1

Teklif
“Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil ve
Özel Sicilin” ifadesinin imla kuralları
gereğince baş harflerinin büyük harf
yapılmasının
uygun
olacağı
değerlendirilmektedir. Ayrıca “Özel Sicil”
ifadesinde bazı sayfalarda “s” harfi küçük
harf ile yazılmıştır. Yönetmeliğin tamamı
için bu durum gözden geçirilmelidir.
“Sicil müdürlüklerinde, sicille ilgili
işlemleri yerine getirmek üzere GESBİS’te
yürütülen tüm işlemlerin yarattığı iş
hacmine ve gemilerin işlemlerine öncelik
verilmesine göre yeterli sayıda memur ve
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uluslararası işlemler de dikkate alındığında saat
farkı nedeniyle bekleme ve gecikmeler
yaşanabilmektedir. Bu aksaklığı giderecek şekilde
tedbir
alınmasının
uygun
olacağı
değerlendirilmektedir.

3- Madde 8 – (4)
Sicil
müdürlüğü,
denizcilik
portalı
üzerinden
gelen
başvuruyu
değerlendirir,
başvuru
gerekli
şartları
taşıyorsa
başvuruyu
onaylar.
4- Madde 8 – (5) GESBİS’te
meydana gelebilecek teknik bir
aksaklık durumunda elektronik
ortamda
işlem
yapılamaması
halinde gemi sicil işlemleri yazılı
şekilde yürütülebilir. Hangi
işlemlerin
yazılı
şekilde
yürütüleceğine gemi sicil müdürü
karar verir. Bu işlemlere ilişkin
kayıtlar daha sonra sicil müdürlüğü
tarafından
geciktirilmeksizin
elektronik ortama aktarılır.

ticaret gemileri için önceden bildirilmek
kaydıyla ülkeler arasındaki saat farkı
dikkate
alınarak
nöbetçi
memur
görevlendirilir.
Sicil
müdürlüklerinde
görevlendirilecek personelin nitelikleri
Bakanlık tarafından belirlenir.” şeklinde altı
çizili kelimelerin eklenmesinin uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
4. fıkrada gecikme olmaması yönünde vurgulayıcı Sicil müdürlüğü, denizcilik portalı
bir kelimenin kullanılmasının uygulamacılar üzerinden gelen başvuruyu gecikmeksizin
tarafından oluşturulabilecek gecikmelerin önüne değerlendirir, başvuru gerekli şartları
geçebileceği değerlendirlmektedir.
taşıyorsa başvuruyu onaylar. Şeklinde
“gecikmeksizin” ifadesinin eklenmesinin
uygun olacağı değerlendirilmektedir.

GESBİS’te teknik bir arıza olması durumunda ve
bunun uzun sürecek olması durumu da dikkate
alındığında işlemlerin aksamaması için en kısa
sürede işlem sahibine randevu verilerek Liman
Başkanlığında işleme başlanmasını sağlamanın
uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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“GESBİS’te meydana gelebilecek
teknik bir aksaklık durumunda
elektronik
ortamda
işlem
yapılamaması halinde gemi sicil
işlemleri işlem sahibine randevu
verilerek bizzat yazılı şekilde yerinde
yürütülebilir. Hangi işlemlerin yazılı
şekilde yürütüleceğine gemi sicil
müdürü karar verir. Bu işlemlere
ilişkin kayıtlar daha sonra sicil
müdürlüğü
tarafından
geciktirilmeksizin elektronik ortama
aktarılır.”
şeklinde
altı
çizili
kelimelerin
eklenmesinin
uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
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5- Madde 11 – (1) Bakanlıkça
uygun görülmesi halinde, kamu
kurum veya kuruluşlarına,
Cumhuriyet başsavcılıkları ve icra
ve iflas müdürlüklerine GESBİS’te
tutulan kayıtlara erişim izni
verilebilir. Bakanlıkça verilen
izinlerde erişimin türü ve şekli,
erişim kontrolü, verilerin kullanım
amacı, üçüncü kişilere
kullandırılmasına ilişkin
sınırlamalar ve iznin amacı dışında
kullanımın sonuçları yer alır.

Kanunun 973. Maddesinin, 1. Fıkrasının birinci
cümlesinde “Sicil açıktır.” İfadesi yer almaktadır.
Bu cümleden hareketle söz konusu maddeye
aleniyet ilkesinin eklenmesi uygun olacaktır.

6- Madde 12 – (3) Kanunun 935
inci maddesinin (a) bendinde
belirtilen gemiler ile on sekiz
grostonilatodan küçük ticaret
gemilerinin sicile tescili isteğe
bağlıdır.

Bu maddede 655 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 43. Maddesinin 1. Fıkrasıyla bir
çelişki olabileceği değerlendirilmektedir. Buradaki
çelişki 18 grostonilatodan küçük ticaret
gemilerinin sicile tescili isteğe bağlı denilirken,
yukarıda bahse konu olan KHK’da bu gemilerin
bağlama kütüğüne kayıtlarının zorunlu olduğu
hükmü bulunmaktadır.
7- Madde 17 – (3) Daha önce
Silme kaydı olmayan bir gemi için terkin
yabancı bir gemi siciline kayıtlı
alınmadan
işlem
yapılmasının
mümkün
iken Türk gemi siciline
olamayacağı ve bu kapsamda da bu maddede
kaydedilmek istenen bir geminin
muğlak bir durum oluştuğu değerlendirilmiştir.
yabancı gemi sicilinden silindiğini
Ancak bu konu da Türk Ticaret Kanunun
kuvvetle muhtemel gösteren
hazırlanması
sırasında
maddenin
böyle
belgelerin sicil müdürlüğüne
yazılmasının esneklik sağlayabileceği konusunda
sunulması gerekir. Böyle bir
bir değerlendirme yapılmış olduğu da ayrıca
belgenin sunulması, geminin tescilli çalışma grubu üyelerimizce ifade edilmiştir.
3

“Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ve
sicilin aleniyeti ilkesine halel gelmemesi
kaydıyla kamu kurum veya kuruluşlarına,
Cumhuriyet başsavcılıkları ve icra ve iflas
müdürlüklerine
GESBİS’te
tutulan
kayıtlara
erişim
izni
verilebilir.
Bakanlıkça verilen izinlerde erişimin türü
ve şekli, erişim kontrolü, verilerin
kullanım
amacı,
üçüncü
kişilere
kullandırılmasına ilişkin sınırlamalar ve
iznin amacı dışında kullanımın sonuçları
yer alır.” İfadesinde altı çizili kelimelerin
eklenmesinin ve “üçüncü kişilere”
ifadesinin çıkartılmasının uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
655
sayılı
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin
43.
Maddesinin
1.
fıkrasıyla bir çelişki teşkil edip etmediği
değerlendirilmelidir.

Bu maddenin 3. Fıkrasının idarece
yeniden
değerlendirilmesinin
uygun
olacağı düşünülmüştür. Örneğin o
devletten terkine yönelik bir yazı
getirilmesinin istenebileceği gibi imza
karşılığı bir taahhütname de bir çözüm
olarak değerlendirilmiştir.
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olduğu devletin hukuku veya
devletin içinde bulunduğu durum
gibi nedenlerle imkânsız ise sicil
müdürlüğünce bundan
vazgeçilebilir.
8- Madde 20 – (1) Gemi siciline
kayıtlı bir geminin ya da gemi
payının mülkiyetinin
devrine ilişkin anlaşmaların yazılı
olarak yapılması ve imzaların
noterce onaylanması gerekir.
Bu anlaşmalar sicil müdürlüğünde
de yapılabilir. Geminin zilyetliğinin
geçirilmesi şarttır.

Daha önce 2014 yılında çalışması yapılmış ve
fakat yayınlanmamış olan tüzükte sadece “gemi
siciline kayıtlı bir geminin mülkiyetinden
bahsedilirken, bu defa gemi payının mülkiyeti
konusu da ilave edilmiştir. Bu maddeye “gemi
payı” ifadesi de eklendiği zaman, devamındaki
“geminin zilyetliğinin geçirilmesi
şarttır”
ifadesiyle gemi payının da devredilebileceği
anlamı ortaya çıkmaktadır. Bunun yanlış olduğu
ve gemi payının devri söz konusu olduğunda
zilyetliğin geçirilmesine ihtiyaç olmayacağı
değerlendirilmiştir.

9- Madde 20 – (5)Yurt içinde,
yetkili adli veya idari mercilerce
yapılan işlemler uyarınca
mülkiyetin kazanılması halinde,
mülkiyetin geçişi hakkında
düzenlenen belgelerin istemin
ekinde ibraz edilmesi durumunda
sicilde malik değişikliği işlemi
yapılır.
10- Madde 21 – (1) d) Cebri icra
yoluyla satış halinde, yetkili adli ve
idari merciler tarafından
düzenlenen mülkiyetin alıcıya
intikal ettiğine ve alıcı adına tescil
edileceğine ilişkin belge.

“Gemi siciline kayıtlı bir geminin ya da
gemi payının mülkiyetinin devrine ilişkin
anlaşmaların yazılı olarak yapılması ve
imzaların noterce onaylanması gerekir. Bu
anlaşmalar sicil müdürlüğünde de
yapılabilir.
Geminin
zilyetliğinin
geçirilmesi şarttır.” ifadesinde “ya da
gemi payının” ifadesinin silinmesinin
uygun olacağı değerlendirilmiştir.

21. Maddenin 1. fıkrasının d bendi ile aynı
konuyu
düzenleyip
düzenlemediği
değerlendirilmelidir

20. Maddenin 5. Fıkrası ile aynı konuyu
düzenleyip düzenlemediği
değerlendirilmelidir.
Ayrıca “Cebri icra yoluyla satış halinde,
yetkili adli ve veya idari merciler
tarafından düzenlenen mülkiyetin alıcıya
4
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intikal ettiğine ve alıcı adına tescil
edileceğine ilişkin belge.” İfadesindeki
“ve” kelimesi silinmiş “veya” kelimesi
yazılmıştır.
“………….kaydıyla Kanunun 940 ıncı
maddesinde sayılan nitelikleri haiz olan
bir kişiye cebri icra yoluyla satışı halinde,
yetkili yabancı adli ve veya idari merciler
tarafından düzenlenen ve 1961 tarihli
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki……”
ifadesinde “ve” kelimesi silinmiş, “veya”
kelimesi eklenmiştir.

11- Madde 21 – (3) Türk
Bayraklı bir geminin yurt
dışında, Kanunun 1350 nci
maddesinde öngörülen şartlar
yerine getirilmek kaydıyla
Kanunun 940 ıncı maddesinde
sayılan nitelikleri haiz olan bir
kişiye cebri icra yoluyla satışı
halinde, yetkili yabancı adli ve
idari
merciler
tarafından
düzenlenen ve 1961 tarihli
Yabancı Resmi Belgelerin
Tasdiki
Mecburiyetinin
Kaldırılmasına İlişkin Lahey
Sözleşmesi uyarınca yetkili
yabancı merci veya ilgili Türk
Konsolosluğu tarafından tasdik
edilen, mülkiyetin alıcıya
devredildiğini gösterir belge
istenir.
12Madde
22–
(3)
GESBİS’teki kaydın takyidat
bölümüne, Kanunun 1016 ncı
maddesinde sayılan hususlarla
birlikte, 9/6/1932 tarihli ve
2004 sayılı İcra ve İflâs
Kanununun 148/a maddesinin
birinci
fıkrasının
birinci

Eğer taraflar ipotek sözleşmesinde “ipoteğin boş
dereceye ilerlemesine ilişkin sözleşmenin üçüncü
kişiler bakımından hüküm doğurması için tescili
gereklidir.” şeklinde kararlaştırmışsa yönetmeliğin
bu
maddesinde
geçen
ifade
doğruluk
kazanmaktadır. Ancak ipotek sözleşmesinde böyle
bir hüküm yoksa yönetmelikte böyle bir hüküm
getirmenin
uygun
olmayacağı
kanaatine
5

“…… birinci cümlesi uyarınca yurt
içinde tebligat adreslerinin ve istem
halinde 22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı Türk Medenî Kanununun 871
inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca ipoteğin boş dereceye
ilerlemesine
ilişkin
sözleşmenin
üçüncü kişiler bakımından hüküm
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cümlesi uyarınca yurt içinde
tebligat
adreslerinin
ve
22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı
Türk
Medenî
Kanununun
871
inci
maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca ipoteğin boş dereceye
ilerlemesine
ilişkin
sözleşmenin üçüncü kişiler
bakımından hüküm doğurması
için tescili gereklidir. İpoteğin
boşalan dereceye geçmesi
malikin talebi ile olur.

varılmıştır.

doğurması
için
tescili
gereklidir………” ifadesine “istem
halinde” kelimelerinin eklenmesinin
uygun olacağı değerlendirilmektedir.

13- Madde 22– (5) İpoteğin
kurulmasına ilişkin hükümler
intifa hakkının kurulmasına da
uygulanır.

Bu fıkra 2014 tarihli tüzük taslağında ayrı bir
madde iken bu çalışmada “Gemi İpoteği” başlığı
altına sokulmuştur. Bu başlık altında 4 madde
gemi ipoteği ile ilgili iken, son maddenin intifa
hakkı ile ilgili olması maddenin anlam bütünlüğü
ile uyumlu gözükmemektedir.
Gemi payı ifadesinin 24. Maddenin (2) fıkrasında
düzenlenmesinden dolayı bu maddede gemi payı
ifadesine yer verilmiş olması duplikasyona yol
açmakta, hükmü ağırlaştırmakta ve kaldı ki gemi
payı üzerine ipotek kurulması işlemi artık
uygulamada yer de bulmamaktadır.

Belirtilen durum çerçevesinde 5.
Fıkranın ayrı bir madde olarak
yazılmasının
uygun
olacağı
değerlendirilmektedir.

14- Birden çok gemi veya
gemi payı üzerinde ipotek
kurulması
Madde 23 – (1) Birden çok
gemi veya gemi payı üzerinde
ipotek
kurulması
halinde,
gemilerden her birinin sicil
bilgisine diğer gemilerin de
takyit edildiği re'sen kaydedilir.
Bir gemi veya gemi payı
üzerinde mevcut bulunan böyle
bir hakkın ilgili olduğu alacak
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“14- Birden çok gemi veya gemi payı
üzerinde ipotek kurulması
Madde 23 – (1) Birden çok gemi veya
gemi payı üzerinde ipotek kurulması
halinde, gemilerden her birinin sicil
bilgisine diğer gemilerin de takyit
edildiği re'sen kaydedilir. Bir gemi
veya gemi payı üzerinde mevcut
bulunan böyle bir hakkın ilgili olduğu
alacak için sonradan diğer bir geminin
veya gemi payının takyidi halinde de
hüküm böyledir. Gemilerden biri

Türk Armatörler Birliği’nin 06.02.2022 tarihli ve 02 sayılı yazısının ekidir.

için sonradan diğer bir geminin
veya gemi payının takyidi
halinde de hüküm böyledir.
Gemilerden biri üzerindeki
takyidin sona ermesi halinde
keyfiyet,
diğer
gemilerin
siciline re'sen tescil edilir.
15- Madde 27 – (1) Geminin,
Kanunun
1119
vd.
hükümleri……….
(3) 21/11/2012 tarihli ve 6361
sayılı
Finansal
Kiralama
Kanununun 19 vd. maddeleri
uyarınca……….
16- Madde 28 – (2) Gemi
siciline kayıtlı gemilere ilişkin
sicil kayıt örneği, istemde
bulunulması ve haklı bir
menfaatin
bulunduğunun
inandırıcı bir şekilde ortaya
konulması halinde ilgililere
veya
resmî
kurumlara
verilebilir.
17- Madde 28 – (1) Gemi
siciline tescil edilen hususlarda
meydana gelen değişikliklerin
sicile geçirilmek üzere sicil
müdürlüğüne
bildirilmesi
gerekir.

üzerindeki takyidin sona ermesi
halinde keyfiyet, diğer gemilerin
siciline re'sen tescil edilir.” İfadesinde
“veya gemi payının” ifadelerinin
çıkarılmasının
uygun
olacağı
değerlendirilmektedir.
vd. kısaltmasının mevzuat yazım usullerine uygun 1. ve 3. Fıkradaki vd. kısaltmasının
olmadığı değerlendirilmektedir.
“ve
devamı”
şeklinde
açıkca
yazılmasının
uygun
olacağı
değerlendirilmektedir.

Kanunun 973. maddesi 1. Fıkrası 2. cümlesi
hükmüne göre herkes sicil kayıtlarını inceleyebilir
ve giderini ödemek şartıyla onaylı veya onaysız
örneklerini alabilir. Bu çerçevede “…….ve haklı
bir menfaatin bulunduğunun inandırıcı bir şekilde
ortaya konulması ………..”ibaresinin söz konusu
madde ile tezat teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Madde 28 – (2)’nin “Gemi siciline
kayıtlı gemilere ilişkin sicil kayıt
örneği, istemde bulunulması ve haklı
bir menfaatin bulunduğunun inandırıcı
bir şekilde ortaya konulması halinde
ilgililere veya resmî kurumlara
verilebilir.” Şeklinde düzeltilmesinin
uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Kanunun 972. Maddesi 1. fıkrası Gemi siciline
tescil edilecek hususların öğrenildikten sonra
onbeş gün içinde bildirilmesi istenirken, 964.
Maddenin 3. fıkrasında “Gemi kurtarılamayacak
şekilde batar veya tamir kabul etmez bir hâle gelir
yahut her ne suretle olursa olsun Türk Bayrağını
çekme hakkını kaybederse, bu hususların da
gecikmeksizin sicil müdürlüğüne bildirilmesi
gerekir.” denmektedir.

Kanunun 972. Maddesi 1. Fıkrası ve
964. Maddesi 3. fıkrasında belirtilen
süreler dikkate alınarak buradaki 15
günlük sürenin ve yine gecikmeksizin
ifadelerinin Madde 28-(1)’e uygun
şekilde ilave edilmesinin maddenin
işlerliği, okuma kolaylığı yaratması
açısından değerlendirilmesi uygun
mütalaa edilmektedir.
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18- Madde 30 – (2) Bir
tescilin yapılmasına herhangi
bir engel bulunduğu takdirde,
istemde bulunan kişiye bu
engelin kaldırılması için en
fazla otuz güne kadar uygun bir
süre verilir veya makul
sebepleri
belirterek
talebi
reddedilir.
19- Madde 33 – (2) Geminin
tamir kabul etmez hâle gelmesi
sebebiyle
kaydın
ipotekli
alacaklılarının onayı ile sicilden
silinebilir. Kaydın silinmesi
istemi ile birlikte onay
belgelenmemişse, sicil
müdürlüğünce tescil edilmiş
ipotekli alacaklıları durumdan
haberdar edilir. Gemi ipoteği
alacaklılarının kimler olduğu
veya yerleşim yerleri belli
değilse, geminin tamir kabul
etmez hâle geldiği, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi ile
uygun görülen diğer bir
gazetede ve varsa şirketin
internet
sitesinde
ilan
edilir……
20- Madde 33 – (4) Bir geminin
yurt dışında cebrî icra ile
satılması halinde ilgili devletin
artırmayı yapan kurumu veya

Maddede imla hatası mevcuttur.

……veya
makul
sebepleri
belirterek….ifadesindeki “belirterek”
kelimesi
“belirtilerek”
şeklinde
düzeltilmelidir.

Bu taslak yönetmeliğin 22. Maddesinde atıfta
bulunulan İcra ve İflas Kanununun 148/a
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine
atıfta bulunulmuştur. Bu madde “İpotek
sözleşmesinin tarafları veya ipotekli taşınmazı
daha sonra satın alanlar ya da bunların halefleri,
tapu sicili müdürlüğüne yurt içinde bir tebligat
adresi bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde
ilgililerin tescil talebi, tapu sicili müdürlüğünce
reddolunur” denmektedir. Dolayısıyla İcra ve İflas
Kanununun 148/a maddesi uyarınca bu taslak
yönetmeliğin 30. Madde 2.fıkrasındaki “Gemi
ipoteği alacaklılarının kimler olduğu veya
yerleşim yerleri belli değilse,” ifadesi tezat bir
durum oluşturmaktadır.

30.maddenin 2. Fıkrasının, yine bu
taslak yönetmeliğin 22. Maddesiyle ve
dolayısıyla İcra ve İflas Kanununun
148/a maddesinin birinci fıkrasının
birinci cümlesiyle
çelişki yaratıp
yaratmadığı değerlendirilmelidir.

Bir geminin yurtdışında cebri icra ile satılması
ancak kendi bayraklı gemisi açısından geçerli
olabilir. Bu çerçevede de burada söz konusu olan
geminin Türk Bayraklı bir gemi olacağından

Madde 33 – (4) Türk Bayraklı bir
geminin yurt dışında cebrî icra ile
satılması halinde ilgili devletin
artırmayı yapan kurumu veya artırmaya
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artırmaya katılanlar ve gemi
ilgilileri tarafından,………..

bahsetmek daha uygun olacaktır.

21- Madde 36 – (6) Yapı
halindeki gemilere özgü sicile
yapılacak tescillerde, Kanunun
940 ıncı maddesinde öngörülen
şartlar aranmaz.

Diğer taraftan Türk Ticaret Kanununun 944.
Maddesinin 2. Fıkrasında “Türkiye’de yapılmış
olup da 940 ıncı madde gereğince Türk Bayrağını
çekme hakkına sahip bulunmayan gemilere,
Ulaştırma,
Denizcilik
ve
Haberleşme
Bakanlığınca, teslim edilecekleri yere kadar
geçerli olmak üzere bir bayrak şahadetnamesi
verilebilir.” Denmektedir. Bu madde gereğince
Madde 36 fıkra 6 ilk cümlesinin eksik kaldığı
değerlendirilmektedir.
Bu maddede bahsedilen “yetkilendirilmiş klas
kuruluşuna” ibaresi TTK’nın 988. Madde 2.
Fıkrasında “yetkili gemi ölçme kurumu” olarak
geçmektedir.

– (1)
hususlar
yapı
halindeki
geminin
yetkilendirilmişklas kuruluşuna
kayıtlı olması halinde bu
kuruluş tarafından, kayıtlı
olmaması
halinde
liman
başkanlıkları tarafından
belirlenir…………
23- Madde 48 – (2) İlk defa
kaydedilecek
veya
kayıt
değişikliği yapılacak gemiler
için, Kanunun 30 uncu maddesi
çerçevesinde iktisap veya kayıt
değişikliğini gerektiren işlem
tarihinden itibaren on beş gün,
yerleşim
yeri
sicil
müdürlüğünün yetki çevresi
22-

Madde

37

…………..Belirtilen

katılanlar
ve
gemi
ilgilileri
tarafından,………..ifadesinde altı çizili
olan kelimelerin eklenmesinin uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
“(6)
Yapı halindeki gemilere
özgü sicile yapılacak tescillerde,
Kanunun 940 ıncı maddesinde
öngörülen şartlar aranmaz. 944.
Maddenin
2.
Fıkrası
saklıdır.”
İfadesinde ikinci cümle olarak altı çizili
ifadenin eklenmesinin uygun olacağı
değerlendirilmektedir.

Yapılan değerlendirme çerçevesinde
kanuna
uygunluk
açısından
“yetkilendirilmiş klas kuruluşuna”
ifadesi yerine kanunda geçen ibarenin
kullanılmasının daha uygun olacağı
değerlendirilmektedir.

Kanunun 972. Maddesi yine kanunun 33. 972.madde uyarınca 30. Madde ile
Maddesine atıfta bulunmaktadır.
birlikte 33. Maddeye de atıf yapılması
değerlendirilmelidir.
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dışında olanlar için otuz gün
içerisinde yazılı olarak ilgili
sicil
müdürlüğüne
başvurulması
zorunludur.
Süresinde başvuru yapmayanlar
hakkında Kanunun 972 nci
maddesi hükmü uygulanır.

Hüseyin Çınar
Genel Sekreter
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