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Konu: Bağlama Kütüğü Kaydı.
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Bilindiği üzere, sicile kaydı zorunlu olmayan teknelerin Bağlama Kütüğüne kaydını zorunlu
hale getiren ve MTV’yi kaldıran 5897 sayılı Kanun, 16 Mayıs 2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak, 30/6/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Kanun kapsamında Bağlama Kütüğüne kayıt edilecek gemi, deniz ve iç su araçlarının
kayıtları
elektronik
ortamda,
Müsteşarlığımız
bünyesinde
kullanılan
https://atlantis.denizcilik.gov.tr/Giris.NET/
adresindeki “Bağlama Kütüğü Bilgi Sistemi”
programından yapılacaktır. Programın ana sayfasına kayıt işlemi ile ilgili bilgilendirme ve eğitim
video görüntüsü de eklenmiştir.
Kayıt işlemini yaptıran gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek olan “Bağlama Kütüğü
Ruhsatnamesi” 08.07.2009 tarihinden itibaren tüm liman başkanlıkları ve ilgili belediye
başkanlıklarına kargo ile gönderilmeye başlanılmıştır.
Bağlama
Kütüğüne
kayıt
olacak
gemi,
deniz
ve
iç
su
araçlarının
sahiplerinin
kayıt
işlemlerini
yapabilmeleri
için
öncelikle,
Müsteşarlığımızın
http://www.denizcilik.gov.tr/tr/online.asp Web adresindeki, online işlemlerden isim başvurularını
yapmaları gerekmektedir. İsim başvuruları ilgili liman veya belediye başkanlığınca onaylanacaktır.
İsim onayı alındıktan sonra, teknenin teknik özelliklerinin belirlenebilmesi için;
·

Teknik kütük kaydı bulunan mevcut teknelerde, eğer onaylanan isim ile tonilatodaki isim
aynı ise mevcut tonilato belgesi ve bilgileri geçerli olacaktır. Onaylanan ismin
tonilatodaki isimden farklı olması durumunda tonilato belgesi yenilenerek Bağlama
Kütüğü kaydına geçilecektir.*

·

Teknik kütük kaydı bulunmayan yeni teknelerde, isim onayından sonra ölçüm yapılarak
yeni tonilato belgesi verildikten sonra Bağlama Kütüğü kaydına geçilecektir.

Tonilato programındaki çalışmalar tamamlanana kadar Bağlama Kütüğü kaydındaki teknik
bilgiler elle girilecek olup, çalışmalar bittikten sonra bu bilgiler programdan otomatik olarak
gelecektir.
Söz konusu Kanunda yapılan değişiklikle özel deniz araçlarından alınan MTV kaldırılmış
olup, teknenin boyuna göre ruhsatname harcı getirilmiştir. Kanun kapsamında boyu 5 metreye kadar
(5 m dahil) ** olan tekneler harçtan muaftır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ekrem ÖZCAN
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
Dağıtım:
Bölge Müdürlüklerine
Belediye Başkanlıkları (Ek Liste)
* Talimattaki bu kısım Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünün 13.08.2009 tarih ve 27757
sayılı talimatıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
** Maliye Bakanlığının 19.08.2009 tarih ve 079073 sayılı yazı ile 5 m boyundaki tekneler harca tabi
tutulmuştur.
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Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.DNM./0.07.10.01/599/27757
Konu : Gemi ve Deniz Araçlarının
Tonilato Belgeleri

İlgi

13 / 08 / 2009

: 16.05.2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5897 sayılı “Denizcilik
Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

İlgi Kanunun 12 nci Ek Maddesinde Türk Uluslararası Gemi siciline tescilli olanlar ve Milli
Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari ve özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su
araçlarına bağlama kütüğüne kayıtlarının yapılarak bağlama ruhsatı düzenlenmesi zorunluluğu
getirilmiştir.
Bu amaçla bağlama kütüğü kaydı yapılacak gemi ve deniz araçlarından bağlama kütüğü
kaydı işleminde, tonilato belgesi bulunan gemi ve deniz araçlarının mevcut tonilato belgeleri geçerli
olacaktır. Mevcut gemi ve deniz araçlarının sadece bağlama kütüğü kaydının ilk defa yapılmasında
bağlama kütüğü kaydı nedeniyle mevcut tonilato belgesi üzerinde değişen hanelerin üzeri ekte yer
alan örnekte olduğu gibi bölge müdürlüklerinde Gemi Sörvey Kurulu Başkanı, liman
başkanlıklarında Liman Başkanı tarafından çizilip, yeni bilgiler el ile yazılarak düzeltilecek ve
düzeltilen kısım imzalanıp mühürlenecektir.
Uygulamanın yukarıda belirtildiği şekilde yapılması ve bu konuda bağlınız birimlere talimat
ve bilgi verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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