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İlgi: a) 18.03.2005 tarihli ve 0849 sayılı yazımız.
b) Çanakkale Bölge Müdürlüğü’nün 01.12.2010 tarihli ve 225-02/7684 sayılı yazısı.
İlgi (b) yazıda, Çanakkale Liman Başkanlığı Teknik Kütüğüne 1591 numara ile kayıtlı
iken 28.08.2008 tarihinde çalındığı, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ayvacık
Cumhuriyet Başsavcılığı yazılarından anlaşılan ALTAN adlı teknenin malikinin talebine binaen
gayri müseccel kayıtlardan terkin edilip edilemeyeceğine dair Müsteşarlığımızın görüşü talep
edilmektedir.
İlgi (a) yazıda, mahkemeler ve icra müdürlüklerince verilen karar, emir ve müzekkerelerin
gecikmesizin yerine getirilmesinin Anayasal hüküm olduğu, gemi sicillerine tescil edilmemiş
ancak bağlama defterine kayıt edilmiş gemilere ilişkin haciz, ihtiyati tedbir gibi kararların
gereklerinin yerine getirilmesi, liman başkanlıklarında deftere kaydedilmesiyle mümkün olacağı
bu itibarla, bağlama defterindeki gemi kayıt üzerine takyidat şerhi düşülebileceği bildirilmişti.
Bu kapsamda, gayri müseccel bağlama defteri, iç su araçları kütüğü ile özel tekne
belgesi alarak elektronik ortamda kayıtlı iken çalındığı ve bulunamadığı veya
kurtarılamayacak şekilde battığı gibi vb. durumlarda;
1-Tekne durumunun resmi belge ile tespit edilmesi halinde: teknenin sahibince
verilecek terkin talep dilekçesi ve ekindeki ilgili resmi belgeye( çalınma, yanma,
kurtarılamayacak şekilde batma gibi durumlarda jandarma komutanlığı, emniyet
müdürlüğünce düzenlenmiş tutanak, cumhuriyet savcılığından alınmış yazı vb.)
istinaden,
2-Tekne durumunun resmi belge ile tespit edilememesi halinde;
· Teknenin sahibince verilecek terkin talep dilekçesi ve ekindeki; talep sahibi,
muhtar ve TC. numaraları belirtilmiş iki şahit tarafından imzalanmış olup
teknenin durumunu izah eden tutanağa istinaden,
· Teknenin sahibince verilecek terkin talep dilekçesi ve ekindeki denizcilikle ilgili
bir sivil toplum kuruluşu (Su ürünleri ve balıkçılıkla ilgili kooperatifler,
denizcilikle ilgili dernekler, veya federasyonlar, Deniz Ticaret odalarının şubeleri
vb.) tarafından imzalanıp mühürlenmiş olup teknenin durumunu izah eden
tutanağa istinaden terkin işleminin yapılabileceği;
Ancak, tekne üzerinde herhangi bir takyidat bulunması halinde alacaklısına, MTV
kapsamında olması halinde ise; ilgili vergi dairesine terkinin gerekçesiyle bildirilmesinin
uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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