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İlgi : a) İzmir Bölge Müdürlüğünün 24.03.2011 tarihli ve 2384 sayılı yazısı.
b) Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünün 10.05.2011 tarihli ve 20364 sayılı yazısı.
c) Antalya Bölge Müdürlüğünün 16.05.2011 tarihli ve 1797 sayılı yazısı.
İlgi (a), (b) ve (c) yazılarda, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci maddesi gereğince Kanunun yürürlüğe girdiği 30.06.2009
tarihinden bugüne kadar sicillere tescil edilmemiş gemi, deniz ve iç su araçlarının liman ve belediye
başkanlıklarınca Bağlama Kütüklerine kayıtlarının yapıldığı ancak, söz konusu araçlardan birçoklarının tekne
ve motor faturası veya sahiplik belgesi bulunmaması nedeniyle kayıtlarının yapılamadığından bahisle, kayıt
yaptırmak isteyen kişilerin tekne maliki olduğunu ispatlayan Tonilato, Özel Tekne Belgesi, Fatura, Noter Devir
Belgesi, Mahkeme Kararı, vb. resmi belgelerden başka, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenmiş donatan
adının yer aldığı Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi ile Belediye Tekne Kayıt Belgesinin, sahiplik belgesi olarak
kabul edilip edilemeyeceği, herhangi bir belgesi bulunmayan teknelerin kaydının yapılmasına yönelik neler
yapılması gerektiği hususunda Müsteşarlığımızın talimatı talep edilmektedir.
Müsteşarlığımızca yapılan değerlendirmede; mevcut teknelerin kayıtlarının zorunluluğu göz önünde
bulundurularak Liman ve Belediye Başkanlıklarınca, Bağlama Kütüğüne ilk defa kaydedilecek gemi, deniz ve
iç su araçlarının kaydı yapılırken hak sahipliği belgesi olarak ibrazı gereken tekne sahibinin adının yazılı
olduğu Tonilato, Özel Tekne Belgesi, Fatura, Noter Devir Belgesi, Mahkeme Kararı, vb. resmi belgelerin ibrazı
yapılamadığı durumlarda, bunların yerine örneği ekte verilen “Sahiplik Belgesi” istenilmesi uygun görülmüştür.
Sahiplik Belgesinin, hukuka uygun ve geçerli kabul edilebilmesi ancak resmi bir merciden alınmış
olmasına bağlıdır. Sahiplik belgesi mahkeme kararının yanı sıra, ilgilinin ikamet ettiği veya faaliyette
bulunduğu yerin; valiliği, kaymakamlığı, muhtarlığı veya Kanunla kurulmuş meslek kuruluşlarından da (Su
ürünleri ve balıkçılıkla ilgili kooperatifler, denizcilikle ilgili dernekler veya federasyonlar, Deniz Ticaret
Odaları) alınabilecektir. Bu nedenle, tekne sahibinin talebine istinaden ekte bulunan formatlardan herhangi
birinin yukarıda bahsi geçen kurum ve kuruluşların herhangi birinden tasdik edilerek alınması halinde hak
sahipliği belgesi olarak kabul edilebileceği değerlendirilmektedir.
Bu itibarla; menkul mal niteliğinde olan ve Bağlama Kütüğüne ilk defa kaydedilecek gemi, deniz ve
iç su araçlarının kaydı yapılırken hak sahipliği belgesi olarak ibrazı gereken tekne sahibinin adının yazılı
olduğu Tonilato, Özel Tekne Belgesi, Fatura, Noter Devir Belgesi, Mahkeme Kararı, vb. resmi belgelerin ibrazı
yapılamadığı durumlarda, gemi, deniz ve iç su araçlarının kayıtlarına imkan sağlamak, ancak uygulamanın
kötüye kullanımını önlemek amacıyla; 30.12.2009 tarihinden önce sahip olunan söz konusu araçların en son
31.12.2012 tarihine kadar kayıt işlemlerinin yapılması gerektiği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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............................. LİMAN / BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Aşağıda adı ve özellikleri belirtilen teknenin ...../...../........ tarihinden bu güne kadar
................. T.C. vatandaşlık no’lu .......................................................... ait olduğunu
beyan ve tasdik ederiz. ...... /..... /2011

1.Şahit.
Adı ve soyadı:
İmzası
:

2. Şahit
Adı ve soyadı:
İmzası
:

Muhtar
Adı ve soyadı:
İmza, mühür :

Teknenin:
Adı
Cinsi
En/Boy/Derinlik
İnşa Malzemesi
Makine Gücü (B hp)
Makine Marka ve Modeli
Makine Seri No
Teknenin Değeri

:
:
:
:
:
:
:
:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve tasdik eder, bu tarih itibariyle tekne mülkiyetiyle
ilgili olabilecek her türlü hukuksal sorumluluğu kabul ederim.

...... /..... /2011

Tekne maliki olduğu belirtilen kişinin;
Adı, soyadı
:
T.C. vatandaşlık no :
İmzası
:

NOT: -Bu belge; Kişinin, mevcut teknelerin Bağlama Kütüğü’ne zorunlu kaydın bittiği 31.12.2009
tarihinden önce tekneye sahip olması halinde düzenlenir.

–Bu belge 31.12.2012 tarihinden sonra düzenlenemez, düzenlenmesi halinde geçersizdir.

Kayıt Memuru tarafından doldurulacaktır.
Dilekçenin teslim tarihi: ..../..../...........

Saati:......./.........

Paraf:................

............................. LİMAN / BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Aşağıda adı ve özellikleri belirtilen teknenin ...../...../........ tarihinden bu güne kadar
................. T.C. vatandaşlık no’lu .......................................................... ait olduğunu
beyan ve tasdik ederiz.

...... /..... /2011

İlgili Kurum/ Kuruluş* ;
Unvanı
:
Yetkilisinin Adı ve soyadı:
İmzası
:
Mühür/Kaşe
:
Teknenin:
Adı
Cinsi
En/Boy/Derinlik
İnşa Malzemesi
Makine Gücü (B hp)
Makine Marka ve Modeli
Makine Seri No
Teknenin Değeri

:
:
:
:
:
:
:
:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve tasdik eder, bu tarih itibariyle tekne mülkiyetiyle
ilgili olabilecek her türlü hukuksal sorumluluğu kabul ederim.

...... /..... /2011

Tekne maliki olduğu belirtilen kişinin;
Adı, soyadı
:
T.C. vatandaşlık no :
İmzası
:

NOT: -Bu belge; Kişinin, mevcut teknelerin Bağlama Kütüğü’ne zorunlu kaydın bittiği 31.12.2009
tarihinden önce tekneye sahip olması halinde düzenlenir.

–Bu belge 31.12.2012 tarihinden sonra düzenlenemez, düzenlenmesi halinde geçersizdir.
- * İlgilinin ikamet ettiği yerin Valiliği/Kaymakamlığı, Kanunla kurulmuş meslek
kuruluşları (Su ürünleri ve balıkçılıkla ilgili kooperatifler, denizcilikle ilgili dernekler
veya federasyonlar, Deniz Ticaret Odaları).

Kayıt Memuru tarafından doldurulacaktır.
Dilekçenin teslim tarihi: ..../..../...........

Saati:......./.........

Paraf:................

