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Sahiplik Belgesi

01.02.2012

09.08.2011 tarihli ve 23574 sayılı Müsteşarlık Talimatı.

Bilindiği üzere, Bağlama Kütüğüne kayıt edilmemiş olan mevcut gemi, deniz ve iç su
araçlarının kayıtlarının zorunluluğu göz önünde bulundurularak, Bağlama Kütüğüne ilk defa
kaydedileceklerin 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 ilgilinin ikamet ettiği veya
faaliyette bulunduğu yerin; valiliği, kaymakamlığı, muhtarlığı veya kanunla kurulmuş meslek
kuruluşlarının (Su ürünleri ve balıkçılıkla ilgili kooperatifler, denizcilikle ilgili dernekler veya
federasyonlar, Deniz Ticaret Odaları) herhangi birinden tasdik edilerek alınmış olan sahiplik
belgesinin 31.12.2012 tarihine kadar kabul edilebileceği ilgi Talimat ile bildirilmişti.
Ancak, gerek bu süre içerisinde yapılan kayıtların değerlendirilmesi ve gerekse bu
kapsamda yapılan kayıtlarda, yeni inşa edilen teknelerden CE uygunluk belgesi olmayanların eski
tekne olarak kayıt ettirilmek istenmesi gibi uygun olmayan yollara başvurulduğu duyumları
nedeniyle, uygulamanın kötüye kullanımını önlemek amacıyla Sahiplik Belgesi ile kayıt
yapılabilme süresi sonu öne alınarak 29.02.2012 tarihi olarak değiştirilmiştir.
Bu itibarla, 29.02.2012 tarihine kadar yapılacak başvurularda bir örneği Ek’te sunulan ve
sadece Deniz Ticaret Odalarından alınan Sahiplik Belgesinin ibrazı ve kayıt aşamasında çok sıkı
bir denetim yapılarak kaydedilmek istenen teknenin gerçekten de 2009 yılından önce inşa ve
sahip olunmuş olduğuna kanaat getirilmesi halinde kayıt edilebileceği, idareye yanıltıcı iş ve bilgi
sunanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yapılacağı, 29.02.2012 tarihinden sonra yapılan
kayıtlarda sahiplik belgesi kabul edilmeyerek, tekne sahibinin adının yazılı olduğu Tonilato, Özel
Tekne Belgesi, Fatura, Noter Devir Belgesi veya Mahkeme Kararı vb. resmi belgelerden herhangi
birinin ibrazının esas alınması 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.

...... /..... /2012

DTO
:
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.

...... /..... /2012

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 29.02.2012 tarihinden sonra düzenlenemez, düzenlenmesi halinde geçersizdir.
- *
İlgilinin ikamet ettiği yere en yakın Deniz Ticaret Odası.
Kayıt Memuru tarafından doldurulacaktır.
Dilekçenin teslim tarihi: ..../..../...........

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

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

