
DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a) Mülga Denizcilik Müsteşarlığının 09.08.2011 tarihli ve 23574 sayılı yazısı.
b) 01.02.2012 tarihli ve 1923 sayılı Talimat.
c) Bakanlık Makamının 29.03.2019 tarihli ve 25467 sayılı Oluru.

 
Bilindiği üzere, mülga Denizcilik Müsteşarlığının ilgi (a) yazısında gemi, deniz ve iç su araçlarının
Bağlama Kütüğüne kaydına esas sahiplik belgesi olarak, Tonilato Belgesi, Özel Tekne Belgesi,
Fatura, Noter Devir Belgesi veya Mahkeme Kararı yanında ilgilinin ikamet ettiği veya faaliyette
bulunduğu yerin valiliği, kaymakamlığı, muhtarlığı veya Kanunla kurulmuş meslek kuruluşlarından
alınmış sahiplik belgesinin de  31.12.2012 tarihine kadar geçerli kabul edileceği bildirilmiştir.
Ancak, bilahare Bakanlımızca yapılan değerlendirme  neticesinde ilgi (b) Talimatla, öngörülen süre
öne alınarak 28.02.2012 tarihinde sonlandırılmış bu tarihten itibaren, Bağlama Kütüğüne 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 gerektiği bildirilmiştir.
 
Ancak, konuya ilişkin Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda 30.06.2009 tarihinden önce piyasaya
arz edilerek son kullanıcısı tarafından kullanımına başlanılan ve sahiplik belgesi bulunmayan
birçok gemi, deniz ve iç su aracının ilgi (a) yazıda öngörülen sürenin öne alınması nedeniyle
kaydının yapılamadığı bildirilmektedir.
 
Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, kayıt edilemeyen söz konusu gemi, deniz ve iç su
araçlarının kayıt zorunluluğu dikkate alınarak ve kayda ilişkin kamu yararının gerçekleştirilmesini
teminen hazırlanan ilgi (c) Bakanlık Talimatı 29.03.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Bu itibarla,
 
Liman Başkanlıkları ve yetkili Belediye Başkanlıklarınca sahiplik belgesi yerine geçecek belgeler
ve bu belge ile kayıt yapılmasına ilişkin uygulamanın, yazımız ekinde gönderilen ilgi (c) Bakanlık
talimatı uyarınca gerçekleştirilmesi;
 

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

İVEDİ
Sayı :63137251-125.03.01-E.24564 29.03.2019
Konu :Sahiplik Belgesi İle Tekne Kaydı.

1 / 2

Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA Bilgi için:Halil İbrahim EKİCİ
Mühendis

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



Ahmet Selçuk SERT
Bakan a.

Genel Müdür V.

Meslek Kuruluşlarınca, ticari tekneler için sahiplik belgesi yerine geçen belgenin düzenleme
tarihinden geriye dönük olarak tekne sahibinin en az 3 (üç) ay süresince o meslek kuruluşuna
üyeliğinin bulunduğuna veya  söz konusu teknelerle ilgili bilgi sahibi olunduğuna, özel teknelerin
ise barındığı veya bulunduğu tesiste geriye dönük olarak 3 (üç) ay süresince bulunduğuna dikkat
edilmesi;
 
Deniz Ticaret Odaları tarafından, konunun önemine binaen ilgililerin yukarıda belirtilen hususlar ve
talimata hassasiyetle uyması ve ilgi (c) Talimat uyarınca Bağlama Kütüğüne yapılacak kayıtlara
ilişkin sürenin kısıtlı olması nedeniyle, etkin duyuru yollarıyla tekne sahiplerine, denizcilik ile ilgili
derneklere, federasyonlara ve kooperatiflere bilgi verilmesi;
 
gerekmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ek : Bakanlık Makamı Oluru ve ekleri (4 sayfa)
 

Dağıtım:

Liman Başkanlıklarına
İMEAK Deniz Ticaret Odası
Mersin Deniz Ticaret Odasına
Yetkili Belediye Başkanlıkları
Amatör Denizcilik Federasyonuna
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