
* Vekaletname ile yapılan işlemlerde vekaletnamenin aslı gerekmektedir. 
* Asıl olmayan ruhsat ile işlem yapılamaz 

TUZLA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI’NA 

Bağlama Kütüğü Alış-Satış Dilekçesi 

Tekne İsmi : Tekne Cinsi :  

Bağlama Limanı : Bağlama Kütük No :  

Makine Seri No : Satış Yüzdesi :  

Satış Bedeli :    

 Yukarıda bilgileri yer alan tekneyi Bağlama Kütüğünde yer alan özellikleriyle tetkik 

etmiş bulunmaktayım. Bilgilerine yukarıda yer verilen teknenin satışı için gerekli işlerin 

yapılması hususunu arz ederim. 

Varsa ek işlemler: 

İsim değişikliği işlemi: □  Limanınıza Nakil İşlemi: □      ……… Limanına Nakil: □ 

 Alıcı Satıcı 

Ad/Soyadı/imza 

(vekalet ise vekili) 

Almak istiyorum 

 
imza 

 

 

 

Satmak istiyorum 

 
imza 

T.C. KİMLİK NO / 

VERGİ NO   

TELEFON   

E-POSTA   

ADRES 

  

 

SATICI İÇİN GEREKENLER 

Gerçek kişi ise; 

 1 Adet kimlik fotokopisi ve 3 adet vesikalık fotoğraf, 

 Teknenin kıçtan ve iskele ile sancak baş omuzluktan çekilmiş, en az 10x15 cm ebadında ve renkli halde 

fotoğraf baskı kağıdına basılmış üç adet fotoğraf, 

Tüzel kişilik ise; 

 Faaliyet belgesi (veriliş tarihi son 3 ay içinde olmalı), 

 Ticari sicil gazetesi (Yayımlanmış tüm gazeteler - Asılları veya noter onaylı), 

 İmza sirküleri, yetkilisinin kimlik fotokopisi ve 3 adet vesikalık fotoğraf (Asılları veya noter onaylı), 

 Vergi levhası ve kaşesi (şirket tarafından kesilen faturanın bir nüshası alınır) 

 Balık avlama gemileri için ilgili kurumdan alınmış satışa uygunluk belgesi. 

 Telsiz ruhsat ücretlerinin yatırılmış olması gerekmektedir. 

 Teknenin kıçtan ve iskele ile sancak baş omuzluktan çekilmiş, en az 10x15 cm ebadında ve renkli halde 

fotoğraf baskı kağıdına basılmış üç adet fotoğraf, 

ALICI İÇİN GEREKENLER 

Gerçek kişi ise; 

 1 Adet kimlik fotokopisi ve 3 adet vesikalık fotoğraf ve isim değişikliği olacaksa tekne fotoğrafları,  

Tüzel kişilik ise; 

 Faaliyet belgesi (veriliş tarihi son 3 ay içinde olmalı), 

 Ticari sicil gazetesi (Yayımlanmış tüm gazeteler - Asılları veya noter onaylı), 

 İmza sirküleri, yetkilisinin kimlik fotokopisi ve 3 adet vesikalık fotoğraf (Asılları veya noter onaylı), 

 Vergi levhası ve kaşesi (şirket tarafından kesilen faturanın bir nüshası alınır) 

 Harç makbuzu 

 Yabancı ülke vatandaşları için Oturma İzin Belgesi, 

 İsim değişikliği olması halinde, sistem üzerinden alınan isim onay dilekçesi ve teknenin yeni isminin 

göründüğü baş, kıç ve iskele ya da sancak taraftan çekilmiş üç adet fotoğrafı gerekmektedir. 

 


