TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI’NA
Bağlama Kütüğüne İlk Kayıt Dilekçesi
Tuzla Bağlama Kütüğüne ………….....… ismi ve ….……….…….… cinsi ile deniz
aracının kaydının yapılması hususunda gereğini arz ederim.
Tarih:
Ad/Soyadı/İmza
veya Şirket Ünvanı

İmza

T.C. KİMLİK NO/VERGİ NO
TELEFON
E-POSTA
ADRES

BAŞVURU ÖNCESİ GEREKLİ BELGELER














Deniz aracı sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi (yabancı ise Oturma İzni)
Vekâleten yapılan başvurularda, fotokopisi le beraber Vekaletname Aslı gerekmektedir.
Şirket adına kayı edilecek ise;
 Ticaret Sicil Gazetesi (Yayımlanmış tüm gazeteler)
 Faaliyet belgesi (Veriliş tarihi son 6 ay içinde olmalıdır)
 İmza sirküleri (Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve vesikalık fotoğraf)
 Vergi levası ve şirket kaşesi
İsim talebi (https://umurbey.uab.gov.tr/Vatandas/Login). Sistem tarafından hazırlanan isim başvuru
dilekçesinin çıktısı alınıp başvuru sahibince imzalanarak işbu dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Dilekçe
oluşturulduğunda talep edilmiş olan isim sistem üzerinden başvuru sahibi adına geçici olarak tahsis
edilmiş olur.
Özel tekne olarak kaydedilecekse, teknenin (2013/53/EU kapsamında) CE Uygunluk beyanı ve üretici
sertifikası; makine bulunuyorsa makinenin (2013/53IEU kapsamında) CE Uygunluk beyanı ve tip onay
sertifikası (97/68/EC veya eşdeğeri)
Gövde boyu 12 metreden uzun Türkiye’de inşa edilen tekneler için gemi inşa izin belgesi
Tekneye ait fatura aslı ve Türkçe kullanma kılavuzu
Motora ait fatura aslı ve Türkçe kullanma kılavuzu
Harç makbuzu (5 metreden uzun tekneler için)
İthal tekneler için gümrük beyanı veya faturasında gümrük beyanname numarası

TAMAMLANMASI GEREKEN HUSUSLAR


Tahsis edilmiş olan ismin teknenin baş tarafının her iki yanına ve kıçına, ayrıca kıç tarafa bağlama limanı
ve bağlama kütüğü numarası yazılmalıdır.
 Yazı karakteri yüksekliği en az 10 cm, genişliği en az 2 cm olmak üzere tekne ebatlarına uygun
olmalıdır.
 Yazı rengi, üzerinde bulunduğu zeminin rengi ile zıtlık oluşturmalıdır.
 15 metreden küçük gemi ve su aracının baş, kıç ve iskele veya sancak taraftan çekilmiş üç adet
fotoğrafı. Bu fotoğrafların, karada veya denizde çekilmesi mümkündür. Fotoğrafların, asgari
10x15 cm ebadında ve renkli halde fotoğraf baskı kağıdına çıkarılacaktır. Fotoğraflarda gemi
üzerinde gemi adı ve bağlama limanı adı yazılı olacaktır.

HARÇ İŞLEMLERİ
 Harçlar hakında detaylı bilgi için: https://tuzlaliman.uab.gov.tr/harc-bilgileri
*Deniz aracının fatura tarihinden itibaren 1 Ay içinde kayıt başvurusunun yapılması gerekmektedir. Aksi
takdirde 25.09.2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği”
kapsamında cezai yaptırım uygulanmaktadır.

