
DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : 03.03.2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/3 sayılı Tebliğ
 
Malumları olduğu üzere, yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel
kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin Türk bayrağı çekmelerini teşvik etmek
amacıyla 2017 yılında yapılan mevzuat düzenlemeleri kapsamında;
              
- Bu gemilerin kayıt veya tescil ile serbest dolaşıma girmeleri için evvelce alınmakta olan gümrük
vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylar ile bu gemilerin Türkiye'deki gerçek ve tüzel
kişilere bedelsiz olarak intikalinde veraset ve intikal vergisi kaldırılmış; diğer yandan Bağlama
Kütüğü harçları sadece kayıt harcı ile sınırlandırılarak vize harçları kaldırılmış,
 
- Bu gemilerin teslim ve inşasında KDV oranı %1'e, ÖTV oranı ise sıfıra indirilmiştir.
 
Yapılan bu düzenlemeler sonrasında Türk bayrağına geçişin esaslarını düzenleyen 2017/3 Sayılı
Tebliğ'in 03.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmesinden bu yana limanlarımızda Türk bayrağına geçiş
işlemleri yürütülmektedir. Tebliğ kapsamında hâlihazırda 6047 adet tekne Türk bayrağına geçmiş
olup, limanlarımız tarafından yürütülen çalışmalara istinaden bu kapsamda Türk bayrağına geçmesi
muhtemel yaklaşık 1500 adet daha teknenin bulunduğu görülmektedir.
 
Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi sebebiyle yürürlüğe konulan
mevzuat kapsamında 02/07/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK'nin 31 inci maddesi ile getirilen
düzenlemelerde; 655 sayılı KHK'nin "Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti
gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar" başlıklı geçici 9 uncu maddesinin
yürürlükten kaldırılması sonrasında 2017/3 sayılı Tebliğin yürürlüğünün ve dolayısıyla Türk
bayrağına geçiş uygulamasının devam edip etmeyeceği hususunda Genel Müdürlüğümüze çeşitli
başvurular olmuştur.
 
703 sayılı KHK'nin "Geçici maddelerin yürürlüğü" başlıklı geçici 7 nci maddesinde yer alan "Bu
Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde
yer alan geçici maddeler uygulamalarının tamamlanacağının belirtildiği tarihe kadar veya hükmünü
icra edene kadar yürürlükte kabul edilir." hükmü gereğince, ilgili mevzuatta Türk bayrağına geçiş
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Durmuş ÜNÜVAR
Bakan a.

Genel Müdür

için bir son tarih bulunmadığından ve geçici 9 uncu madde hükmünü icra etmeye devam ettiğinden
mezkur madde ve Tebliğin yürürlükte olduğuna ve Türk bayrağına geçiş uygulamasına devam
edileceğine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ile yapılan görüşmeler
sonucunda fikir birliğine varılmıştır.
 
Bu itibarla, uygulamanın ve 2017/3 sayılı Tebliğin 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren limanlarımızda
evvelce olduğu şekilde yürütülmesine devam edilmesi ve bu durumun ilgili birimlerinize
duyurulması gerektiği hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
 
 
 

 

 
Dağıtım:

Hazine ve Maliye Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne
Liman Başkanlıklarına
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