TÜRK SAHİPLİ OLUP, YABANCI BAYRAKTA BULUNAN VE
ÖZEL KULLANIMA MAHSUS GEMİ DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARININ
BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDINDA İZLENECEK YÖNTEM
Türk sahipli olup, yabancı bayrakta bulunan ve özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su
araçlarının Türk bayrağına geçmek üzere ithali, 22.08.2009 tarihli Resmi Gazete yayımlanan
Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ ile (ithalde tahakkuk eden vergiler indirilerek) kolaylaştırılmıştır.
Söz konusu tekneler aşağıda belirtilen yöntemle bağlama kütüğüne kaydedileceklerdir.
a) Tekne sahiplerince Müsteşarlığımız
girerek isim başvurusu yapılacaktır.
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sitesinden Online işlemler bölümüne

b) Elektronik ortamda belirlenen tekne ismi liman başkanlıklarında onaylatılacaktır.
c) Teknenin ölçüm işlemleri yaptırılacaktır.
Kayıt için Liman Başkanlığına sunulacak dilekçe ekinde;
1. Kayıt ettirmek istedikleri tekneye 30.06.2009 tarihinden önce sahip olduklarına dair belgenin
(fatura, noter devir belgesi, mahkeme kararı, sicil kayıt belgesi, resim, harç veya benzeri
ödeme yapıldığına ilişkin belgeler) aslı veya noter taktikli sureti,
2. Bayrak ülkesinin Terkin Belgesi aslı ve yeminli tercüme bürolarında yapılan Türkçe
tercümesi. Bayrak ülkesinin siciline kayıtlı değil ise, sicil kaydının bulunmadığına dair o
ülkenin konsolosluğundan alınacak onaylı yazı,
3. Rehinli gemi, deniz ve iç su araçları için rehin mukavelesi aslı ve Türkçe tercümesi
(Konsolosluk veya Noter tasdikli) bulunacaktır.
Bağlama Kütüğüne kaydedilen teknenin gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için Liman
Başkanlıklarınca ilgili Gümrük Müdürlüğüne en geç on gün içerisinde bildirimde bulunulacaktır.
Gümrük işlemlerinin yapılması için tekne sahipleri ilgili gümrük idaresine müracaat edecektir. Tebliğ
gereği Gümrük Müdürlüklerince en geç 30 gün içerisinde gümrük işlemleri tamamlanacaktır.
Not: 22 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/3 Sayılı Tebliğ kapsamında ithal
edilecek tekneler için (24.08.2009 tarih ve 28988 sayılı yazımızda belirtilen) Deniz Ticareti Genel
Müdürlüğünden ayrıca izin alınmasına gerek yoktur. Çünkü Tebliğ genel manada izin yerine
geçmektedir. Tebliğ kapsamında 30 Kasım 2009 tarihine kadar başvurulması halinde, izin alınmasına
gerek kalmaksızın tekneler bağlama kütüğüne kaydedilebilecektir.
Danışma ve bilgi için irtibat telefonları;
Halil İbrahim EKİCİ (Mühendis)

: 0 (312) 232 38 50 / 2666

Şakir ÖZÇOBAN (Dnz. Uzm.)

: 0 (312) 232 38 50 / 2457

Murat KAYA (Şube Müdürü)

: 0 (312) 232 38 50 / 2449

Halil YILDIZ (Daire Başkanı)

: 0 (312) 232 38 50 / 2651

YABANCI BAYRAKLI TEKNELERE TÜRK BAYRAĞI ÇEKERKEN
BAŞVURULACAK BİRİMLER VE İŞLEM SIRASI
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Liman
İnternet başvurusunda sistemce hazırlanmış olan ad onayı başvuru dilekçesi.
Başkanlığı

ÖLÇÜM

- Başvuru Dilekçesi,
- Tam boyu 24 m ve üzerinde olan teknelerden; genel plan, endaze planı,
Liman
boyuna ve enine kesit planı ile teknenin cinsine ve tipine göre ölçen makam
Başkanlığı
tarafından ölçüm için gerekli olduğu belirlenen diğer planlar,
- Tam boyu 24 m den küçük olan teknenin baş, kıç ve yandan çekilmiş üç
adet fotoğrafı.
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Liman
Başkanlığı

- Başvuru Dilekçesi,
- TC. Kimlik Belgesi sureti,
- 30.06.2009 tarihinden önce iktisap edildiğine dair belge,
- Terkin Belgesi veya Konsolosluk yazısı,
- Rehinli ise rehin yazısı ve rehni koyduranın muvaffakatı,

- Tekne harca tabi ise, harcın yatırıldığına dair makbuz.
Liman
Başkanlığı (Ruhsatnamenin verilmesinden sonra Liman Başkanlığı 10 gün içinde ilgili
Gümrük idaresine bildirimde bulunur.)

Gümrük
İdaresi

- Gümrük Beyannamesi ve ekinde ilgili belgeler.
(Gümrük idaresi, Liman Başkanlığından teknenin kaydedildiğine dair yazının
gelmesinden sonra 30 gün içinde gümrük işlemlerini sonuçlandırır.)

