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İlgi: a) İst. Böl. Müdürlüğü’nün 29.12.2009 tarihli ve 7043- 15489 sayılı yazısı.
b) 02.03.2010 tarihli ve 7371 sayılı yazımız.
İlgi (a) yazıda, maliklerince şirket malı olduğu ve cinsinin ”Özel” yazılması istenilen
teknelerin, malikinin isteğine binaen cinslerinin “özel tekne” olarak kayıt edilip edilmeyeceği
hususunda tereddütler yaşandığı belirtilerek, uygulamaya yönelik Müsteşarlığımızın görüşleri talep
edilmişti. İlgi (b) yazımızda, şirket envanterine kayıtlı bir menkulün şirket faaliyetleri dışında
kullanılması TTK’nın lafzına ve ruhuna uygun görülmediğinden, özel kullanım amacıyla şirket adına
kayıt ettirilmek istenen teknelerin Bağlama Kütüğüne kayıt taleplerinin kabul edilmemesi; bu teknelerin
gerçek kişiler adına kayıt edilmesi için gereken işlemlerin yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmişti.
Ancak, konuya ilişkin Hukuk Müşavirliğimiz ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile
yeniden bir değerlendirme yapılmış olup;.
- Deniz ticareti ile iştigal etmeyen ticaret şirketlerinin menkul veya gayrimenkul mal edinme
hakları da dikkate alınarak, ticari faaliyetleri kapsamında veya bu kapsam dışında mal edinebilmelerinin
mümkün olduğu, bu çerçevede faaliyet alanları arasında deniz ticareti veya denizle ilgili olarak
limancılık balık üreticiliği gibi faaliyetlerde gemi kullanılmasını gerektiren işler bulunmayan ticari
şirketlerin mal edinebilme haklarının engellenemeyeceği,
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 11 incı maddesi birinci fıkrasının (f) bendinde,
kiralama yolu ile edinilen veya işletmelerde kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu
deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili
olmayanların giderleri ve bu taşıtlara ilişkin amortismanların safi kurum kazancının tespitinde indirim
konusu yapılmayacağı,
Hususları dikkate alındığında, deniz ticareti ile iştigal etmeyen şirketlerin veya deniz ticareti ile ilgili
faaliyeti bulunduğu halde ticari bir faaliyet amacı için değil de özel amaçla kullanılmak üzere şirketleri
adına özel tekne kaydı yaptırabilecekleri değerlendirilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu şirketlerin talepleri halinde Bağlama Kütüğüne adlarına özel tekne
kaydı yapılabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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