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Konu: Bağlama Kütüğü Uygulamaları.
5897 sayılı Kanun kapsamında Bağlama Kütüğü’ne kaydedilecek gemi deniz ve iç su
araçlarının kayıt sırasında ödeyecekleri kayıt harcı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığında alınan
19.08.2009 tarihli ve 079073 sayılı yazıda, söz konusu teknelere kayıt sırasında uygulanacak harç
miktarlarının aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Bu nedenle, 5897 Sayılı Kanun kapsamında bağlama kütüğüne kaydedilen teknelerden
aşağıdaki tabloya göre harçları eksik veya hiç alınmamış olanların tespit edilerek, ilgili kanun
kapsamında kaydı yapan başkanlığın müteselsilen sorumlu olması nedeniyle cezai bir durumla
karşılaşılmamasının yanında vatandaşın da gecikme faizi ve herhangi bir ceza almaması için, tekne
sahiplerine ulaşılarak bu tabloya göre alınmamış veya eksik alınmış harçların ödenmesi gereken
miktarlarının ilgili vergi dairelerine 26.08.2009 tarihine kadar ödemeleri sağlanarak, ödendiğine dair
makbuzun bir örneği onaylanarak teknenin bağlama kütüğü dosyasına konularak makbuzun tarih ve
sayısı bağlama kütüğü bilgi sistemi ana sayfasındaki ilgili kısma girilecektir.
Öte yandan, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca bağlama kütüğüne ait mali
konularda uygulamaya yönelik bir tebliğ yayımlanacak olması nedeniyle; mali konularda yaşanılan
problemlerin taraflarına iletilmesi istenmektedir.
Bu itibarla, kayıt işlemlerinde harç uygulamalarında aşağıdaki tabloya göre işlem yapılması
ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmek üzere, liman başkanlıklarınca Bağlama Kütüğüne kayıt
aşamalarında yaşanan aksaklıkların Müsteşarlığımıza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
M. Mehdi GÖNÜLALÇAK
Genel Müdür
KATEGORİ
5 Metreye kadar olanlar
5 metreden 9 metreye kadar olanlar
9 metreden 12 metreye kadar olanlar
12 metreden 20 metreye kadar olanlar
20 metreden 30 metreye kadar olanlar
30 metreden büyük olanlar

UZUNLUK
0,00 m - 4,99 m
5,00 m - 8,99 m
9,00 m - 11,99 m
12,00 m - 19,99 m
20,00 m - 29,99 m
30,00 m ve üzeri

HARÇ TUTARI (2009 YILI)
Harc'a tabi değil
200 TL
400 TL
800 TL
1.600 TL
3.200 TL

Dağıtım:
Bölge Müdürlüklerine

Adres: GMK Bulvarı No:128/A Maltepe 06570 ANKARA
Tel : (0312) 2323850
Elektronik ağ: www.denizcilik.gov.tr

Bilgi için : Adnan SOLAK Mühendis
E-mail: adnansolak@denizcilik.gov.tr
Fax : ( 0312) 2324224

