
İTHALAT REJİMİ KARARININ 7 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA 
KULLANILMIŞ GEMİ VE SU ARAÇLARININ İTHALİ İÇİN ARANACAK 

KRİTERLER 
 
 
 

1- 27/01/2017’den sonra iktisap edilen 2017/3 sayılı Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak 
Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ kapsamındaki teknelerin İthalat Rejimi 
Kararı kapsamında ithaline izin verilmemektedir. 

 
2- Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun 

Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında ithaline müsaade edilmeyen balıkçı tekneleri, 
römorkörler ve balıkçı fabrika gemileri İthalat Rejimi Kararı kapsamında değerlendirmeye alınmaz. 

 
3- Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun 

Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında ithal edilebilme şartlarını haiz gemi veya su 
aracının İthalat Rejimi Kararı kapsamında ithalinin talep edilmesi halinde, ancak mezkûr Yönetmelik 
kapsamında ithalat için gerekli şartların sağlanması kaydıyla izin verilebilir. 

 
4- Kamu kurum/kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sportif amaçlı federasyonlar ve kulüplerin 

faaliyetlerine konu gemi veya su araçlarını kapsayan talepler münferit olarak değerlendirmeye 
alınacaktır. 

 
5- İthalat Rejimi Kararı kapsamında ithalatçı firmalar tarafından gemi veya su aracı ithaline izin 

verilmemektedir. 
 

6- İthale konu gemi veya su aracı ithali gerçekleştiren gerçek/tüzel kişi adına tescil edilecektir. 
 

7- İthaline izin verilen gemi veya su aracının tabi olduğu diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 
 

8- 2017/3 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına 
Geçişine İlişkin Tebliğ” kapsamında 27.01.2017 tarihinden önce iktisap edilme ve bayrağını taşıdığı 
ülke kayıtlarında olma şartlarını sağlayamayan, Türk Bayrağına ticari yat veya ilkel yapılı ahşap 
gemi cinsinde kayıt yapılacak, 2018 veya 2019 yılı için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
“Turizm İşletme Belgesi” alan, İdarenin kabul ettiği bir klas kuruluşu gözetiminde Türkiye’de inşa 
edilmiş ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında geçerli bir tescil belgesi bulunan yabancı bayraklı 
yatların bir defaya mahsus olmak üzere İthalat Rejimi Kararı kapsamında Türk Bayrağına geçişleri 
yönündeki  ithalat talepleri değerlendirilmeye alınacaktır 

 
9- Bu kapsamda gelen taleplere ilişkin değerlendirmeler, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.  
 


