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1- 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki
Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Kapsamındaki Uygulamalar

Bu kapsamda bulunan eşyayı gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve 

Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil muaf olarak ithal etmek isteyenler 

gerekli belgelerle birlikte gemi ve su araçları için sicilinin bulunduğu, tesisler için (tersane, tekne 

imal ve çekek yeri) idari yetki alanındaki Liman Başkanlıklarına başvururlar ve yapılan 

değerlendirmeler sonucu ithal edilmek istenen eşyaya ilişkin dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili 

mevzuat gereğince alınması gereken izin ve belgelerin tamamlanması halinde Gümrük İdaresi 

tarafından ilgili Liman Başkanlığınca üzerine "İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ EŞYA 2581 

SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR" şerhi düşülmüş 

faturaya istinaden bu fatura muhteviyatı eşyanın gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi (Katma 

Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil, muaf olarak ithal 

edilmesi sağlanır. 

2- 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ve bu Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve

Esaslarına Ait Genelge Kapsamında Genel Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemler hk.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından; Türkiye’de tasarım ve inovasyon 
kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve 
işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık 
harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik 
yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine 
ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amacıyla 2008/2 sayılı 
Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ uygulanmaktadır. (18/04/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi 
Gazete) 

4 Haziran 2015 tarihli ve 29376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/1 sayılı Değişiklik Tebliği 
ile; 

“MADDE 6/B – (1) Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik 
şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar 
% 50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.” 

hükmü getirilmiştir. 

Ayrıca Ekonomi Bakanlığı tarafından 14/06/2016 tarihli Uygulama Genelgesi yayımlanmış ve 
Genelgenin II.VI. Başvuru Esnasında Sunulması Zorunlu Olan Harcama Belgeleri başlıklı 19. 
maddesinin 5. paragrafı ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Genel 
Müdürlüğümüzden uygunluk yazısı alması zorunluluğu getirilmiştir. 
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(5) Tebliğ’in 6/B maddesi kapsamında yapılan destek başvuruları, destek kapsamına alınacak şirket
ve tasarım hizmetinin alınacağı firmaya ilişkin olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
(Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü)’nden alınacak uygunluk yazıları ile harcamalara
ilişkin sözleşme, fatura ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze verilen görevin yerine getirilmesi 
amacıyla yapılacak işlemlere esas olmak üzere başvurularda öncelikle şirketlerin Ekonomi 
Bakanlığı’na başvuruda sunacakları Ek’te belirtilen belgeler ve bunlara ilave olarak Genel 
Müdürlüğümüzce; 

1- Serbest Gemi Mühendisliği Bürosu (SGMB) Tescil Belgesi

2- Desteğe konu projenin Tasarım Desteği Hakkındaki Tebliğin amacına uygunluğuna ilişkin ayrıntılı
proje tanıtım raporu

Genel Müdürlüğümüze yapılacak başvurularda yukarıdaki 2 md ve aşağıdaki belgelerin istenmesi 

başvuru incelemesi süreci içerisinde gerekli görülmesi halinde istenebilecek diğer bilgi ve belgeler 
ile yerinde kontrol, inceleme ve denetim işlemlerinin yapılmasının yararlı olacağı 
değerlendirilmektedir. 

EK - Genelge kapsamında tasarım danışmanlığı harcamalarına ilişkin Ekonomi Bakanlığı’nca 
istenen belgeler: 

1. İş içeriğini ve şartlarını tarif eden sözleşme,

2. Fatura,

3. Ödeme belgesi,

4. Projenin çıktısına ilişkin rapor, yayın ve dokümanlar,

5) Maliye Bakanlığını muhatap taahhütname

6) Dâhilde İşleme Rejimi* kapsamında faaliyet göstermeyen şirketler için;

• Kuruluş, unvan değişiklikleri ve son sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin
örneği,

• İmza Sirkülerinin aslı veya Noter ya da Uygulamacı Kuruluş veya Bakanlığın aslını görerek
onayladığı örneği

* (Not: Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme
faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş
ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.)
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3- Gemi/Deniz Aracı İthali
(İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Maddesi Kapsamında)

İthalat Rejimi Kararı’nın 7. maddesi kapsamında gemi/deniz aracı ithal etmek isteyen gerçek veya 
tüzel kişiler gerekli belgelerle birlikte Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne (TKYGM) 
başvuruda bulunmaktadırlar. 

Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esasların 
(İthalat Rejimi Kararı) 7. maddesi kapsamında Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 89 ile 
başlayan (Fasıl 89) deniz taşıtlarının ithaline Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan 
uygunluk yazısı alınması kaydıyla izin verilmektedir. 

4- Yatırım Teşvik Belgeleri

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari 
şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı 
sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir. 

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 
Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe 
girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmıştır. 

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar” değişiklikleri ile Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan tebliğler dikkate 
alınarak güncellenmektedir. 

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile Türkiye 6 Bölgeye ve Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki olarak dört ana 
gruba ayrılmıştır. 

Gemi inşa yatırımları, devlet yardımlarında 2. Bölge desteklerinden yararlanırken kriz sonrasında 
2012 yılında getirilen yeni teşvik sisteminde 5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırımlar arasına 
dâhil edilmiştir. (KDV istisnası, gümrük muafiyeti, yatırım indirimi, sigorta primi işveren hissesi 
desteği, faiz desteği imkânlarından yararlandırılmaktadır.) 

5- Kredi Garanti Fonu (KGF) Uygulamaları

Kredi Garanti Fonu, 28.02.2015 tarihinde yayımlanan 2015/7331 sayılı Karar kapsamında ihraç 
kaydıyla, alıcı finansmanı ile gemi inşa etmek üzere yurt dışı alıcılarla sözleşme yapan yararlanıcılara, 
alıcıların yapacağı ön ödemelerin garantisi için Bankalar tarafından kullandırılacak teminat 
mektuplarında kullanılmak üzere kefalet vermeye başlamıştır. 

Karar kapsamında Banka tarafından kullandırılacak kredinin azami %70 oranını geçmemek üzere bir 
gemi için 70 Milyon USD ve bir risk grubuna ait gemiler için ise 200 milyon USD kefalet limiti 
verilebilmektedir. 


	1- 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Kapsamındaki Uygulamalar
	2- 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ve bu Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Ait Genelge Kapsamında Genel Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemler hk.
	EK - Genelge kapsamında tasarım danışmanlığı harcamalarına ilişkin Ekonomi Bakanlığı’nca istenen belgeler:
	3- Gemi/Deniz Aracı İthali
	4- Yatırım Teşvik Belgeleri
	5- Kredi Garanti Fonu (KGF) Uygulamaları

