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SĐRKÜLER         Đstanbul, 27.08.2009 
Sayı: 2009/125        Ref: 4/125 
 
 
 
Konu: 
YATLAR, SPOR TEKNELER Đ VE GEZĐNTĐ GEMĐLERĐNDE 30.11.2009 TARĐHĐNE 
KADAR ÖTV %0, KDV %1 OLARAK UYGULANACAKTIR  
 
22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/15315 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile;  
 
 
A) 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 4760 sayılı Özel 
Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8901.10.10.00.11, 
8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.Đ.P. numaralı mallarda uygulanacak özel tüketim vergisi 
oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmi ştir. 
 
ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve yukarıda G.TĐ.P. numaraları verilen mallar 
aşağıdaki gibidir. (ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer verildiği şekli ile.)  
 

8901.10.10.00.11 
18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye 
mahsus olanlar) 

8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) 

89.03 
Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar 
(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar 
ve kanolar hariç) 

 
 
 
B) 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 8901.10.10.00.11, 
8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.Đ.P. numaralı malların tesliminde katma değer vergisi 
oranı %1 olarak belirlenmi ştir. 
 
Yukarıda yer verilen G.T.Đ.P. numaralarında yer alan mallar aşağıdaki gibidir:  
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89.01 

Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, 
mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri 
gemiler: 

8901.10 
 - Yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak 
üzere imal edilmiş benzeri gemiler; her türlü feribotlar: 

8901.10.10.00.11  - - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri 
8901.10.90.00.11  - - - Yolcu ve gezinti gemileri 
  

89.03 
Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar 
ve  

  kanolar: 
8903.10  - Şişirilebilir olanlar: 
8903.10.10.00.00  - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler: 
8903.10.90.00.00  - - Diğerleri 
   - Diğerleri: 
8903.91  - - Yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın): 
8903.91.10.00.00  - - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar 
   - - - Diğerleri: 
8903.91.92.00.00  - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler 
8903.91.99.00.00  - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler 
8903.92  - - Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç): 
8903.92.10.00.00  - - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar 
   - - - Diğerleri: 
8903.92.91.00.00  - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler 
8903.92.99.00.00  - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler 
8903.99  - - Diğerleri: 
   - - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler 
8903.99.10.00.11  - - - - Kürekli kayık ve kanolar 
8903.99.10.00.19  - - - - Diğerleri 
   - - - Diğerleri: 
   - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler 
8903.99.91.00.11  - - - - - Kürekli kayık ve kanolar 
8903.99.91.00.19  - - - - - Diğerleri 
   - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler 
8903.99.99.00.11  - - - - - Kürekli kayık ve kanolar 
8903.99.99.00.19  - - - - - Diğerleri 
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Karar metni incelendiğinde görüleceği üzere; ÖTV açısından yapılan indirimde G.TĐ.P. 
numaraları ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listeye atıf yapılarak sınırlanmış; KDV açısından 
yapılan vergi indiriminde ise sadece G.T.Đ.P. numaralarına yer verilmiştir. Sirkülerimizde 
yukarıdaki tabloda bu noktadan hareketle ayrı ayrı bilgi verilmiştir.  
 
Karar 22.08.2009 tarihi itibariyle yürürlü ğe girmiştir.  
 
Yukarıda yer verilen değişiklikler, 22.08.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 
sirkülerimize de ek yapılan  “Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan Ve Özel 
Kullanıma Mahsus Gemi Deniz Ve Đç Su Araçlarının Đthal Edilmesine Đlişkin Tebliğ (Tebliğ 
No: 2009/3)” hükümleri de dikkate alınarak incelenmelidir. Bu tebliğde de özel kullanıma 
mahsus ve yabancı bayrak çekilmiş olan gemi, deniz ve iç su araçlarından; GTĐP Numarası 
8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 olanların bağlama kütüğüne kaydedilmesi 
amacıyla ithaline ili şkin düzenlemeler yapılmıştır. 16.05.2009 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan 5897 sayılı kanunla birlikte, 30.06.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere yat, kotra ve her türlü motorlu özel teknelerden alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi 
(MTV) kaldırılırken , yerine çok daha düşük miktardaki harç uygulaması getirilmişti. (492 
sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin  (XIII) numaralı ve “Bağlama kütüğü 
ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar” başlıklı bölümü.) Türk bayraklı 
yat ve teknelerin sayısının artması amacıyla bu vergi indirimleri yapılmıştır. Tekrar 
hatırlatmak gerekirse; yat, tekne ve gezinti gemilerinde MTV’nin kaldırılması ve yerine düşük 
tutarlı harç uygulaması gelmesi daimi bir uygulama olup; KDV ve ÖTV’deki vergi indirimleri 
ise 30.11.2009 tarihine kadar geçerlidir.  
 
 
  
         DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
EKLER:  
1- 2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
2- Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan Ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz Ve 
Đç Su Araçlarının Đthal Edilmesine Đlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/3 
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22 Ağustos 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27327 

BAKANLAR KURULU KARARI 

 Karar Sayısı : 2009/15315 
 Ekli “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair 
Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/8/2009 tarihli ve 653 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci 
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
 Abdullah GÜL  
  CUMHURBAŞKANI 
 
Recep Tayyip ERDOĞAN 

 Başbakan 

 

 C. ÇĐÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 

 

 H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN H. YAZICI 

 Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet  Bakanı V. 

 

 E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGĐN 

 Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

 

 M. V. GÖNÜL B. ATALAY A. DAVUTOĞLU M. ŞĐMŞEK 

 Milli Savunma Bakanı Đçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

 

 N. ÇUBUKÇU M. DEMĐR R. AKDAĞ B. YILDIRIM 

 Milli E ğitim Bakanı Bayındırlık ve Đskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 

 

 M. M. EKER Ö. DĐNÇER N. ERGÜN Ö. DĐNÇER 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. 

 

 E. GÜNAY V. EROĞLU 

 Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı 

 
BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DE ĞER VERGĐSĐ VE ÖZEL 
TÜKET ĐM VERG ĐSĐ ORANLARININ BEL ĐRLENMESĐNE DAĐR KARAR 

 MADDE 1 – (1) 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 
Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.Đ.P. numaralı mallarda 
uygulanacak özel tüketim vergisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. 
 MADDE 2 – (1) 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 8901.10.10.00.11, 
8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.Đ.P. numaralı malların tesliminde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir. 
 (2) Mükellefler, bu Karar kapsamında teslim edecekleri mallar nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi 
edemedikleri katma değer vergisi bakımından, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (2) 
numaralı fıkrasında düzenlenen iade hakkından faydalanamazlar. 
 MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
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22 Ağustos 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27327 

TEBLĐĞ 

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan: 
TÜRK SAH ĐPLĐ OLUP, YABANCI BAYRAKTA BULUNAN VE ÖZEL  

KULLANIMA MAHSUS GEM Đ DENĐZ VE ĐÇ SU ARAÇLARININ  
ĐTHAL ED ĐLMESĐNE ĐLĐŞK ĐN TEBL ĐĞ  

(TEBL ĐĞ NO: 2009/3) 
 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk vatandaşları veya Türk Ticaret Kanununa göre kurulan tüzel kişiler 
tarafından yurt dışında kurulan veya yurt dışında kurulu bulunmakla birlikte hisselerinin bir kısmı Türk vatandaşlarına ait 
olan bir şirket tarafından iktisap edilmek suretiyle yabancı bayrak çekilmiş olan gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama 
kütüğüne kaydedilmesi amacıyla ithalini sağlamaktır.  
 Kapsam 
 MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarından; GTĐP Numarası 
8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 olanların ithalinde uygulanır. 
 Dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 Đthal için aranan şartlar 
 MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre yurtdışından gemi, deniz ve iç su aracı ithali;  
 a) 30/6/2009 tarihinden önce iktisap edilmiş olması, 
 b) Hak sahipliğini gösterir belgenin (fatura, noter devir belgesi, mahkeme kararı, sicil kayıt belgesi, vergi, resim, harç 
veya benzeri ödeme yapıldığına ilişkin resmî belgeler) ibraz edilmesi, 
 c) Taşıdığı bayrağın ülke siciline kayıtlı ise sicil terkin belgesi, sicile kayıtlı değil ise sicil kaydının bulunmadığına 
dair konsolosluk onaylı yazının ibrazı, 
 şartına bağlıdır. 
 Satış ve devir yasağı 
 MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilen gemi, deniz ve iç su araçlarının bir (1) yıl süre ile yurt içinde 
satış ve devri yapılamaz. Talep sahibi, bu Tebliğ kapsamında ithal edeceği gemi, deniz ve iç su aracını bir (1) yıl içerisinde 
satışını ve devrini yapmayacağına dair taahhütname vermek zorundadır. Taahhütnamenin kapsamı Denizcilik 
Müsteşarlığınca belirlenir. 
 Kütüğe kayıt ve gümrük işlemleri 
 MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü ve 5 inci maddesindeki şartları yerine getiren maliklerin talebi üzerine, gemi, 
deniz ve iç su aracı 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci maddesi kapsamında bağlama kütüklerine 
kaydedilir. Bağlama kütüğüne kaydı yapılanlara ilişkin gümrük işlemleri, liman/belediye başkanlıklarının ilgili gümrük 
idaresine bağlama kütüğüne kaydın yapıldığının bildirimini müteakip otuz gün içinde tamamlanır. Ancak, kütüğe kayıt için 
gemi, deniz veya iç su araçlarının Türkiye’de bulunması şartı aranmaz. Bu kapsamdaki araçların gümrük işlemleri, 
Türkiye’ye geldiğinin liman başkanlığı tarafından ilgili gümrük idaresine bildirimini müteakip aynı usulle yapılır. 
 Yürürlük 
 MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 Yürütme 
 MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

 


