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BOYLARI 39 METRENİN ÜZERİNDE OLAN YABANCI BAYRAKLI 
TİCARİ YATLARA TÜRK KARASULARINDA FAALİYET 
GÖSTERMELERİ İÇİN VERİLECEK İZİN BELGELERİNDEN HARÇ 
ALINACAKTIR 
 
28.7.2021 tarihli ve 31551 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
ve aynı gün yürürlüğe giren 7334 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
(Kanun)’un 10 uncu maddesi ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanununun 29 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca, ülke turizmine ve tanıtımına katkı 
sağladığı değerlendirilen ve boyları otuz dokuz metrenin 
üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında 
faaliyet göstermelerine ve seyrine her yıl belirlenen sosyal ve 
teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle, aynı 
takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Bakanlıkça 
izin verilebileceği, izin süresi sonunda yeniden süre verilmeyen 
ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar hakkında ise 
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerinin 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

7334 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile de 492 sayılı Harçlar 
Kanununa bağlı (7) sayılı tarifenin “II-Liman işlemleri:” başlıklı 
bölümünün (9) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı 
sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan 
yabancı bayraklı ticari yatlara Türk karasularında faaliyet 
göstermeleri için Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesi 
uyarınca verilecek izin belgelerinden yatların boyuna göre harç 
alınması hükme bağlanmıştır: 

BDO Yaıncılık A 
 
BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 
 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-2.htm
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“9. 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrası çerçevesinde yatlara verilen izin belgesi: 
 
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır: 

 
Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan   200.000 TL 
Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan   300.000 TL 
Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan                  400.000 TL 

 
Belgenin yenilenmesi ve süresinin uzatılması hâlinde aynı miktarda harç alınır.” 
 
Saygılarımızla. 
 


