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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 
9. Km.) 06530 /ANKARA

Konu : Kaçak Yatçılık Faaliyetleri Hakkında

 
Sayın Başkanım,
 
 
Malumları olduğu üzere, geçtiğimiz son iki yılda Coronavirüs salgını ile beraber  artan izole tatil 
anlayışı ile birlikte deniz turizmine ve deniz turlarına talep artmış ve bu talep artışı da 
beraberinde  özel teknelerde kayıt dışı ticari faaliyetlerin artmasını getirmiştir.   Bölgemizde 
faaliyet gösteren işletmeler tarafından odamıza iletilen başlıca sorunlar arasında yer alan kaçak 
yat/tekne kiralama faaliyetinin, özel tekne sahiplerinin yanında tekne kaptanı ve/veya kayıtsız 
acente faaliyeti yapan kişiler tarafından da yürütüldüğü görülmektedir.
 
Bu durum elbette ki, yasal olarak ticari faaliyetlerini yürüten yat ve tekne kiralama işletmeleri 
olan üyelerimiz karşısında haksız rekabet ortamının oluşmasına neden olduğu gibi sektörde 
hizmet kalitesinin düşmesi sonucunu da doğurmaktadır. Vergisini düzenli veren, istihdam 
yaratılmasına katkı sağlayan,  kayıtlarını yasal olarak  tutan, verdiği hizmet ile Türk 
misafirperverliğini ve eşsiz koylarımızı dünyaya tanıtan  yat ve tekne işletmecilerinin, uğradığı 
bu haksız rekabet ortamının düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 
 
Gelinen noktada; kaçak yat/tekne işletmeciliği yapan kişiler sosyal medya dahil olmak üzere bir 
çok mecrada reklam ve tanıtım çalışmalarını rahatça yapabilmekte ve vergisiz/kaçak ticari 
faaliyetlerini pazarlamaktadırlar.
 
Ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli bir turizm değeri olan yatçılık/denizcilik sektörünün bu 
önemli sorunu ile mücadele kapsamında;

      
 Sosyal medya ve diğer mecralarda tanıtımların ve reklamların denetlenmesi,

      
 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kaçak yatçılık faaliyetleri denetimlerinin 

yapılması bu teknelerin/kişilerin tespit edilmesi,
      

 Kaçak ticari faaliyetler hakkında cezalar ile ilgili bilgilendirme çalışmaları ile caydırıcılık 
faaliyetlerinin arttırılması,

talep edilmektedir.
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Bu doğrultuda ticari yat/tekne işletmecilerimize ve denizcilik sektörüne destek olunması 
noktasında kaçak yat/tekne işletmeciliği hakkındaki taleplerimizin ilgili kurum/kuruluşlara 
iletilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması hususunda desteklerinizi ve gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
Yönetim Kurulu Başkanı
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