
 
 

TORBA KANUN İLE TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU’NDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

 

6770 sayılı Kanun1 ile, 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nda2 (“TUGS 

Kanunu”) değişiklik yapılmıştır. Hatırlanacağı üzere, TUGS Kanunu yakın geçmişte 6745 

sayılı Kanun ile de değiştirilmişti. 

6770 sayılı Kanun m. 14 ile TUGS Kanunu m. 12 f. 2 düzenlemesi değiştirilmiştir. 6770 

sayılı Kanun m. 15 ile de TUGS Kanunu’na Geçici 3’üncü madde eklenmiştir.  

 6770 sayılı Kanun ile TUGS Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve madde gerekçelerine3 

aşağıda tablo hâlinde yer verilmiştir.  

6770 sayılı Kanun’un yukarıda anılan metinlerinin yasama süreci içindeki silsilesi şu 

şekildedir: 

Hükümet Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu 

6770 Sayılı Kanun 

m. 13 m. 14 m. 14 

m. 14 m. 15 m. 15 

 

                                                 
1 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 6770, RG T: 27/1/2017, Sayı: 29961.  
2 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İle 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun, Kanun No: 4490, RG T: 21/12/1999, Sayı: 23913.  
3 Gerekçe metni için bkz. TBMM Yasama Dönemi: 26, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 446, Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı (1/796) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss446.pdf.  

 

 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss446.pdf


 
 

 Değişiklik Öncesi 6745 Sayılı Kanun ve Gerekçesi 6770 Sayılı Kanun ve Gerekçesi 

4490 sayılı TUGS 

Kanunu m. 12 f. 2 

Türk Uluslararası Gemi 

Siciline kaydedilecek 

gemilere ve yatlara ilişkin 

alım, satım, ipotek, tescil, 

kredi ve navlun mukaveleleri; 

damga vergisine, harçlara, 

banka ve sigorta muameleleri 

vergisine ve fonlara tâbi 

tutulmazlar. 

Türk Uluslararası Gemi Siciline 

kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin 

alım, satım, ipotek, tescil, kredi ve 

navlun mukaveleleri; damga vergisine, 

harçlara, banka ve sigorta muameleleri 

vergisine ve fonlara tâbi tutulmazlar. Bu 

hüküm gemi ve yatların, devir 

nedeniyle Türk Uluslararası Gemi 

Sicilinden terkin edilerek bir başka 

sicile geçişi aşamasında da uygulanır. 

(2) Türk Uluslararası Gemi Siciline 

kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, 

satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, 

zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri 

damga vergisine ve harçlara; bu işlemler 

nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta 

muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmaz. 

(3) “Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, gemi ve 

yatların, Türk Uluslararası Gemi Sicilinden 

terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek 

üzere veya sair suretlerle devri aşamasında da 

uygulanır. Ancak, bu Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

uyarınca Türk Uluslararası Gemi Siciline 

kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin 

edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere 

veya sair suretlerle devri halinde, bunların 

en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi 

Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı 

aranır. 

Gerekçe: 

“4490 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan hükmün, gemi 

ve yatların devir nedeniyle Türk 

Uluslararası Gemi Sicilinden terkin 

edilerek bir başka sicile geçişi 

aşamasında da uygulanmasına imkan 

sağlamaktadır.” 

Gerekçe: 

“Madde ile, Türk Uluslararası Gemi Siciline 

kayıtlı gemi ve yatlara yönelik istisna 

uygulamaları yeniden düzenlenmektedir. 

Bu doğrultuda, kapsama giren gemi ve yatların 

Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin 

edilerek yerli veya yabancı bir başka sicile 

geçişi veya ihracı ya da hurdaya ayrılmak için 



 
 

satılı gibi hallerde de kazanç istisnası 

uygulanmasına imkân sağlanmaktadır.” 

4490 sayılı TUGS 

Kanunu Geçici 

Madde 3 

   “GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce, bu Kanun kapsamında 

tescile tabi deniz araçları arasında bulunan gemi 

ve yatların Türk Uluslararası Gemi Sicilinden 

terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek 

üzere veya sair suretlerle devrine ilişkin olarak 

bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında 

istisnalardan yararlananlar hakkında, 

yararlandıkları bu istisna dolayısıyla geçmişe 

dönük herhangi bir tarhiyat yapılmaz, daha önce 

yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış 

davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, 

tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen 

tutarlar red ve iade edilmez. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.” 

Gerekçe: 

 “Madde ile, 4490 sayılı Kanunun 12 nci 

maddesinde yer alan istisnalara ilişkin olarak 

yapılan değişikliklere söz konusu istisnanın 

hükümlerinin, kapsama giren gemi ve yatların 

Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin 

edilerek yerli veya yabancı bir başka sicile 

geçişi veya ihracı ya da hurdaya ayrılma için 

satışı aşamasında da uygulanmasına imkân 

sağlanmakta olup bu kapsamda, maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konusu 



 
 

istisnalardan yararlananlar hakkında, 

yararlandıkları bu istisnalar dolayısıyla 

geçmişe yönelik herhangi bir tarhiyat 

yapılmaması, daha önce yapılmış olan 

tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan 

feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi, 

tahakkuk eden tutarları terkin edilmesi, tahsil 

edilen tutarların ise iade edilmemesi 

sağlanmaktadır.” 

 

 


