Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nda 6745 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler
Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun1 (“6745 Sayılı Kanun”) m. 47 ve m. 48 ile
Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İle 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da değişiklik yapılmıştır2 (“TUGS-K”). 6745 Sayılı Kanun
m. 81 f. 1 b. (c) uyarınca TUGS-K’da yapılan değişikler, yayım tarihi olan 7/9/2016 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmiştir.
İşbu bilgi notunda tablo içerisinde değişiklik öncesi TUGS-K’nın ilgili hükmü,
değişiklik sonrası yürürlüğe giren hüküm ve değişiklik gerekçesi3 verilecektir.
Madde
No
m. 2 f. 1
b. a

Değişiklik Öncesi
Metin
Gemi: Ticari amaçla
kullanılan her türlü yük,
yolcu ve açık deniz
balıkçı gemilerini

Değişiklik Sonrası Metin

Gerekçe

Gemi: Kabotaj ve/veya
kabotaj harici sularda ticari
amaçla kullanılan her türlü
yük, yolcu ve açık deniz
balıkçı gemileri ile özel
maksatlı ve özel yapılı
gemileri

Bu bende ilişkin açık bir gerekçeye
yer verilmemiştir. Ancak, bu bende
yapılan eklemenin ikinci kısmı ile
TUGS-K m. 2 f. 1 b. (ı) bendi
birbiriyle bağlantılıdır. Bu sebeple
aşağıdaki gerekçe bu bende yapılan
eklemenin ikinci kısmı içinde geçerli
olacaktır.
“4490 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde parantez içinde ifade edilen
özel maksatlı ve özel yapılı gemiler
için 4490 sayılı kanunda herhangi bir
tanım yapılmamış olması nedeniyle
doktrinel tartışmalara konu olmuş,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
bakanlığınca tipleri belirlenen bu
gemilere, kanuni bir tanımlama
yapılarak
sınırlama
getirilmesi
konusunda müşterek bir anlayış
oluşmuştur. Bu nedenle özel maksatlı
ve özel yapılı gemi tanımı yapılarak
anılan Kanunun kapsamına ilişkin

m. 2 f. 1
b. (ı)

6745 sayılı Kanun ile “ı) Özel maksatlı ve özel
eklenen yeni bir benttir. yapılı gemi: Tipleri ve
evsafları Bakanlık tarafından
belirlenen, özel bir amaçla
işletilen ve bu amaçla
donatılan, yüzme özelliği
bulunan deniz araçlarını,”

Kanun No: 6745, RG T: 7/9/2016, Sayı: 29824.
Kanun No: 4490, RG T: 21/12/1999, Sayı: 23913.
3
Gerekçe metni için bkz. TBMM Yasama Dönemi: 26, Yasama Yılı: 1, Sıra Sayısı: 411, Türkiye Varlık Fonu
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
(1/750) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman
Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun
Teklifi
(2/571)
ile
Plan
ve
Bütçe
Komisyonu
Raporu,
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss411.pdf.
1
2

m. 4 f. 1
b. (c)

m. 12 f.
2

Geçici
Madde
2

Türk Uluslararası Gemi
Siciline
aşağıdaki
gemiler ve yatlar talep
üzerine tescil edilir: (…)

Türk Uluslararası Gemi
Siciline aşağıdaki gemiler ve
yatlar talep üzerine tescil
edilir: (…)

(c) Yurt dışından ithal
edilecek 3.000 DWT'nin
(yolcu gemileri ile özel
maksatlı,
özel yapılı gemilerde ise
300
grostonun)
üzerindeki gemiler.
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.

(c) Yurt dışından ithal edilen
3.000
DWT'nin
(yolcu
gemileri ile özel maksatlı,
özel yapılı gemilerde ise 300
grostonun)
üzerindeki
gemiler.

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.
6745 sayılı Kanun ile GEÇİCİ MADDE 2 – Bu
eklenen
yeni
bir maddenin yürürlüğe girdiği
maddedir.
tarih itibarıyla, bu Kanun
kapsamında tescil edilmesi
gereken
deniz
araçları
arasında
bulunmamasına
rağmen Türk Uluslararası
Gemi Siciline tescil edilmiş
olan (sicilden terkin edilmiş
olanlar dâhil) gemi, yat, özel
maksatlı ve özel yapılı gemi
ile bunlar dışında bulunan her
türlü
deniz
araçlarının
malikleri adına, bu deniz
araçları
dolayısıyla
bu
Kanunun
12 nci maddesi
kapsamında yararlandıkları
vergi, harç veya fon istisnası
ile indirim, muafiyet ve diğer
mali hükümlerle ilgili olarak
tarhiyat yapılmaz, daha önce
yapılmış olan tarhiyatlardan
varsa açılmış davalardan
feragat edilmesi kaydıyla

tereddütlerin
giderilmesi
amaçlanmıştır.”
“Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi, Kanunun
hazırlanış gerekçesine uygun olarak
ithal edilen tüm gemileri kapsaması
için düzenlenmiştir. Ancak bu bentte
bulunan “edilecek” ibaresi geleceğe
yönelik bir ithal ibaresi gibi
değerlendirildiğinden
bazı
tereddütlere neden olmuştur. Bu
nedenle “edilecek” kelimesi “edilen”
olarak değiştirilmiştir.”
“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.”

“4490 sayılı Kanuna eklenen geçici
madde ile, anılan Kanun kapsamında
tescile tabi deniz araçları arasında
bulunmadıkları halde, maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla,
Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil
edilen gemi, yat, özel maksatlı ve özel
yapılı gemi ile bunlar dışında bulunan
her türlü deniz araçları dolayısıyla
bunlarının maliki adına, sicile kayıtlı
olmasından dolayı bu araçlara ilişkin
olarak
Kanun
kapsamında
faydalandıkları vergi, harç veya fon
istisnası, indirim, muafiyet ve diğer
mali hükümlerle ilgili olarak geriye
dönük cezalı tarhiyat yapılmaması,
daha
önce
yapılmış
olan
tarhiyatlardan
varsa
açılmış
davalardan feragat edilmesi kaydıyla
vazgeçilmesi,
tahakkuk
eden
tutarların
terkin
edilmesi
sağlanmakta, tahsil edilen tutarların
ise red ve iade edilmeyeceği hususu
düzenlenmektedir.”

vazgeçilir, tahakkuk eden
tutarlar terkin edilir, tahsil
edilen tutarlar red ve iade
edilmez.

