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GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ 
  

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 31.12.1956,  No : 4/8520 

          Dayandığı Kanunun Tarihi              : 29.6.1956,    No : 6762 

          Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 4.2.1957,      No : 9526 

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3,   Cildi: 38,   S. 221 
  

BİRİNCİ FASIL 

Sicil daireleri ve memurları 

             Madde 1 – Türk Ticaret Kanununun 839 uncu maddesine müsteniden Trabzon, Samsun, Zonguldak, İstanbul, 

Bandırma, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun limanlarında birer gemi sicil dairesi tesis olunmuştur. 

             Madde 2 – Gemi bağlama limanlarının tabi bulundukları gemi sicil dairelerinin coğrafi sınırları, Münakalat 

Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince tayin ve tesbit olunur. 

             Madde 3 – Gemi sicili,her gemi sicil dairesinde ve Münakalat Vekaletince tayin edilecek gemi sicil memur ve 

muavinleri tarafından tutulur. Muavinler,gemisicil dairesinin iş hacmine göre bir veya mütaaddit olmak üzere tayin edilir. 

             Muavinler, sicil memuru tarafından tesbit edilecek iş bölümü esasıdairesinde kendilerine verilecek işleri görürler. 

Memurun bulunmaması veyamazareti halinde en kıdemli muavin, kendisine vekalet eder. 

             Madde 4 – Sicil memur ve muavinleri hukuk, iktisat, siyasal bilgiler fakülteleri ile yüksek ticaret ve yüksek 

denizcilik okulları mezunları arasından tayin olunur. Bu vasıfta istekli bulunmadığı takdirde lise veya ticaret lisesimezunları 

tayin olunabilir. Bunlardan da istekli bulunmadığı takdirde orta okul veya orta ticaret okulu mezunları arasından da alınabilir. 

             Madde 5 – Her sicil dairesinde işlerin gecikmeden ve iyi bir şekilde görülmesini sağlıyacak sayıda ve kabiliyette 

katip ve sair hizmetliler bulunur.  

             Madde 6 – Her sicil dairesinde telefon, büro malzemesi ve kütük ve defterlerle evrakın muhafazasına elverişli ve 

sağlam dolaplardan lüzumu kadar bulundurulur. 

             Madde 7 – Bu Nizamnamede başkaca hüküm bulunmayan hallerde gemi sicil memur ve muavinleri ile sicil 

dairesinin ve katip ve sair hizmetliler hakkında umumi hükümler caridir.  
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             Madde 8 – Gemi sicili, sicil memurluğunun bulunduğu yerde ticaret davalarına bakan asliye hukuk mahkemesinin 

nezaretine tabidir. Bu yerde asliye hukuk mahkemesinin ticaret davalarına bakan birden çok dairesi bulunduğu takdirde 

Adliye Vekaleti gemi sicilini bunlardan birine bağlar. 

             Asliye hukuk mahkemesi, nezaret vazifesini, sicil memurluğunca ittihaz olunan karar ve yapılan muamelelere karşı 

vukubulacak şikayet ve itirazları tetkik ederek karara bağlamak suretiyle ifa eder. 

             Madde 9 – Liman reisi sicil dairesinin amiri olup sicil işlerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmasını 

temin ile mükelleftir. Sicil memuru tereddüt eylediği hususlarda kendisinden mütalaa istiyebileceği gibi liman reisi de lüzum 

gördükçe işlerin kanun ve bu nizamname hükümlerine uygun şekilde görülebilmesini teminen talimat verebilir. Şu kadar ki, 

sicil işlerine mütaallik her türlü kararlar memur tarafından verileceği gibi her nevi muameleler de memur tarafından yapılır. 

Bütün bu karar ve muamelelere karşı itiraz mercii de sicil dairesinin bağlı bulunduğu asliye hukuk mahkemesidir. 

İKİNCİ FASIL 

Gemilerin tescili 

             Madde 10 – Türk gemi siciline mecburi veya ihtiyari olarak kaydedilebilecek gemiler şunlardır: 

             1 - Ticaret Kanununun 823 üncü maddesi gereğince Türk Bayrağını çekme hakkını haiz ticaret gemileri. 

             2 - Yatlar, denizci yetiştirme gemileri gibi munhasıran gezinti, spor, eğitim, öğretim ve ilim gayelerine tahsis edilmiş 

gemiler. 

             3 - Yabancı bir devlet veya onun tebaası hesabına Türkiye'de inşa olunan gemiler. 

             Donanmaya bağlı harb gemileri ve yardımcı gemilerle Devlet, belediye veyasair amme hükmi şahıslarına ait 

munhasıran bir amme hizmetine tahsis edilmiş olan gemilerin gemi siciline tescili caiz değildir. 

             Madde 11 – Ticaret Kanununun 828 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince bayrak şahadetnamesi almış olan bir 

geminin malik veya malikleri en geç bir senelik müddetin hitamında ve gemi bu müddet içinde Türkiye'ye geldiği 

takdirdemüddetin hitamını beklemeden derhal gemiyi sicile tescil ettirmekle mükelleftirler. 

             Madde 12 – Kısmen veya tamamen Türkiye'de inşa edilmiş olan bir geminin tescili talep olununca, geminin inşa 

halindeki gemilere mahsus sicile tescil edilmiş olup olmadığına dair inşa yeri sicil memurluğundan bir belge getirilmek 

lazımdır. Gemi bu sicile tescil edilmiş ise belgeye yapı sicil defterinin musaddak bir sureti eklenir.  
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             İnşa yeri sicil memurluğu tarafından tanzim olunacak belgeye, bu vesikanın geminin siciline tescili için verilmiş 

olduğu kaydı derçolunur. 

             Madde 13 – Geminin tescilinde, Ticaret Kanununun 848 nci maddesinde zikrolunan hususlardan başka gemiye 

verilmiş olan tanınma işareti de tescil olunur. 

             Madde 14 – Gemi kaydının sicilden terkini halinde keyfiyet Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunur. 

             Madde 15 – Her gemiye sicilde ayrı bir defter (Sicil defteri) açılır. Sicil defterinin muayyen bir kısım veya sutununa 

yazılması lazım gelen bir kayıt, diğer bir kısım veya sütuna yazılmış olsa bile muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Hukuki münasebetlerin tescili 

             Madde 16 – Aksine hüküm bulunmadıkça gemi siciline tescil, ancak talep üzerine olur. Talebin sicil memurluğuna 

yapıldığı tarih, talepname üzerine (Saat ve dakkasiyle) işaret ve imza olunur. Talepnamenin bunu kabule salahiyetli memura 

tevdii anında talep yapılmış sayılır. 

             Lehine tescil yapılacak veya tescilden hakkı müteessir bulunacak olan her şahıs talepte bulunmağa salahiyetlidir. 

             Madde 17 – Bir tescilin yapılabilmesi için, evvelemirde diğer bir hak sahibinin tescili suretiyle sicilin tashih ve 

ikmali icabeylediği takdirde, bu hak sahibine karşı noterce musaddak bir belge veya resmi bir merciden alınmış bir vesikaya 

müsteniden tescil talebinde bulunmağa hakkı olan her şahıs sicilin tashih ve ikmalini isteyebilir. 

             Madde 18 – İhtirazi kayıtla yapılan talepler nazara alınmaz. Birden fazla hususlar hakkında bir dilekçe ile tescil talep 

olunduğu takdirde talepde bulunan kimse bu tescillerden biri yapılmaması halinde diğerlerinin de yapılmamasını isteyebilir. 

             Madde 19 – Aynı hakka müessir birden fazla hususlara mütaallik olarak tescil talep olunduğu takdirde, önceki talep 

intaç edilmeden sonraki talep tescil olunamaz. 

             Madde 20 – Talep edilen bir tescilin yapılmasına bir mani bulunduğu takdirde sicil memuru talepte bulunan şahsa bu 

maniin izalesi için münasip bir mehil tayin veya talebi mucip sebeplerini göstermek suretiyle reddeder. Birinci halde, verilen 

mühlet içinde maniin izale edildiği sicil memurluğuna tevsik edilmemiş olursa müddet dolunca talep reddolunur. 

             Bir talep intaç edilmeden aynı hakka müessir diğer bir tescil talebi yapılacak olursa önceki talep lehine sicille re'sen 

bir şerh verilir. 
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 Böyle bir şerhin verilmesi, talebin 19 uncu madde gereğince intacı hükmündedir. Önceki talep geri alındığı veya 

reddolunduğu takdirde bu şerh re'sen silinir. 

             Madde 21 – Bir tescilin yapılması diğer bir şahsın hakkını müteessir edecekse tescilin yapılabilmesi o şahsın 

muvafakatine bağlıdır. 

             Madde 22 – Doğru olmadığı ispat olunmak şartiyle gemi sicilinin tashihi için yukarıki madde gereğince muvafakate 

ihtiyaç yoktur. Tasarruf hakkı tahditlerinin tescil veya terkininde de hüküm aynıdır. 

             Yeni bir malikin sicilin tashihi suretiyle yukarıki madde gereğince muvafakate müsteniden tescili, 17 nci maddedeki 

hal mevcut olmadıkça, ancak kendi rızasiyle vukubulabilir. 

             Madde 23 – Yeni bir malikin veya pay sahibinin tescili talep olunduğu takdirde geminin bundan böyle de Türk 

Bayrağını çekme hakkını haiz bulunduğu ispat olunmak lazımdır. 

             Madde 24 – Bir kimsenin malik olarak tescil edilmiş olmasının doğruluğu hakkında şüphe, uyandığı takdirde sicil 

memuru re'sen lüzumlu araştırmalarda bulunur. Yapılan tahkikat neticesinde gemi sicilinin doğru olmadığı anlaşılırsa sicil 

memuru alakadarları sicilin tashihini talep etmeğe ve tashih için lüzumlu vesikaları tedarike davet eder. 

             Bu hallerde kanunun 850 nci maddesi tatbik olunur. 

             Madde 25 – Gemi ipoteği üzerindeki bir rehin hakkiyle temin edilmiş bir alacağın devir veya takyidinin tescili lazım 

geldikte eski alacaklının devir veya takyide muvafakatini gösterir vesikanın ibrazı lazımdır. 

             Madde 26 – Tescili istenen meblağların yabancı parası olarak tesciline kanun cevaz vermiş olmadıkça tescil talep ve 

muvakatlerinde Türk parası olarak gösterilmesi lazımdır. 

             Madde 27 – Gemi siciline müseccel bir geminin malik sıfatiyle adına tescilisuretile sicilin tashihini talep eden kimse 

sicil memurluğuna aşağıdaki belgeleri tevdi ile mükelleftir: 

             1 - Mülkiyetin intikali bir akde dayanıpta akit taraflarca sicil memuruna beyan edilmemiş veya sicil memuru 

tarafından tanzim edilmemiş ise imzaları noterce tasdikli mukavelename veya taraflar arasında böyle bir akdin yapılmış 

olduğunu tesbit eden mahkeme kararı, 

             2 - Veraset halinde, kanuni veya mensup mirasçılığı gösterir veraset senedi, 

             3 - Muayyen mal vasiyeti halinde, vasiyetnamenin tasdikli bir suretiyle mirasçıların tescile muvafakatlerini gösterir 

dilekçeleri ve mirascıların muvafakatden imtinaları takdirinde mahkemece tescil, icrasına dair verilmiş olan karar, 
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             4 - Taksim halinde, mahkemenin kesinleşmiş taksim kararı ve taksim rızaen yapılmış olupta alakadarlar bu hususu 

sicil memuruna beyan veya taksim mukavelesi sicil memuru tarafından tanzim edilmemiş ise imzaları Noterce tasdikli taksim 

mukavelenamesi, 

             5 - Cebri müzayede halinde, salahiyetli resmi makamca ihalenin yapılmış olduğuna ve müşteri namına tescil icrasına 

dair yazılacak tezkere, 

             6 - İhtiyari müzayedelerde (Aleni olsun olmasın), mal sahibi ve üzerine ihale olunan kimse ile varsa müzayedeyi 

yapan şahsın noterce tasdikli imzalarını havi müzayede zaptı veya bu hususu tesbit eden mahkeme kararı, 

             Madde 28 – Terekeye dahil bulunan bir gemi ipoteği ile temin edilmiş olan bir alacak hakkında kanuni veya mensup 

mirascı veya muayyen mal musalehi sıfatiyle yeni alacaklı olarak tescilini talep eden kimse yukarıki maddenin 2 ve 3 

numaralı bendlerinde yazılı vesikaları tevdii ile mükelleftir. 

             Madde 29 – Bir terekenin tamamı veya şayi bir cüzü üzerinde intifa hakkı tesisi borcunun ifası maksadiyle bir gemi 

üzerinde intifa hakkının tescili talep olundukta böyle bir borcun mevcudiyetinin ispatı için 27 nci maddenin 3 üncü bendinde 

yazılı vesikaların tevdii lazımdır. 

             Miras hukukundan mütevellit kanuni intifa haklarının tescilinde veraset senedinin ibrazı kafidir. 

             Akdi intifalarda Ticaret Kanununun 878 inci maddesinin 2 nci fıkrası delaletiyle 876 ncı maddesinde yazılı 

vesikaların ibrazı lazımdır. 

             Madde 30 – Bir vakıanın ispatı, sicil memurluğunda mevcut diğer dosyalar veya vesikalar ile mümkün ise bu 

takdirde vesikanın ibrazı yerine mevcut dosya ve vesikalara istinat olunabilir. 

             Madde 31 – Kanun hükümünce resmi bir makamın tescil talebine salahiyetli olduğu hallerde tescil, o makamın talebi 

üzerine yapılır. Bu  Nizamnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası hükümleri burada da caridir. 

             Madde 32 – Bir tescilin yapılabilmesi, ancak hakkı bundan müteessir olan şahısların hak sahibi olarak tescil edilmiş 

bulunmalarına bağlıdır. Bir gemi veya payının birden çok el değiştirmesi halinde evvelki bütün malikler tescil edilmeden son 

malik tescil olunamaz. 

             Madde 33 – Hamiline muharrer bir borç senedinden veya bir poliçeden yahut ciro ile devri kabil diğer bir senetten 

mütevellit bir alacağı temin için tescil edilmiş olan gemi ipoteklerine mütedair sonradan yapılacak tesciller, ancak senedin 

ibrazı üzerine olur. Tescil keyfiyeti senet üzerine şerh olunur. 
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             Ticaret Kanununun 938 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince tayin edilmiş mümessilin muvafakatiyle veya o 

mümessil aleyhine sadır olmuş bir mahkeme kararına müsteniden yapılacak tescillerde yukarıki fıkra hükmü cari olmaz. 

             Madde 34 – Sicile düşürülen her kaydın tescil tarihi yazıldıktan sonra sicil memuru tarafından bu Nizamnamenin 63, 

64, 83 ve 85 inci maddeleri gereğince imza edilmesi şarttır. 

             Madde 35 – Sicil defterinin aynı kısmına, aralarında bir derece münasebeti mevcut olan birden çok tescil yapılacaksa 

bunlar, taleplerin yapılış sırasına göre tescil olunurlar. Talepler, aynı zamanda yapılmış ise, bu takdirde tescillerin aynı 

dereceyi haiz oldukları sicile şerh olunur. 

             Aynı zamanda talep edilmemiş ve fakat aralarında bir derece münasebeti mevcut olan birden çok tescil, sicil 

defterinin muhtelif kısımlarına aynı tarih altında yapılmış ise, bu takdirde sonradan talep edilmiş olan tescilin, mukaddem 

olandan derece itibariyle sonra geleceği sicile şerh olunur. 

             Derece münasebetiyle, talepte bulunanlar tarafından başka suretle tayin edilmiş olan hallerde yukarıki fıkralar 

hükümleri cari olmaz. 

             Madde 36 – Bir hakkın veya bir şerhin veya bir itirazın veyahut bir tasarruf takyidinin terkin edilmesi sicile terkin 

şerhinin tescili ile olur. 

             Bir geminin başka bir sicil defterine nakli halinde, birlikte nakledilmemiş olan müseccel bir hak terkin edilmiş 

sayılır. 

             Madde 37 – Bir hak birden çok kimseye ait olarak tescil olunduktan ya hak sahiplerinden her birinin hissesi veya 

aralarında cari olan hukuki münasebetin gösterilmesi lazımdır. 

             Madde 38 – Birden çok gemi üzerinde bir ipotek veya intifa hakkı tesisi halinde, gemilerden herbirinin sicil defterine 

diğer gemilerin de takyit olunduğu re'sen işaret olunur. Bir gemi üzerinde mevcut böyle bir hak için sonradan diğer bir 

geminin takyidi halinde de hüküm böyledir. 

             Gemilerden biri üzerindeki takyidin sona ermesi halinde, keyfiyet, sicilere'sen tescil olunur. 

             Madde 39 – Hamiline muharrer veya ciro suretiyle devri kabil tahviller için bir gemi ipoteği tesisi halinde, bütün 

tahvillerin baliği ile tahvillerin adedi ve her birinin ihtiva eylediği meblağ vesair mümeyyiz vasıfların tesciledilmesi kafidir. 

             Madde 40 – Fevkalade ikame halinde, nakil ile mükellef mirasçı tescil olunurken namzedin hakkı dahi re'sen tescil 

olunur. 

                Madde 41 – Bir vasiyeti tenfiz memuru nasbolunmuşsa mirascının tescili  ile  birlikte bu dahi re'sen tescil olunur. 

Geminin, vasiyeti 1215 tenfiz memurunun idaresine tabi bulunmaması halinde bu hüküm tatbik olunmaz. 
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             Madde 42 – Sicil memurluğunca bir tescilin kanun hükümlerine muhalif olarak icrası neticesinde sicilin hakikate 

uymadığı anlaşıldığı takdirde, bu hususta sicile re'sen şerh verilir. Bir sicil kaydının muhtevası itibariyle kanunen gayricaiz 

olduğu anlaşılırsa bu kayıt re'sen terkin olunur. 

             Madde 43 – Gemi pay üzerindeki hukuki münasebetlerin tescili hakkında da bu fasıl hükümleri kıyas yolu ile tatbik 

olunur. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Sicillerin umumi olarak tertibi 

             Madde 44 – Siciller, teselsül eden numaraları havi ciltler halinde tutulur. Her cilt aynı miktar sahifeden ibaret "Sicil 

defter" lerinden terekküp eder. 

             Lüzumu halinde daha fazla sahifeyi ihtiva eden defterlerden mürekkep ciltler tertip olunabilir, ancak bu gibi ciltlerde 

dahi defterlerin sahife adedi aynı olmak lazımdır. 

             Sicil defterleri teselsül eden numaraları ihtiva eder. Sicil mütaaddit ciltlerden mürekkep ise her cildin defter 

numaraları bir evvelki cildin defter numaralarını takip eder. Yukarki fıkra gereğince tertip olunacak her cilt dahi bir 

evvelkinin devamıdır. 

             Her cildin sahifelerine birden başlamak üzere numara konur. 

             Her cildin başında bir fihrist bulunur. Bu fihriste o cildin ihtiva eylediği her defterin hangi sahifeden başladığı yazılır. 

             Her cilt kullanılmağa başlanmadan önce sicil dairesinin bağlı bulunduğu asliye mahkemesince defter ve sahife 

adedleri gösterilmek suretiyle tasdik olunur. 

             Madde 45 – Her defter, bir başlık ile 3 kısımdan terekküp eder. 

             Madde 46 – Bir geminin tescili icap edince boş olan ilk sicil defteri kullanılır. 44 üncü maddenin 2 nci fıkrası 

gereğince tertip olunmuş bir cilt mevcut ise, kayıtlarına diğer ciltlerin defter sahifeleri kifayet etmiyeceği tahmin olunan 

gemi, bu cildin boş olan ilk defterine tescil olunur. 

             Madde 47 – Her sicil defteri hakkında aynı numarayı havi bir sicil dosyası tutulur. 

             90 ıncı madde gereğince sicil memurluğu tarafından muhafazası icap eden vesika ve suretler bu dosyalara konur. 

Tescil talebiyle birlikte tevdi olunup tatalepte bulunan şahsa iade edilmeyen vesikalar hakkında da aynı hüküm caridir. 
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             Yukarki fıkrada zikrolunan neviden olup aynı sicil dairesinin birden çok sicil defterini ilgilendiren vesikalar alakalı 

defterlerden birinin dosyasına konur ve diğer defterlerin dosyalarında bu dosyaya atıf yapılır. 

             Madde 48 – Vesikaların suretleri dosyaya konmak icap edince, vesikanın gemi sicilinin tutulması bakımından 

ehemmiyeti olmayan kısımları surete derç olunmayabilir. 

             Madde 49 – Sicil dairesince, biri maliklerin ve diğer gemilerin isimlerine göre alfebetik iki fihrist tutulur. 

             Malikler fihristine, malik veya müşterek maliklerin ad ve soyadları, (Hükmi şahıslarda ticaret unvanı) donatma 

iştiraki halinde müşterek donatanlarla gemi müdürünün ad ve soyadı ve gemi veya gemilerin cilt ve defter numaraları yazılır. 

             Gemilerin fihristine geminin adı ile müseccel bulunduğu cilt ve defter numarası yazılır. Bu fihristin birer sureti diğer 

sicil dairelerine gönderilir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Gemi sicilinin tutulması 

             Madde 50 – Sicil kayıtları okunaklı bir şekilde ve kısaltma kullanılmaksızın el yazısı ile ve kırmızıdan gayrı 

mürekkeple yazılır. Damga kullanılmaz. Sicilde hak ve silinti yapılması ve bir kaydın okunamaz hale getirilmesi caiz 

değildir. 

             Madde 51 – Defterlerin ikinci ve üçüncü kısımlarındaki kayıtlar, aynı sütunun bir evvelki kaydını takiben aralıksız 

yazılır. 

             Madde 52 – Her kayıt, düşürüldüğü tarih konulduktan sonra sicil memuru tarafından bu Nizamnamenin 62, 63, 64, 

82, 83 ve 84 üncü maddeleri geregince imza olunur. 

             Madde 53 – Mütaakıp bir tescil ile hükmünü zayi etmiş olan kayıtlara ait satırların altları kırmızı mürekkeple çizilir. 

             Madde 54 – Bir tescil sırasında vukubulan yazı hataları, re'sen düzeltilir. 

             Düzeltme, kayıt tadillerinin tescili hakkındaki usule göre yapılır. 

             Bir kayda ait satırların altı yanlışlıkla kırmızı mürekkeple çizilmişse keyfiyet, kırmızı çizgi ufak siyah çizgilerle 

amudi olarak katedilmek suretiyle tashih olunur. 

             Madde 55 – Bir sicil dairesinin muayyen bir sicil defterinin tutulması hakkındaki salahiyeti diğer bir sicil dairesine 

geçerse bu defter kapatılır. 

             Salahiyetin değişmesi geminin bağlama limanının nakli neticesi ise, defter kapatılmadan önce nakil hususu tescil 

olunur. Nakil keyfiyeti ile ilgili olarak, hukuki münasebetlerdeki değişikliklerin tescili veya sicilin tashihi talep olunmuşsa 

önce bunlar da intaç olunur. Gemi adının değiştirilmesinin tescili taleplerinde de aynı hüküm caridir.  
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             Sicil dairesi, yeni sicil memurluğuna sicil defterinin tasdikli bir örneği ile sicil dosyasını ve gemi tasdiknamesini 

gönderir. 

             Yeni defterin başlığında eskisine atıf yapılır. Altı kırmızı mürekkeple çizilmiş veya terkin edilmiş kayıtlar, halen 

kıymetini muhafaza eden kayıtların anlaşılabilmesi için lüzumlu oldukları takdirde ve derecede yeni deftere nakil olunur. 

Bunun haricinde ikinci ve üçüncü kısımlardaki bu gibi kayıtlardan yalnız kayıt sıra numaraları ve "terkin olunmuştur" 

meşruhatı kayıt olunmakla ik- tifa olunur. Yeni defterin muhteva itibariyle eskisine tevafuk eylediği herkısım da ayrıca tasdik 

olunur. Tasdik şerhleri, bu kayıtların imza olunduğu sütunlara yazılır. 

             Salahiyetin değişmiş olduğu hususu ve yeni sicil defterinin cilt ve defter numarası, müseccel malik ile sicil 

kayıtlarına göre aynı hak sahibi olanlara bildirilir. Yeni defterin cilt ve defter numarası eski sicil dairesine de bildirilir. 

             Madde 56 – Bir sicil defterinde yeni kayıtlar için yer kalmamış olur veya defter vuzuhsuz bir hale gelmiş bulunursa 

kayıtlar, açılacak yeni bir sicil defterine naklolunur. İşi ehemmiyetli surette basitleştirecek olduğu takdirde de bu suretle kayıt 

nakli caizdir. 

             Bir ciltte hükmünü muhafaza eden defterlerin sayısı azalıp da cildin ortadan kaldırılması maslahata uygun olursa bu 

takdirde de defter kayıtları naklolunabilir. Kayıtları naklolunan defter kapatılır. 

             Yeni defterin başlığında eski deftere atıf yapılır. Kayıtlardan ancak hükmünü muhafaza edenler yeni deftere 

naklolunur. Bu meyanda kayıt tadillerinin neticeleri kaideten esas kayda mahsus olan sütuna tescil olunur. Bir kaydın sureti 

tescil veya şümulü hakkında tereddüt olunduğu takdirde tescilden hakları müteessir olacak müseccel şahıslar önce dinlenir. 

Hakların ilk tescil tarihleri defterin üçüncü kısmına naklolunur. Altı kırmızı mürekkeple çizilmiş veya terkin edilmiş olan 

kayıtlar hakkında 55 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükmü caridir. Naklolunup imza edilmesi icabeden her kayda "Naklen" 

şerhi verilerek altı imza olunur. 

             Gemi tasdiknamesi sicil dairesine tevdi olunur. 

             Kayıt nakli keyfiyeti müseccel malik ile sicil kayıtlarına göre aynı hak sahibi olanlara bildirilir. 

             Madde 57 – Kaydı terkin olunan bir geminin sicil defteri kapatılır. 

             Gemi sicilinden bir gemi kaydının terkin olunduğu keyfiyeti, geminin ilk defa tescil olunduğu sicil dairesine 

bildirilir. 

             Madde 58 – Bir sicil defterinin kapatılmasi icap ettiğinde defterin başlığına kapatmanın sebebi beyan edilmek 

suretiyle bir kapatma şerhi verilir. 55 ve 56 ncı maddelerdeki hallerde yeni defter zikrolunur. Bundan başka defterinkayıt 

ihtiva eden bütün sahifeleri kırmızı mürekkeple köşelerinden çapraz vari çizilir. 
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             Madde 59 – Hak sahiplerinin tescilinde aşağıdaki hususlar kayıt olunur. 

             1) Hakiki şahısların ad ve soyadları ile meslek ve ikametgahları ve lüzumu halinde onları açıkca belli eden diğer 

vasıfları, 

             2) Donatma iştirakinin ve ticaret şirketleri ile diğer hükmi şahısların ticaret unvan veya isimleriyle merkezleri. 

ALTINCI FASIL 

Gemi sicili 

             Madde 60 – Gemi sicili, işbu Nizamnameye ekli (1) numaralı örnek veçhile tertip olunur. 

             Madde 61 – Her sicil defterinin birinci sahifesini teşkil eden başlık kısmına, gemi sicil dairesinin adı ve defter 

numarası ile bu Nizamnamenin 55, 56 ve 58 inci maddeleri gereğince verilmesi gereken meşruhat yazılır. 

             Madde 62 – Defterin iki ve üçüncü sahifelerini teşkil eden "Birinci kısım"a gemiye mütaallik kayıtlar aşağıdaki 

şekilde yazılır: 

             1) Sütun 1: Geminin tescil olunduğu tarihteki adı; değişmesi halinde yeniadı; 

             2) Sütun 2: Tanınma işareti; 

             3) Sütun 3: Geminin nevi ve imalinde kullanılmış olan esas malzeme (Mesaha şahadetnamesine müsteniden); 

değişmesi halinde yeni nevi; 

             4) Sütun 4: Geminin inşa olunduğu yer ve tezgah ile kızaktan indiği yıl; tesbit edilmeleri fevkalade müşkül olduğu 

takdirde tesbit olunamadıkları şerhi; 

             5) Sütun 5: Bağlama limanı, değişmesi halinde yenisi; 

             6) Sütun 6: Mesaha şahadetnamesine müsteniden resmi ölçme neticeleri ve şahadetnameyi tanzim etmiş olan merci 

ile tarih ve değişiklik vuku bulmuş ise bunlar; Ticaret Kanununun 846 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki halde yabancı 

memlekette yapılmış olan ölçmenin neticeleriyle buna dair olan vesikanın neden ibaret olduğu; makine takatı; 

             7) Sütun 7: Geminin tescil olunduğu gün; gemi kaydının terkini ve terkin sebebi; 

             8) Sütun 8: 9 uncu sütuna yazılacak kayıtlar hangi sütuna taallük ediyorsa o sütunun numarası; 

             9) Sütun 9: Birden altıncıya kadar olan sütunlarda kayıt edilmiş olan vakıalardaki değişiklikler; 

             10) Sütun 10: Bayrak çekme hakkına mütedair kayıtlar ve geminin kanunun hangi hükmüne müsteniden Türk 

Bayrağını çekme hakkı bulunduğu (Ticaret Kanunu madde - 848, fıkra 2, 849, 1 ve 2, 851, fıkra 3 cümle 2, 852 fıkra 2, cümle 

2) 
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             İlk tescil ve terkin 7 nci sütunda değişiklikler 9 uncu sütunda ve bayrak çekme hakkında mütedair kayıtlar 10 uncu 

sütunda imza olunmak lazımdır. 

             Madde 63 – Defterin 4 ve 5 inci sahifelerini teşkil eden "ikinci kısım" amaliklere mütaallik kayıtlar aşağıdaki şekilde 

yazılır: 

             1) Sütun 1: İkinci sütuna yazılacak kayıtların sıra numarası; 

             2) Sütun 2: a) Malik, donatma iştiraki halinde bütün müşterek donatanlar, kolektif şirketlerde bütün şerikler, adi veya 

sermayeyi paylara bölünmüş komandit şirketlerde şahsen mesul olan bütün şerikler; 

             b) Birden çok malikin bulunması halinde hak sahiplerinden her birinin hissesi veya aralarındaki hukuki münasebet; 

             c) Donatma iştirakinde varsa gemi müdürü; (Gemi müdürü sözünün altı kırmızıdan gayri bir renkteki mürekkeple 

çizilir;) 

             3) Sütun 3: Müşterek donatanlardan her birinin gemi payı kesir olarak; (Donatma iştiraki yoksa bu sütuna ufki bir 

çizgi çizilir); 

             4) Sütun 4: Beşinci sütuna yazılacak kayıt iki ve üçüncü sütunlarda hangi kayda ait ise onun sıra numarası; 

             5) Sütun 5: a) Geminin ilk defa tescilinde iktisap sebebi, mülkiyetin el değiştirmesinde tescilin mesnedi (Tarafların 

anlaşması, sicilin tashihine muvafakat, veraset senedi, vasiyetname, ihale kararı, salahiyetli bir makamın talebi vesaire); 

             b) Mülkiyet hakkında feragat; 

             c) Gemi payının temliki; 

             d) Mülkiyet hakkına dair şerhler ve itirazlarla malikin tasarruf salahiyetinin takyitleri; 

             e) İsim ve ticaret unvanında ve ikinci sütuna tescil olunan sair hususlarla gemi müdürünün şahsında vuku bulacak 

değişiklikler; 

             f) Tescil olunan şerhlerin, itirazların mülkiyet takyitlerinin terkini; 

             Bu maddede yazılı kayıtlar beşinci sütunda imza olunur. 

             Madde 64 – Defterin 6 ve 7 nci sahifelerini teşkil eden "Üçüncü kısım"a gemi ipotekleri, intifa hakkı ve gemi payları 

üzerindeki rehin haklarına ve hacizlere mütaallik kayıtlar aşağıdaki şekilde yazılır. 

             1) Sütun 1: İki ve üçüncü sütunlara yazılacak kayıtların sıra numarası; 

             2) Sütun 2: Gemi ipoteği ile temin olunan alacağın (Ana paranın) rakamla miktarı; bir intifa hakkının veya bir gemi 

payı üzerinde rehin hakkının tescili halinde bu sütuna ufki bir çizgi çizilir; 

             3) Sütun 3: Tescil olunan hakkın muhtevası ve hususiyle ipoteğin derecesi, bir gemi ipoteğinin veya gemi payı 

üzerindeki rehinin tescili halinde alacağın yazı ile miktarı; bir gemi payı üzerinde rehin tesisi halinde kayıt ".....nın gemi payı 

üzerinde rehin hakkı" ibaresi ile başlayıp bu ibarenin altı kırmızıdan gayri bir mürekkeple çizilir;  
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             4) Sütun 4: Tadile uğrayan kaydın sıra numarası; 

             5) Sütun 5: İpotekle temin edilen alacağın tadilden müteessir olan miktarı rakamla; intifa hakkı veya gemi payı 

üzerindeki rehin hakkının tadili halindebu sütuna ufki bir çizgi çizilir; 

             6) Sütun 6: Birinciden üçüncüye kadar olan sütunlarda kayıtlı haklarda vukubulan değişiklikler ve hak sahibinin 

tasarruf salahiyetinin tahditleri (Tahditlerin hak ile birlikte tescil edilmesi halinde dahi); 

             7) Sütun 7: Terkinden müteessir olan hakkın kayıt sıra numarası; 

             8) Sütun 8 : Müseccel hakların terkini, bir gemi ipoteğinin veyahut gemi payı üzerindeki rehinin terkini halinde 

terkine uğrayan meblağ rakamla yazılacaktır: Gemi ipoteği kısmen terkin olunursa bu takdirde ayrıca ikinci sütunda 

mukayyet meblağın altına terkin olunan miktar kırmızı mürekkeple rakamla veonun altına da bakiye siyah mürekkeple 

rakamla kayıt olunur. 

             Haciz, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirlerin tescilinde de yukarki fıkra hükmü kıyas yolu ile tatbik olunur. 

             Bir gemi ipoteği veya intifa hakkına mütedair şerhler: 

             a) Böyle bir hakkın tesisi mütalebesini teminat altına almak bahis mevzuu olduğu takdirde 1 - 3 üncü sütunlara; 

             b) Diğer hallerde 4 - 6 ncı sütunlara yazılır. 

             Bir şerhin tescilinde sütunun sağ yarısı kati tescil için boş bırakılır. Bir hakkın terkini mütalebesinin teminat altına 

alınmasına istihdaf eden şerhlerde bu hüküm tatbik olunmaz. 

             Bir itirazın tescili hakkında yukarki fıkra hükmü kıyas yolu ile tatbik olunur. 

             1 - 3 üncü sütunlardaki kayıtlar üçüncü sütunda, 4 - 6 ncı sütunlardakiler altıncı sütunda, 7 ve 8 inci sütunlardakiler 

de sekizinci sütunda imza olunur. 

             Madde 65 – Sekizden fazla sahifeyi ihtiva eden sicil defterini tertibe ve bu gibi defterlerde her kısma tahsis olunacak 

sahifeleri tayine Adliye Vekaleti salahiyetlidir. 

             Madde 66 – Gemi siciline kayıtlı bir gemi adının değiştirilmesi hakkındaki talepler, sicil memurluğuna yapılır. Sicil 

memuru, bunları mütalaası ile birlikte lüzumlu kararın verilmesi için gecikmeden Münakalat Vekaletine gönderir. 

             Madde 67 – Gemiler için tanınma işaretleri, Münakalat Vekaletince sicildairelerine gönderilir. 

             Sicil daireleri, kendilerine gönderilen tanınma işaretlerinin alfabetikbir listesini tanzim  ve  bu  listedeki  sıraya  göre 

işaretleri gemilere verir ler, listede her işaretin yanına verildiği geminin adı, nevi, malikin ad vesoyadı ve ikametgahı işaret 

olunarak memur tarafından imza olunur. 
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             On sekiz gros tonilatodan ufak gemilere ancak sicile tescil olundukları ve telsiz tesisatına malik bulundukları takdirde 

tanınma işareti verilir. 

             Sicil defterini tutma salahiyeti başka bir sicil dairesine intikal etsedahi gemi kendisine verilmiş olan tanınma işaretini 

muhafaza eder. 

             Tanınma işareti serbest kalınca keyfiyet, sebebi ile birlikte listeyeişaret olunur. Serbest kalan işaretler, listedeki 

işaretler tamamen verildiktensonra aynı sicil dairesinde diğer bir gemiye verilebilir. 

YEDİNCİ FASIL 

Gemi evrakı 

             I - Gemi tasdiknamesi: 

             Madde 68 – Gemi tasdiknamesi işbu Nizamnameye ekli (2) numaralı örnek veçhile tanzim olunur. 

             Tasdiknamenin tanziminde kıymetli matbu evrak kullanılır. Matbu evrak Türk kitap harfleriyle doldurulur. 

             Gemi tasdiknamesi sicil dairesinin resmi mührü ile mühürlendikten sonra sicil memuru tarafından imza olunur. 

Tasdikname malike makbuz mukabilinde verilir. 

             Tasdikname için birden çok matbu evrak kullanılmak iktiza ettikte bunlar dikişle birleştirilerek mühürlenir. 

             Madde 69 – Gemi henüz memleket dahilinde ölçülmemiş ise bu takdirde ölçme neticeleri, tasdiknamede resmi 

ölçme neticelerini yazmağa mahsus mahallin soltarafına kayıt olunur. 

             Tasdiknamenin verildiği tarihte sicil defterinin ikinci kısmında kayıtlı tasarruf hakkının tahditleri, şerhler, itirazlar, 

tasdiknamenin üçüncü sahifesine, gemi ipoteği veya intifa hakkına mütedair kayıtlar ise dördüncü sahifesine yazılır. Bu 

meşruhat resmi mühürle mühürlenir ve sicil memuru tarafındanimza olunur.  

             Madde 70 – Gemi tasdiknamesinin tanziminden sonra gemi siciline gemiye veya mülkiyet hakkına mütedair olarak 

düşürülen kayıtlar, tasdiknamenin üçüncü sahifesine, ipotek veya intifa hakkına mütedair olanlar ise sicil kayıtları veçhile 

dördüncü sahifeye işaret olunurlar. Her kayıt bir evvelkinin altına aralıksız yazılır. İşbu meşruhat resmi mühürle 

mühürlendikten sonra sicil memuru tarafından imza olunur. 

             Madde 71 – Geminin diğer bir sicil defterine nakli veya malikin talebi halinde yeni bir gemi tasdiknamesi tanzim 

olunur. 

             Yeni tasdiknameye, ancak tanzimi tarihinde hükmünü muhafaza eden sicil kayıtları derç olunur.  



1222 

              Zayi olan bir tasdikname yerine, yenisi tanzim olundukta keyfiyet, tasdiknameye işaret olunur. 

             Madde 72 – Türk Ticaret Kanununun 856 ncı maddesinin son fıkrasında yazılı hallerde olduğu gibi yerine bir yenisi 

verilen tasdikname dahi iptal olunur, şu kadar ki eski tasdikname üzerine yenisinin verildiği önce şerh olunur. 

             İptal tasdikname ilk sahifesi köşelerinden çaprazvari kırmızı mürekkeple çizilmek ve bütün sahifeleri mütaaddit 

yerlerinden merkezine doğru kesilmek suretiyle yapılır. İptal olunan tasdikname, sicil dosyasında hıfzolunur. 

             II – Tasdiknamenin tasdikli hülasası: 

             Madde 73 – Gemi tasdiknamesinin musaddak hulasası bu Nizamnameye ekli 3 numaralı örnek veçhile tanzim 

olunur. Bu hususta kıymetli matbu evrak kullanılır. Matbu evrak Türk kitap harfleriyle doldurulduktan sonra resmi mühürle 

mühürlenir ve sicil memuru tarafından imza olunur. 

             Gemi sicilindeki değişiklikler hülasaya dercolunmaz. Şu kadar ki vukubulan tadiller hülasanın da muhteviyatına 

müessir ise sicil memurluğu hülasayı iptal ederek yerine değişen sicil kayıtlarına uygun olan bir yenisini verir. 

             Bunun haricinde 71 inci maddenin üçüncü fıkrası ise 72 nci madde hükümleri hülasa hakkında da kıyasen tatbik 

olunur. 

             Madde 74 – Gemi tasdiknamesinden başka hülasanın dahi sicil memurluğuna tevdii icabeden hallerde tasdikname, 

sahibine iade edilmedikçe hülasanın tevrii istenmez. 

             III – Mesaha şahadetnamesi: 

             Madde 75 – Geminin, gemi siciline tescil edilmiş olduğu mesaha şahadetnamesine şerh olunur. Meşruhata sicilin cilt 

ve defter numarası, tescil tarihi, bağlama limanı ve geminin tanıma işareti dercolunur. Meşruhat resmi mühür ile 

mühürlendikten sonra sicil memuru tarafından imza olunur. 

             Mesaha şahadetnamesi malike tevdi olunur. 

SEKİZİNCİ FASIL 

İnşa halindeki gemilere mahsus sicil 

             Madde 76 – Trabzon, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Bandırma, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun 

limanlarında tesis edilmiş olan gemi sicil daireleri Türk Ticaret Kanununun 858 inci ve mütaakıp maddeleri hükümlerine 

göre inşa halindeki gemilere mahsus sicilleri de tutarlar. Bu sicil dairelerinin çevreleri, Münakalat Vekaletinin teklifi üzerine 

İcra Vekilleri Heyetince tayinve tesbit olunur. 
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             Madde 77 – Bu Nizamnamenin 8 ve 9 uncu maddeleri ile 15 ila 59 uncu maddeleri hükümleri inşa halindeki 

gemilere mahsus siciller hakkında da kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki gemi isimlerine göre, alfabetik fihrist tutulmaz. 

             Madde 78 – Geminin, gemi siciline tescil olunduğu Türk Ticaret Kanununun 848 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 

gereğince sicil memurluğuna ihbar olunması halinde dahi sicil defteri kapatılır. 

             Madde 79 – Sicil defteri kapatıldıktan sonra sicil memuru sicil dosyasını, gemiyi, gemi siciline tescil etmiş olan veya 

tesciline salahiyetli bulunan gemi sicil memurluğuna gönderir. 

             Madde 80 – İnşa halindeki gemilere mahsus sicil, bu Nizamnameye ekli 4 numaralı örnek veçhile tanzim olunur. 

             Madde 81 – Her sicil defterinin birinci sahifesini teşkil eden başlık kısmına sicil dairesinin adı ve defter numarası ile 

bu Nizamnamenin 55, 56 ve 58 inci maddeleri hükümlerine göre verilmesi lazım gelen meşruhat yazılır. 

             Madde 82 – Defterin ikinci sahifesinin yarısını teşkil eden "birinci kısım"a yapıya mütaallik kayıtlar aşağıdaki 

şekilde yazılır; 

             1) Sütun 1: Yapının nevi ile adı, numarası veya ayırt edilebilmesine yarayan herhangi bir işareti değişmeleri halinde 

yenileri; 

             2) Sütun 2: İnşa yeri ve geminin inşa olunduğu tersane; değişmeleri halinde yenileri; 

             3) Sütun 3: Türk Ticaret Kanununun 860 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında zikrolunan vesikanın neden ibaret 

olduğu; 

             4) Sütun 4: Yapının tescil tarihi ve 1 ve 2 nci sütunlardaki vakıalara ait değişiklikler; 

             5) Sütun 5: Yapı kaydının terkini ve terkin sebebi. 

             İlk tescil ve değişiklikler dördüncü sütunda, terkin ise beşinci sütunda imza olunur. 

             Madde 83 – Defterin ikinci sahifesinin ikinci yarısını teşkil eden (İkinci kısım) a maliklere mütaallik kayıtlar 

aşağıdaki şekilde yazılır: 

             1) Sütun 1: İkinci sütuna yazılacak kayıtların sıra numarası, 

             2) Sütun 2: 

             a) Yapının malik veya müşterek malikleri; Türk Ticaret Kanununun 971 inci maddesindeki halde (Yapı ortaklığı) 

bütün yapı ortakları ve varsa gemi müdürü; 

             b) Birden çok malik bulunması halinde hak sahiplerinden her birinin hissesi veya aralarındaki hukuki münasebet; 

             3) Sütun 3: 

             a) Yapının ilk defa tescilinde tersane sahibinin malik olduğu kaydı veya Türk Ticaret Kanununun 860 ıncı 

maddesinin ikinci fıkrasında yazılı vesikanın neden ibaret bulunduğu; mülkiyetin el değiştirmesi halinde tescilin 

mesnedi(Madde 63, fıkra 1, bent 5 a) 

             b) Mülkiyet hakkından feragat; 
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             c) Mülkiyet hakkına dair şerhler ve itirazlar ve malikin tasarruf salahiyetinin takyitleri; 

             d) İsim, ticaret unvanı ve ikinci sütuna tescil olunan sair hususlarda vukubulacak değişiklikler. 

             Bu maddede yazılı kayıtlar üçüncü sütunda imza olunur. 

             Madde 84 – Defterin üçüncü sahifesini teşkil eden "Üçüncü kısım"a gemi ipoteklerine mütaallik kayıtlar aşağıdaki 

şekilde yazılır: 

             1) Sütun 1: İki ve üçüncü sütunlar yazılacak kayıtların sıra numarası; 

             2) Sütun 2: Gemi ipoteği ile temin olunan alacağın (Ana paranın) rakamla miktarı; 

             3) Sütun 3: Tescil olunan hakkın muhtevası ve hususu ile ipoteğin derecesi ve temin olunan alacağın yazı ile miktarı; 

             4) Sütun 4: Tadile uğrayan kaydın sıra numarası; 

             5) Sütun 5: Müseccel haklarda vukubulan değişiklikler; hak sahibinin tasarruf salahiyetinin takyitleri (Takyitlerin hak 

ile birlikte tescil edilmesi halinde dahi); 

             6) Sütun 6: Terkinden müessir olan hakkın kayıt sıra numarası; 

             7) Sütun 7: 1 ila 3 üncü sütuna tescil edilmiş olan gemi ipoteklerinin terkini ve terkine uğrayan alacağın yazı ile 

miktarı; alacağın bir kısmı terkine uğrarsa bu takdirde ayrıca ikinci sütunda mukayyet meblağın altına terkin olunan miktar 

kırmızı mürekkeple rakamla ve onun altına da bakıye siyah mürekkeple rakamla kayıt olunur. 

             Haciz, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirlerin tescilinde de yukarki fıkra hükmü kıyas yolu ile tatbik olunur. 

             Gemi ipoteğine mütedair şerhler: 

             a) Gemi ipoteği tesisi mütalebesini teminat altına almak bahis mevzuu olduğu takdirde 1 ila 3 üncü sütunlara; 

             b) Diğer hallerde 4 ve 5 inci sütunlara; 

             Yazılır. 

             Bir şerhin tescilinde sütunun sağ yarısı kati tescil için boş bırakılır. Bir hakkın terkini mütalebesinin teminat altına 

alınmasını istihdaf eden şerhlerde bu hüküm tatbik olunmaz. 

             Bir itirazın tescili hakkında yukarki fıkra kıyas yolu ile tatbik olunur. 

             1 ila 3 üncü sütunlardaki kayıtlar üçüncü sütunda, 4 ve 5 inci sütunlardaki kayıtlar beşinci sütunda, 6 ve 7 nci 

sütunlardakiler de yedinci sütunda imza olunur. 

             Dört sahifeden fazla sahifeyi ihtira eden sicil defterlerini tertibe ve bu gibi defterlerde her kısma tahsis olunan 

sahifeleri tayine Adliye Vekaleti salahiyetlidir.  
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DOKUZUNCU FASIL 

Usul hükümleri 

             Madde 85 – Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça tescil talepleri, tescile muvafakat ve tescil için lüzumlu olan sair 

beyanlar dilekçe ile yapılır. Dilekçedeki imza noterce tasdikli değilse sicil memuru, alakadarın hüviyetini fotoğraflı nüfus 

cüzdanına ve yabancılarda ikamet tezkeresine veya mensup oldukları devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarından 

getirecekleri usulüne uygun olarak tasdik edilmiş resmi belgeye müsteniden tesbit eyledikten sonra dilekçe altına bu hususa 

ve imzanın huzurunda atılmış olduğuna dair meşruhat vererek bizzat imza eder. 

             Tescilin diğer şartları resmi veya resmen musaddak belgelerde tevsik edilmek lazımdır. Şu kadar ki, 27 nci madde 

hükmü mahfuzdur. 

             Resmi bir merci tarafından bir tescile esas olmak üzere yapılan beyan ve talepler, o merciin resmi mühür veya 

damgasiyle salahiyetli memurun imzasını ihtiva etmek şarttır. 

             Madde 86 – Geminin veya payının temlikine yahut mülkiyetin taksimine mütedair mukaveleler alakadarların 

müracaat ve talepleri üzerine sicil memurluğu tarafından da tanzim olunabilir. Bu takdirde memur tanzim edeceği senede: 

             1) Alakadarların yukarki maddenin birinci fıkrası gereğince tesbit edeceği hüviyetlerini, 

             2) İrade beyanlarını, 

             3) Akdin tanzim mahal ve tarihini, derceyledikten sonra senedi taraflara imza ettirir ve tarafların senedi huzurunda 

imza etmiş olduklarına dair meşruhat vererek resmi mühürle mühürler ve kendisi de imza eder. 

             Madde 87 – Herhangi birşahıs namına bilvekale bir talep, muvafakat veya beyanda bulunan kimse, noterce veya bu 

vazifeyi ifa eden resmi bir makamca musaddak vekaletnamesini ibraz etmeğe mecburdur. 

             Madde 88 – Sicile düşürülen her kayıt, bunu talep etmiş olan kimse ile müseccel malike ve sicil kayıtlarında isimleri 

geçip lehlerine tescil vukubulmuş veya tescil ile hakları müessir olmuş bulunan bütün şahıslara bildirilir. 

             Bir şahsın malik olarak tescili ise, sicilde lehine bir ipotek veya ipotek üzerinde bir rehin hakkı müseccel bulunan 

kimselere dahi bildirilir. 

             İcabı hale göre alakadarlara tebliğden vazgeçilebileceği hatırlatılır. Ve kendisine tebligat yapılmamasını istemiş olan 

kimselere tebligat yapılmaz. 

             Madde 89 – Yukarki madde gereğince yapılacak tebliğlere, tebliğe mevzu olansicil kayıtları aynen derç ve imza 

olunur.  
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             Madde 90 – Sicil kayıtlarının istinat eyledikleri veya atıfta bulundukları vesikalar sicil memurluğunca hıfzolunurlar. 

Böyle bir vesika ancak tasdikli bir suretinin sicil memurluğunda kalması şartiyle iade olunabilir. 

             Yukarki fıkrada yazılı vesikalardan birisi sicili tutan memurluğun diğer bir dosyasında mevcut olduğu takdirde 

tasdikli suret istenmiyerek mezkür dosyaya atıfla iktifa olunur. 

             Madde 91 – Bir tescil talebinin reddin mütedair olarak sicil memurluğunca ittihaz edilecek kararların mucip 

sebepleri ihtiva etmeleri mecburidir. 

             Madde 92 – Sicil kayıtlarından ve müstenedatı bulunan dosyadan verilecek adi suretler, imza edilmeyip tanzim 

olundukları tarih atılmakla iktifa olunur. 

             Tasdikli suret, altına asliyle mutabık olduğu şerh verilmek suretiyle tasdik olunan surettir. Tasdik şerhinde suretin 

tanzim olunduğu mahal ve tarihde gösterildikten sonra altı resmi mühürle mühürlenir ve sicil memuru tarafından imzalanır. 

             Sicil defterinin kısmen suret verilmek icap ettikte suretin taallük eylediği cihete ait kayıtlar çıkarılmakla iktifa olunur. 

Tasdik şerhinde suretin taallük eylediği cihet beyan olunmakla beraber buna dair sicilde başkaca kayıt bulunmadığı da yazılır. 

Sicil muhteviyatına dair hülasa verilmesi caiz değildir. 

             Sicil dosyalarından suret verilmesi istendiği takdirde tasdik şerhinde dosyada mevcut vesikanın asıl yahut adi veya 

musaddak bir suretmi olduğu da zikrolunur. Dosyadaki vesika musaddak bir suret ise bundaki tasdik şerhi de verilecek surete 

dercolunur. Alakadarlar tarafından tevdi olunan bir vesikadaki çizikler, tadiller, ilaveler, çıkıntılar, silinti, hak vesaire dahi 

meşruhata dercolunur. 

             Sicilden verilen suretlere altı kırmızı mürekkeple çizilmiş olan kayıtlarancak talep halinde veya icabı hale uygun 

olduğu takdirde dercolunurlar. 

             Madde 93 – İstek üzerine, bir sicil kaydının taallük eylediği hususa dair başkaca kayıt bulunmadığına veyahut 

muayyen bir tescilin vukubulmadığına dairbelge verilir. 

             Madde 94 – Verilecek belge ve vesikalar tanzim mahal ve tarihi yazıldıktan sonra resmi mühürle mühürlenmek ve 

sicil memuru tarafından imza olunmak lazımdır. 

             Madde 95 – Sicil memur ve muavinleri imza atarken bunun üstüne daima sicil numaraları ile adres ve soyadlarını 

okunaklı bir şekilde yazmaya mecburdurlar. 

ONUNCU FASIL 

Çeşitli hükümler 

             Madde 96 – Türk Ticaret Kanununun 826 ncı maddesi mucibince satılması talep edilen gemi payları sicil 

memurluğunca açık artırma ile satılır.  
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             Madde 97 – Gemi siciline yazılması lazım gelen ölçü, kanun ve nizamnamelerde aksine hüküm bulunmadıkça ticaret 

gemilerinin ölçülmesine mütaallik hükümlere göre yapılan ölçüdür. 

             Madde 98 – Türk Ticaret Kanununun 831. inci maddesi gereğince geminin bordolarının her iki tarafına adı, kıçınada 

adı ile bağlama limanı silinmez, bozulmaz ve çok okunaklı Türk kitap harfleriyle aşağıdaki şekilde yazılır: 

             1) En ufak harflerin boyu en az on santimetre, 

             2) Harfleri teşkil eden esas çizgilerin genişliği en az harf boylarının beşte biri, 

ebadında olmak lazımdır. 

             Madde 99 – Noterler, gemi veya gemi paylarının temlikine, mülkiyetin taksimine, gemi veya payları üzerinde ayni 

bir hak tesisine veya bir hakkın devrine yahut bundan feragata mütedair olarak tanzim veya imzalarını tasdik eyledikleri 

mukavelelerden geminin müseccel bulunduğu sicil dairesini haberdar etmeğe mecburdurlar. 

             Madde 100 – Münakalat Vekaletinin tensibi ile bağlama limanlarında dahi herbir limana bağlı bulunan gemilerin bir 

fihristi tutulabilir. 

             Şu kadar ki bu gibi fihristler gemi sicili mahiyetini haiz değildirler. 

ONBİRİNCİ FASIL 

İntikal hükümleri ve son hükümler 

             Madde 101 – Gemi sicillerindeki bütün kayıtların en geç 30 Eylül 1957 tarhine kadar bu Nizamnameye ekli (1) 

numaralı örnek veçhile tertip ve tanzim olunmuş yeni sicillere nakli mecburidir.Kayıt naklinde 55 ve 56 ncı maddeler kıyas 

yolu ile tatbik olunur. (1) 

             Mevcut gemi tasdiknamelerinin de aynı tarihe kadar bu Nizamnameye ekli (2) numaralı örnek veçhile tanzim 

olunacak yenileriyle tebdili lazımdır. 

             Madde 102 – Bu Nizamnameye ekli örneklere uygun sicillerin ve matbu kıymetli evrakın tab ettirilerek sicil 

dairelerine gönderilmek üzere Münakalat Vekaletine gönderilmesi Adliye Vekaletince temin olunur. 

             Madde 103 – Yenileri gönderilinceye kadar sicil dairelerince mevcut gemi sicillerinin en geç 30 Eylül 1957 tarihine 

kadar kullanılması caizdir. Şu kadarki, bu Nizamnamenin mer'iyetinin mütaakıp yapılacak tescillerde mevcut sicillerde 

nizamname hükümlerine uygun yeni sicil defterleri açılması ve kayıtların bu defterlere naklinden sonra tescilin icrası 

lazımdır. (1) 

             Bu Nizamname mucibince yeni sicillerin sicil dairelerine gönderildiği tarihten itibaren eski siciller üzerinde muamele 

yapılamaz. Eski kütüğe müseccel bir gemi hakkında herhangi bir tescil talep olundukta evvelemirde bu gemi kayıtları yeni 

sicille nakil ve ondan sonra muamele ifa olunmak lazımdır. 

—————————— 
(1)    Bu maddedeki süre, 18.1.1958 tarih ve 4/9875 sayılı kararname ile 30.6.1958 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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             Madde 104 – Yukarki madde hükümleri dairesinde kullanılmalarına devam edilecek olan eski sicillere bu 

Nizamnamenin mer'iyetinden sonra yapılacak ilk tescilde geminin kanunun hangi hükmüne tevfikan Türk Bayrağını çekmeğe 

hakkı olduğu, makine takatı ve tanınma işareti ilaveten kayıt olunur. Sicil memurluğu bu maksatla müseccel malikleri bayrak 

çekme hakkına esas teşkil eden vakıaları beyan ve ispat etmeğe, makine takatını beyan ve bunu kuvvetle muhtemel 

gösterecek belgeleri ibraza davet eder. 

             Türk Ticaret Kanununun mer'iyet ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı kanunun 32 nci maddesi gereğice geminin 

hangi tarihte Türk Bayrağı çekme hakkını zayi etmiş olacak sicile kayıt olunur. 

             Madde 105 – Nizamnamenin mer'iyetini mütaakıp her sicil dairesi kendi siciline müseccel gemilerin tanınma 

işaretlerine dair 67 nci madde gereğince alfabetik bir fihrist tanzim ederek bir nüshasını Münakalat Vekaletine gönderir. 

             Madde 106 – Gemi sicilini tutmakla vazifelendirilmiş bulunan memur ve muavinleri ile sicil memurluklarının 

adresleri Münakalat Vekaletince Adliye Vekaleti ile sicil dairesinin bağlı bulunduğu asliye mahkemesine gönderilmek üzere 

Adliye Vekaletine bildirilir. Bu hususlarda vukubulacak değişiklikler de gecikmeden aynı suretle bildirilir. 

             Madde 107 – 18/5/1931 tarih ve 11045 sayılı Kararname ile mer'iyete konmuş bulunan "Türk Gemilerinin Tescili 

hakkındaki Nizamname" ile 15/12/1932 tarihinde mer'iyete konmuş olan tescil talimatnamesi tamamen ve diger Nizamname 

veTalimatnamelerin bu Nizamnameye muhalif hükümleri kaldırılmıştır. 

             Madde 108 – 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 838 ve 865 inci maddelerine göre tanzim ve Devlet Şürasınca 

tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri 1/1/1957 tarihinde mer'iyete girer. 

             Madde 109 – Bu Nizamname hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Sayfa : 1 

  

Gemi Sicil Nizamnamesine ekli ve sicil defterleri hakkında 

(1) No.lu örnek 

  

(Ebat 32 x 45)                                              (Madde60) 

  

  

  

BAŞLIK 

  

  

...................... GEMİ SİCİLİ DAİRESİ 

  

  

GEMİ SİCİLİ DEFTERİ 

  

  

  

  

DEFTER No. 

  

  

  

  

  

  

  

MEŞRUHAT : 
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Sayfa : 3 

  

(Ebat 32 x 45)                                               (Madde 80)                                          4 No.lu örnek : 

  

  

  

BAŞLIK 

  

  

  

YAPI SİCİLİ DAİRESİ 

  

  

  

İNŞA HALİNDEKİ GEMİLERE 

MAHSUS SİCİL DEFTERİ 

  

  

  

  

DEFTER No: 

  

  

  

  

  

  

             MEŞRUHAT : 
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31.12.1956TARİH VE 4/8520 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI  
İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE  EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN  

TÜZÜKLERİN  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE 

Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü 

Yürürlüğe Koyan Kararnamenin 

  
Tarihi 

  

Numarası 

Farklı Tarihte 
Yürürlüğe Giren 

Maddeler 

Yürürlüğe 
Giriş Tarihi 

  
18.1.1958 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
4/9875 

  
- 

  
27.2.1958 

 

 

 


