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Özü:  2017 yılı Rehinli Taşınır Sicili  
          Ücret Tarifesi hk. 
 
 

 
........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA 
........................ NOTERLİĞİNE 
 
 
             
              1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 
Kanununun uygulaması kapsamında, Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2016 tarihli 29935 
(3.Mükerrer) sayısında yayımlanan Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği’ nin ‘Ücretler’ başlıklı 
20.maddesi 2.fıkra hükmü uyarınca, Birliğimizin de görüşü alınmak suretiyle Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘2017 yılı Rehinli Taşınır Sicili Ücret Tarifesi’ ile; 

 

 Rehin Sözleşmesi ve Tescil Ücreti                      :      200,00 TL 

 Rehin Sözleşmesi Değişiklik ve Tescil Ücreti    :        60,00 TL 

 Rehin Terkin  Ücreti                                              :        30,00 TL    

 Onaylı Belge Ücreti (Beher sayfa)                       :        10,00 TL       
 

 Olarak belirlenmiştir. 

 

             Sicil hizmetlerinin yürütülmesi ile bu hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin tahsilinde; 
ilgili Bakanlık yazısında belirtilen; 

 

 Gerek güvenli elektronik imza ile imzalanarak tescil için noterliklere gönderilen rehin 
sözleşmesinin tescili, gerekse noterlerce hazırlanan rehin sözleşmesinin sicile tescili 
sonrasında, tescil edilen sözleşme örneği ile tescil belgesinin birer suretinin taraflara 
verilmesi gerekmekte olup, yapılan bu işlemler sebebiyle, ücret tarifesinde belirlenen 
tescil ücreti dışında herhangi bir adla ücret tahsil edilemeyeceği, 
 

 Rehin sözleşmesinin değişikliğinin tescili sonrası, değiştirilen sözleşme örneği ile tescil 
belgesinin birer suretinin taraflara verilmesi gerekmekte olup, yapılan bu işlemler 
sebebiyle, ücret tarifesinde belirlenen değişiklik tescil ücreti dışında herhangi bir adla 
ücret tahsil edilemeyeceği, 
 
 
 
 
 



 

 Rehnin terkin edilmesi halinde, terkin yapıldığını gösterir belgenin birer suretinin taraflara 
verilmesi gerekmekte olup, yapılan bu işlem sebebiyle, ücret tarifesinde belirlenen rehin 
terkin ücreti dışında herhangi bir adla ücret tahsil edilemeyeceği, 
 

 Rehin sözleşmesinin tescili ile rehin sözleşmesi değişikliğinin tescili sonrasında herhangi 
bir zaman diliminde taraflarca onaylı suret talep edilmesi halinde, beher sayfa için 
yalnızca ücret tarifesinde belirlenen onaylı belge ücretinin tahsil edileceği, 

 

  Anılan Yönetmeliğin, ‘Belge ve örnek talebi’’ başlıklı 26.maddesinin 2.fıkra hükmündeki 
düzenleme uyarınca; Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, Bakanlık ile Bakanlık 
tarafından uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları tarafından onaylı belge örneği talep 
edilmesi halinde herhangi bir bedel alınmayacağı, 

Hususlarından bilgi edinilmesini rica ederim. 

            Saygılarımla, 

 

 

 
                                                                                                   Yunus TUTAR   
                                          Başkan 
 
   
       

           (GENEL YAZI: 9 ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


