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Rehni Kanununun 01.01.2017 tarihinde Yürürlüğe 

Gireceği ve Buna İlişkin Tescil İşlemlerini Noterlikte 

Yapılacağı Hk. 

                         

                                                                              

                                                                                             

                     

........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA 

........................ NOTERLİĞİNE 

  

  

            Bilindiği üzere;  28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6750 
sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

  

            Bu Kanunun 1 inci maddesinde yer alan amaç ve kapsamı doğrultusunda, 3  üncü 
maddesinde belirtilen kredi kuruluşları, tacir ve esnaflar ile kredi alacak tacir, esnaf, çiftçi, üretici 
örgütü, serbest meslek erbabı gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulacak rehin işlemlerine ilişkin 
sözleşmelerin, elektronik ortamda ya da yazılı olarak düzenlenebileceği, elektronik ortamda 
düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için sözleşmenin güvenli elektronik imza 
ile onaylanmasının ve yazılı olarak düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için 
ise tarafların imzalarının noterce onaylanmasının veya sözleşmenin Sicil yetkilisinin huzurunda 
imzalanmasının şart olduğu  sözü edilen Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilmiştir. 

  

Aynı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, rehin hakkının tesisi ve üçüncü kişilere karşı 
hüküm ifade etmesi, rehinli alacaklılar arasında öncelik hakkının saptanması, rehinli taşınır varlık 
ile alacağın devrinin tescili amacıyla Rehinli Taşınır Sicili kurulacağı ve  2 nci maddesinin (k) 
bendinde de bu Sicilin Bakanlık tarafından kurulacağı veya kurdurulacağı hükümlerine yer 
verilmiştir. 

  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında sözü edilen yasal düzenlemenin 
Bakanlığa verdiği devir yetkisi kapsamında Sicil Merkezi görevinin Türkiye Noterler Birliği, rehin 
sözleşmelerine ilişkin işlemlerinin ise noterlikler tarafından yerine getirilmesi hususunda 
23.12.2016 tarihinde protokol imzalanmıştır. 

  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken yapılan çalışma sonucunda, Bakanlığın 
uygulanmasına karar verdiği usul ve esaslar doğrultusunda ve bu protokol gereğince, Birliğimiz 
tarafından gereken tüm hazırlıklar tamamlanmış ve bilişim sistemimiz içinde kısaltılmış adı 
(TARES) olan Taşınır Rehin Sicil Sistemi kurulmuştur. Tüm bilgi ve açıklamaların yer aldığı Taşınır 
Rehin Sicil Sistemi’ne (www.tares.org.tr) adresinden ulaşılabilecektir. 

http://www.tares.org.tr/


  

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu hükümleri uyarınca gerek elektronik ortamda, 
gerekse noterliklerimizde yapılabilecek rehin sözleşmelerinin, 6750 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 
gereğince kurulabilmesi için mutlaka noterliklerimizde tescil edilmeleri gerekmektedir. Keza tescili 
gereken hususlardaki değişikliklerin de aynı şekilde tescil edilmeleri zorunludur. Gerek 
sözleşmelerin yapılması gerekse tescil işlemleri noterliklerimizce Birliğimiz bilişim sistemi içinde yer 
alan merkezi sicil sistemi (Taşınır Rehin Sicil Sistemi -TARES) üzerinden elektronik ortamda 
yapılacaktır. 

  

Birliğimizce, tüm işlemlerin rahatlıkla ve en hızlı şekilde yapılması amaçlanmış ve buna göre 
gereken hazırlıklar yapılarak tamamlanmıştır. (www.tares.org.tr) adresinden ulaşılabilecek Taşınır 
Rehin Sicil Sistemi (TARES) web sayfasında, uygulanacak usul ve esaslara yer verilmiş olup,  6750 
sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu hükümlerine göre kurulacak rehin sözleşmelerinin ve 
bunların tescil işlemlerinin 01.01.2017 tarihinden itibaren buna göre yapılması gerekmektedir. 

  

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak olan Yönetmelik yayımlandığında ayrıca 
duyurulacaktır. 

  

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

            Saygılarımla, 

  

  

  

   Yunus TUTAR                                                                                                                           

   Başkan 
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