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Yazarlar: Av. H. Zihni Gönen LL.M, Av. Begüm Yamaner, Gönen Hukuk Bürosu 

6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETME REHNİ 

 

I. GİRİŞ 

Ticari işletmenin faaliyetinin devamı sırasında, tacirlerin finansman erişiminde karşılaştığı zorluklardan 

en önemlisini teminatlar oluşturmaktadır. Söz konusu finansman ihtiyacı kefalet gibi şahsi teminatlarla 

karşılanabildiği gibi, ayni teminat karşılığında da sağlanmaktadır. Kredi verene sağlanacak ayni teminat 

ise, taşınmaz veya taşınırlar üzerinde kurulacak rehin hakkı ile mümkün olmaktadır.  

Ticari işletmeye dâhil bulunan menkul malların teslim edilmeksizin bir borca karşılık teminat 

gösterilmesini sağlamak maksadıyla düzenlenen 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (“TİRK”); 

küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, ve rekabet güçlerinin 

arttırılması amacıyla hazırlanan ve 28.10.2016 tarihinde 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6750 

sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun (“TRK”) 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 

kaldırılmıştır. İşbu çalışmamızda, TRK’nın getirdiği yenilikler kapsamında Ticari İşletme Rehni’nin 

tarafları, konusu ve kurulması ile rehin veren ve rehin alanın hak ve yükümlülükleri 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ticari İşletme, Taşınır Rehni, Rehin Sözleşmesi, Rehinli Taşınır Sicili. 

II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ’NİN TARAFLARI VE KONUSU 

Rehin sözleşmesi ancak kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı 

gerçek ve tüzel kişiler ya da tacir ve/veya esnaflar arasında yapılabilir. İşin niteliği icabı, rehin alacaklısı 

kredi kuruluşları olmaktadır. Kredi kuruluşları ise, başta mevduat ve katılım bankaları olmak üzere 

finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ile Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca faaliyet 

gösteren finansal kuruluşlar ile kredi ve kefalet sağlayan kamu ve özel kurum ve kuruluşlardır.  

TRK ile birlikte, kredi kuruluşlarının taşınır rehni karşılığında kredi vermesi dışında tacirlerin kendi 

aralarında ya da tacirle esnaf arasında ya da esnaf ile esnaf arasında ticari işlemlerde taşınır rehni 

sözleşmesi yapma imkânı getirilmiştir. 
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TRK kapsamında rehin kurulabilecek taşınır varlıklar: alacaklar; çok yıllık ürün veren ağaçlar; fikri ve 

sınai mülkiyete konu haklar; hammadde; hayvan; her türlü kazanç ve iradlar; lisans ve ruhsatlar (başka 

bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan); kira gelirleri; kiracılık hakkı; 

menkul işletme tesisatı (makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme 

cihazları dahil her türlü elektronik cihazlar); sarf malzemesi; stoklar; tarımsal ürün; ticaret unvanı 

ve/veya işletme adı; ticari işletme veya esnaf işletmesi; ticari plaka ve ticari hat; ticari proje; vagon; 

üçüncü kişilerin zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları. TRK’da belirtilen rehin 

verilebilecek taşınır varlıkların dışındaki varlıklar üzerine rehin sözleşmesi yapılamaz. Zira, burada 

sınırlayıcı yöntem (numerus clausus) kullanılmıştır. Rehin işletmelerin mevcut ya da müstakbel 

varlıklarının getirileri ile her türlü sözleşmeden doğan mevcut veya müstakbel alacaklar üzerinde 

kurulabilir. Ancak yukarıda sayılan söz konusu tüm varlıkların rehne konu olabilmeleri için devredilebilir 

olmaları gereklidir.  

III. TİCARİ İŞLETME ÜZERİNDE TAŞINIR REHNİ 

a. Rehnin Kurulması 

Ticari işletme üzerinde taşınır rehni kurulabilmesi için, ilgili ticari işletmenin ticaret sicilinde tescilinin 

bulunması gereklidir. Ticari işletmenin, içerdiği mal varlığı unsurlarının rehni için zorunlu tasarruf 

işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın, bir bütün halinde rehin verilmesi mümkündür.  

Rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş her türlü varlık rehne dahil olur. TRK ile 

yapılan değişiklikler neticesinde, ticari işletmenin bütününün rehne konu olması halinde, ticari 

işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş tüm unsurlar (menkul işletme tesisatı, hammadde, sarf malzemesi, 

stoklar, ticaret unvanı ve/veya işletme adı, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, tarımsal ürün, çok yıllık 

ürün veren ağaçlar, hayvan, ticari proje, ticari plaka, ticari hat ve vagon) teslimsiz taşınır rehninin 

kapsamına girmektedirler. Trafik siciline, gemi siciline, uçak siciline, hayvan siciline kayıtlı olmayan ya 

da kaydedilmesi gerekmeyen unsurlar, ancak işletmenin bir bütün halinde rehnedilmesi halinde Rehinli 

Taşınır Sicili’ne tescil ile ticari işletme rehni kapsamına girebilmektedirler. Ticari işletmenin motorlu 

taşıt araçları, maden ruhsatı gibi rehin için ilgili sicillere tescili gereken unsurlarının rehni için, tescili 

gerekli bulunan söz konusu varlıkların ilgili sicillere bildirilmesi gerekir. 

Yukarıda anılan ticari işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan taşınır varlıkların borcu karşılaması 

halinde, işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulamaz. 
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b. Rehin Sözleşmesi 

Taşınır rehni, rehin alan ile rehin veren arasında, bir borca teminat tesis etmek amacı ile rehnedilen 

varlığın zilyetliğini devretmeksizin sınırlı ayni hak kurma konusunda iradeleri kapsayan bir rehin 

sözleşmesi ile kurulur. Yazılı olarak düzenlenen rehin sözleşmesinin sicile tescil edilebilmesi için 

tarafların imzalarının noter tarafından onaylanması veya sözleşmenin sicil yetkilisinin huzurunda 

imzalanması şarttır. Sözleşmenin elektronik ortamda da hazırlanması mümkündür. Bu halde imzaların 

elektronik güvenli imza ile gerçekleştirilmesi gereklidir. 

Sözleşmede rehin veren ile rehin alanın açıkça belirtilmesi gerekir. Ticari işletmenin rehni halinde rehin 

sözleşmesinde; ticari işletmenin unvanı, MERSİS numarası, temsil ve ilzama yetkili temsilcinin adı ve 

soyadı ile imzasının bulunması gerekir. 

Sözleşmede; rehin sözleşmesinin tarafı, borcun konusu, borcun miktarı belirli değilse rehnin hangi 

miktar için güvence teşkil ettiği, ödenecek para cinsi ve rehnin azami miktarı, rehne konu varlık ile bu 

varlığın ayırt edici özelliklerini belirten seri numarası, markası, üretim yılı, şasi numarası, belge seri 

numarası, varsa GTİP ya da PRODTR sanayi ürünü kodu gibi hususlar yer almalıdır. Ayrıca, rehin hakkının 

sicile tescilinden doğan masrafların kime ait olacağının rehin sözleşmesinde belirtilmesi gerektiği 

hususu da açıkça düzenlenmiştir. 

c. Rehinli Taşınır Siciline Tescil 

Rehnin sağladığı güvence, tescilde belirtilen rehin tutarı ve derecesi ile sınırlıdır. Bu kapsamda, ticari 

işlemlerde taşınır rehninin tamamlanabilmesi, geçerlilik kazanabilmesi ve üçüncü kişilere karşı hüküm 

ifade edebilmesi için Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil edilmesi gerekir. Nitekim ticari işletmenin rehninde 

de tescilin kurucu nitelikte olduğu hususu, Yargıtay’ın emsal kararlarında; “… ticari işletme rehni halleri 

için ticaret siciline tescil, zorunlu ve kurucu niteliktedir.” şeklinde içtihat edilmiştir.1 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 36. maddesinde sicil kayıtlarının etkisinin üçüncü şahıslar açısından 

başlangıcı düzenlenmiş ve ticaret sicili kayıtlarının, üçüncü kişiler hakkında kaydın ilan edildiği günü 

takip eden işgününde hüküm ifade edeceği belirtilmiştir. 

TRK ile elektronik ortamda işleyecek yeni bir sicil ihdas edilmiş olup söz konusu Taşınır Rehni Sicili 

(“TARES”) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gözetiminde Türkiye Noterler Birliği bünyesinde 

kurulmuştur. Bu sayede, TRK kapsamında taşınır varlıklar üzerinde tesis edilecek rehinlere ilişkin tescil, 

 
1 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 10.10.2016 tarihli, 2016/16697 E. ve 2016/12409 K. sayılı ilamı. 
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terkin, değişiklik gibi tüm iş ve işlemler elektronik ortamda TARES üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 

Ayrıca, bir ticari işletme bünyesinde bulunan herhangi bir malvarlığının rehne konu edilmesi halinde, 

söz konusu rehne ilişkin bilgiler de TARES üzerinden sorgulanabilecektir. Dolayısıyla, TRK’nın getirdiği 

söz konusu değişiklik uyarınca, TARES sistemi üzerinden ön kayıt yapılmaksızın noter huzurda ticari 

işletme rehni tesis etmek mümkün değildir. 

d. Rehin Sözleşmesi’nin Taraflarının Hak ve Borçları 

Rehin veren, rehnin konusunun zilyedi bulunduğu için, işlemlerini dürüstlük kuralı çerçevesinde 

yapmak ve bunların değerini koruyacak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Rehin alacaklısı rehne 

konu taşınır varlığı denetleme hakkına sahiptir. Rehin veren taşınırın değerini düşüren davranışlarda 

bulunursa, rehin alacaklısı hakimden bu gibi davranışların yasaklanmasını talep edebilir. Rehin 

alacaklısı, rehinli taşınırın değerinde düşme meydana gelmiş ise, alacağı için başka bir güvence 

gösterilmesini veya rehin konusunun eski hale getirilmesini talep edebilir. Rehin konusunun değerinde 

düşme tehlikesi ortaya çıktığında ise, başka bir güvence istemesi mümkündür. 

Rehin sözleşmesine konu borcun vadesinde ödenmemesi halinde, TRK bu konuda genel hükümlerden 

farklı bazı özel hükümler getirmiştir. TRK kapsamındaki borçların süresinde ifa edilmemesi halinde 

alacaklı için dört yol öngörülmüştür: (i) Rehinli taşınırın mülkiyetini talep etmek, (ii) alacağı varlık 

yönetim şirketine devretmek, (iii) zilyetliğin devrine konu olmayan varlıklarda kiralama ve lisans hakkını 

kullanmak ve (iv) alacak sayılan ilk üç yol ile tahsil edilemediği takdirde genel hükümlere göre alacağın 

tahsilini istemek. Anılan düzenleme uyarınca, belirtilen ilk üç yola başvurulmaksızın genel hükümlere 

göre rehnin paraya çevrilmesi yoluna gidilemeyecektir. 

Yürürlükten kalkan TİRK uyarınca, borçlu borcunu ödemediği takdirde, alacaklıya; ticari işletmeyi veya 

münferit bir unsurunu temellük etme hakkını veren her türlü sözleşme hükümsüz idi. Diğer bir ifadeyle, 

ilgili düzenleme ile lex commissoria yasağı düzenlenmekteydi. Ancak, TRK ile getirilen değişiklikler ile 

birlikte, borçlunun borcunu ödememesi halinde öngörülen imkanlardan alacaklının rehinli taşınırın 

mülkiyetinin talep edilebilmesi, lex commissoria ilkesinin ihlaline yol açmakta ve söz konusu yasağı 

bertaraf etmektedir. İlaveten, TRK’nın 16. maddesinin 1. fıkrası ile de temerrüde rağmen mülkiyetin 

alacaklıya devrinden kaçınan borçlunun cezai yaptırıma tabi olacağı öngörülmüştür.  

Doktrinde konuya ilişkin farklı görüşler yer almaktadır. Şit İmamoğlu’na göre, rehin sözleşmesinde bu 

yönde bir hüküm bulunmasa bile TRK uyarınca borcun ödenmemesi halinde taşınırın mülkiyetinin devri 

talep edilebilir. Buna ek olarak, genel hükümlerde kesin geçersizlik yaptırımına tabi tutulmuş bir 

anlaşmanın TRK’ya tabi rehinde geçerli olması uygun bulunmamış ve bunun Anayasa’nın 13. 
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maddesine ve diğer hükümlere aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Göle/Aydoğan’a göre, TRK ile alacaklıya 

rehinli varlığı kanundan kaynaklı edinme hakkı tanınması, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 949. 

maddesinde, temeli Roma Hukuku’na dayanan genel ilke niteliğindeki lex commissoria yasağına aykırı 

bulunmuş ve bu konudaki sözleşme hükmünün kesin olarak geçersiz olduğu ileri sürülmüştür. 

Antalya/Acar’a göre, söz konusu düzenleme ile genel yasağa yasal bir istisna getirildiği, lex commissoria 

yasağının sözleşme yapılırken ve borç muaccel olmasından sonraya dönük olmadığı; alacaklının bu 

hakkı temerrütten sonra kullanabileceği; taşınırın ekspertiz tarafından tespit edilen objektif değeri 

üzerinden devralınması sebebiyle borçlunun sömürülmesinin söz konusu olmayacağı; lex commissoria 

yasağına gerçekte aykırı bir durumun olmadığı değerlendirilmiştir. 

TRK’nın söz konusu düzenlemesi, kredi verenin alacağına daha hızlı kavuşması amacıyla, kredi veren 

alacaklı yararına getirilen bir düzenleme olmakla birlikte, aynı zamanda rehin sözleşmelerinin bir 

hükmü haline gelmektedir. Zira 31 Aralık 2016 tarih ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari 

İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik’in 

9. maddesinde, rehin sözleşmesinde hangi hususların bulunması gerektiği düzenlenmiş ve anılan 

maddenin (ı) bendinde, “…(ı) Varsa temerrüt durumunda mülkiyeti devralma hakkının kullanılacağı 

kaydı…”nın konulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle, ilgili düzenlemeye ilişkin genel görüş, söz 

konusu düzenlemenin lex comissoria yasağını bertaraf ettiği yönündedir. Zira söz konusu düzenleme 

ile, henüz rehin sözleşmesi yapılırken alacaklıya bahse konu hak tanınmaktadır.  

IV.      TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ’NİN SONA ERMESİ 

Rehin hakkı, rehinli alacağın son bulması, sözleşmede öngörülen geçerlilik süresinin dolması ve rehinli 

varlığın yok olması halinde sona erer. Rehin ile temin edilen alacağın son bulmasını takip eden üç iş 

günü içinde alacaklı Rehinli Taşınır Sicili’nden terkin istemek zorundadır. Aksi takdirde, alacaklı aleyhine 

idari para cezasına hükmedilir. Söz konusu süre içerisinde bildirim yapılmaması halinde, rehin veren 

mahkemeye başvurarak sicilden terkin talep edilebilir. Rehinli varlığın yok olması halinde rehin hakkı 

sona ermekle birlikte, rehinli varlık sigorta ettirilmiş ise, rehin hakkı bu sigorta tazminatı üzerinden 

devam eder.  

V.   SONUÇ 

 

Ticari işletmenin faaliyeti sırasında tacirlerin zaman zaman doğan kredi ihtiyaçları, şahsi ve/veya ayni 

teminatlar ile karşılanabilmektedir. Ancak, söz konusu taşınır unsurların rehin verilmesi durumunda 
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karşı tarafa teslim edilmesi halinde, ticari işletmenin faaliyetlerine devam etmesi mümkün 

olmamaktadır. Bu kapsamda, TRK ile teslim şartlı taşınır rehnine bir istisna getirilmiştir. 

 

TRK ile, rehnin kapsamı genişletilmiş ve sadece ticari işletmenin bütünü üzerinde değil ve fakat TRK’nın 

5. maddesinde sayılan varlıkların üzerinde teslimsiz rehin kurulması imkânı ortaya çıkmıştır. TİRK’de 

rehin karşılığı kredi verenler sınırlı olarak sayılmış iken, TRK’da bunun sınırı genişletilmiş ve kredi 

kuruluşları dışında tacir ve esnafın da rehin alan olabileceği hükme bağlanmıştır. 

 

Son olarak, TRK ile birlikte getirilen TARES sistemi sayesinde, ticari işletme rehni sistematik ve şeffaf bir 

ortamda kayıt altında tutulmaya başlanmış ve basit bir sorgulamayla sistem üzerinde şirketlerin 

ve/veya mal varlıklarının üzerinde tesis edilen rehinlerin aleniyeti ve ticari hayatta güvenilirliği tesis 

edilmiştir. 
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