T.C.
ADALET BAKANLTciI
Personel Genel Mudurlugu

Sayi :82084579/5840/31271
Konu Hayvan Rehni Sicil Defteri

16/08/2016

TURKIYE BAROLAR BIRLtOI BASKANLI()INA
(Yazi t1eri MudurlügU)

Ilgi

:20/04/2016 tarihve4l87O694-099[II-1]-4054 say!!! yaziniz.

ilgi yaziniz ile hayvan rehni sicil defterinin nasil tutu!masi gerektigi ye bu defterler
ile i!gi!i itiraz!arin Adalet Bakanhginin hangi birimine yapilacagi hususunda bilgi veri!mesi
istenilmiflir.
Icra daire!eri tarafindan tutu!acak Hayvan Rehni Sici!ine kayit i1em1erinde uyu!masi
gereken usul ye esas!ar ek!i 28/05/2014 tarih ye 3466/17922,sayili yazimiz ile teki!atimiza
duyuru!muflur. Bi!gi t!em Dairesi Bakan!iginin ekli 04/08/2014 tarih ye 434/4847 sayilari
yazdarindan da 13/06/2014 tarih!i yukleme i!e sOz konusu kayit!arin UYAP ortamrndan
dilzen!enmesine imkän sag!andigi an1ai1maktadir.
Diger taraftan, Bakan!igimizin cesit!i birimleri tarafindan yQrutu!en icra ye iflâs
hizmet!erine iliskin gorev!erin tek dde toplanmasi ye icra ye iflâs sisteminin yonetiminde
etki!i bir kurumsal yapi o!uturu!masi amaciyla 17/05/2013 tarih!i Bakan OIur'u i!e Personel
Gene! MudUrlugu bunyesinde !era ye Iflâs Hizmet!eri Daire Bakan!igi kurulmuflur. Bit
itibarla, icra ye iflâs dairelerinin .Hayvan Rehni Sici!ine kayit is!em!eri He ilgili itiraziar da
Icra ye Iflas Hizmetleri Daire Bakan1igina yapilabilecektir.
Bi!gi ye geregini rica ederim.

Altan Fatih MEHAN
Hakim
Bakan a.
Genel MudUr Yardimcisi

Ek: 2 (3 sayfa)

Im
* .Bu evrak, 5070 sayllI Kanun hukUrnlerine uygun olarak elektronik imza ile imza1anmitjr.
Vekaletler Cad. No:6 Bakanliklar 06659 ANKARA
Telefon No: (032)414 6227 Faks No: (0 312) 425 40 75
e-posta: pgm@adalet.gov.tr Internet Adresi : www.adalet..gov.tr

Aynntili bilgi için irtbat: A. AKPINAR
Sube MlldurU
Telefon No:(0 312) 414 62 27
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T.C.
ADALET BAKANLIOT
Personel Gene! Mudurlugu

Sayi 82084579/3466/17922
Konu : Hayvan Rebni Sicili Elk.

28/05/2014

CUMHURIYET BASSAYCILTOINA

A!acakli ile borçlu arasindaki borç i1ikisinin teminatini oluflurmak amactyla tesis
edilen y e teslim arti olmaksizin mal Uzerinde alacakii lehine sinirli ayni hak doguran hayvan
rebnine i1ikin skil kayitlari iera daireleri tarafindan tutulmaktadir. Katilim Oncesi Yardim
Araci Kirsal Kalkrnma Programi (IPARD) veya genel kredi uygulama!ari çerçevesinde, izin
y e i!an yukUmlu!Ugunu yerine getirmi olmak kaydiy!a Ziraat Bankasi y e Halk Bankasi gibi
kamu banka!an lie diger bankalar tarafindan kullandirilan kredi!erin teminati o!mak Uzere
gosteri!en çiftlik hayvan!arinin, icra daireleri tarafindan tutu!acak Hayvan Rehni Siciline
kayit iiem1erinde tereddut o!utugu Bakanligimiza intikal eden bilgi!erden an1ai1mt$ir.
4721 sayili Turk Medeni Kanununun "Ayrzk dururniar" ba!ik!i 940 mci
maddesinde; "Yetkiii makamiar tarafindan izin verilen kuruiuciar ile koopera4flerin
alacakiarinin gUvence altina alinmasi için, ziiyethk devrediim eden de, icra dairesinde
tutulacak ozel sicile yazzimak suretiyie hayvaniar uzerinde rehin kurulabilir. Bu amaçia
tutulacak sicil tuzukie beiirienir.
Gerçek veya tuzel k4uilerin alacakiarinin güvence aitina alinmasi için, kanun
geregince bir sicile tescili zorunlu olan tacznzr ma liar uzerinde, ziiyethk devredilmeden de,
taylnlr mahn kayitli buiundugu siciie yazilmak suretiyle rehin kurulabilir. Rehnin
kurulmasina il4kin diger hususiar tuzukle belirlenir."
4722 sayili TUrk MedenI Kanununun YUrurlugU y e Uygulama 5ek!i Hakkinda
Kanunun "TüzQk ye yOnetmeiikier" bashk!i, 22 nci maddesinde; "Turk Medeni Kanununda
ongorulen tuzuk ye yonetmeiikier, bu Kanunun yururluge girdigi tarihten itibaren bir yd
içinde çzkanhr ya da yururiQkteki tuzuk ye yonetmehkierde gerekii deg4yikiikler yapilir. Bu
duzeniemeler yapzhncaya kadar, yururiukteki tiizuk ye yonetmeiiklerin Turk MedenI
Kanununa aykirm oimayan hukumierinin uygulanmaszna devam olunur."
Mulga 743 sayi!i Medeni Kanunun 854 uncU maddesine istinaden hazir!anan y e 4722
sayili Kanunun 22 nci maddesi geregince yUrurlUkte oidugu an!ai!an, Hayvan Relmi
Tuzugunun 4 UncU maddesinde; "Hayvan rehni sicili icra daireierinde tutulur. Bir asiiye
mahkemesinin yargi çevresi içinde birden çok icra dairesi varsa, sicili tutma görevi Adalet
Bakanizgsnca belirtilecek icra dairesine attir."
24 Agustos 1966 tarih!i 12383 sayi!i Resmi Gazete'de yayim!anan Hayvan Rehni
Tuzugunun Uygu!anmasi Hakkrnda Yonetmeligin "Hayvan rehni sicilini tutan icra
dairelerinde" bahkh 2 nci maddesinin birinci fikrasrnin (a) bendi "Her Asiiye mahkemesinin
yargi çevresindeki icra dairelerinde, çevredeki icra daireleri birden fazia ise Adaiet
Bakanliginca belirtilecek icra dairesinde a,cagida gosteriien defterlerin tutuimasm zorunludur.
(a)Hayvan Rehni Sicil Defteri"
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F{ukUmlerine yer verilmiflir.
Bu duzenlemelerden y e genel hUkUmlerden anIai!acagi Uzere; hayvan rehni, rehinli
eyanin degerine iliskin bir hak olup, hak sahibine rehin konusu eyayi paraya çevirerek
bedelinden alacagini Oncelikle elde etme yetkisi vermek suretiyle teminat i1evi gOren sinirli
bir ayni haktir. Hayvan rehni siciline kayit i1em!erinde uyulmasi gereken usul ye esaslar söz
konusu tuzuk y e yOnetmelikte açik1antrn olup hayvan rehni sicil defterine kayit He ilgili
iIem1eri yerine getirmek Ozere hayvanin mutad olarak bulundugu yer icra dairesi
gorev1endirilmitir. Bu i1em1erin sicil defterine kayit edilmesi rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla icra takibi olmayip, sadece resmi makamin katilimi ile rehin hakkina gecerli!ik
kazandiran hukuki bir iflem oldugu dikkate alindiginda, yapilan iIem1er ile ibraz edilen
belgelerin kayit altina alinarak muhafazasi için dosya usulunun tatbiki zorunludur.
Bu itibarla;
Hayvan rehni sicil defterine kayit için talep ye tescil i!em1erinin sOz konusu rehin
i1emine konu olan hayvanin mutad olarak bulundugu yer icra dairesi tarafindan, birden fazia
icra dairesinin bulundugu yerde yapilmasi halinde i1emIerin 2 nci icra dairesi tarafindan
yerine getirilmesi,
Hayvan rehni sicil defterine kayit taleplerinin TUzük ye YOnetmelik hukumlerine
uygunlugunun i1emi yapan icra dairesi tarafindan degerlendirilmesi ye esas defterine kayit
edilmesi, ibraz edilecek belgelerden o1uturu1acak dosyalarin elektronik ortamda tarama
yontemiyle UYAP'a aktarilmasi,
Sicil defterinin UYAP'ta o1utum1masina kadar, bu i1em1erin ornegi sOz konusu
Tflzuk ye Yonetmeligin ekinde bulunan hayvan rebni sicil defterine de kayit edilmesi,
Flususlannda bilgi edinilmesi He keyfiyetin merkez ye mulhakatinizdaki icra ye iflâs
dairelerine tebligini rica ederim.

Mubarrem URGUP
Hâkim
Bakan a.
Gene! MUdurV.
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T.C.
ADALET BAKANLJOI
Bilgi tIem Dairesi Bakan1igi

04/08/20 14

Sayt :72345466/434/4847
Konu Hayvan Rehni t1em1eri

PERSONEL GENEL MUDURLUOUNE

Ilgi :31/07/2014 tarih ye 82084579/4816/26186 sayth yazrniz,

Ilgi yazida alacakli He borçlu arasindaki borç i1ikisinin teminatini o1uturmak amaciyla
tesis edilen ye teslim pr-ti olmaksizrn mal uzerinde alacakit lehine sinirli ayni hak doguran
hayvan rebnine i1ikin sicil kayitlarinin, icra ye ye iflâs daireleri tarafindan duzenlenecek ozel
sicile kayit edilmesine yonelik Turk Medeni Kanunun 940 mci maddesi ye ilgili ikincil
mevzuat geregince yaptimasi gereken islemlere yonelik tuzUk ye yonetmeliklerle duzenlenen
hayvan rehni sicil kayitlarmnin HYAP ortaminda duzenlenmedigi,
Bu itibarla,
I -Soz konusu mevzuat geregince hayvan relmi sicil defterinin UYAP ortammnda
duzenlenmesine imkän taniyacak eki1de "Hayvan Rehni Sicil" kayitlan için yazilim
iIem1erinin yapilmast,
2-Aynca, icra ye iulâs dairelerinde dosya usulUnUn tatbiki zorunlu oldugundan, ibraz
edilecek belgelerin kayit altmna ahnmasi, beyan ye kararlann tutanak He belgelenmesi,
taranarak sisteme ahnmasi açmsindan esas dosyalarinmn kayit altmna alindigi ekranlara "Hayvan
rehni iflemleri" adi altmnda Have sütun açilmasi isteni1mitir.
Hayvan Rehni Sicili iIem1erine yonelik UYAP Bi1iim sisteminde tuzUk ye
yonetmelikte belirtilen hususlara dair eksanlarmn yapilmasmna yonelik YGS de (Yazmlmm
GeIitirme Sistemi) madde açi1mm, icra uygulamalanna yonelik yazilim ge1itirme sUreci i
planlamasmna bu husus dahil edilmiflir.
Hayvan Rehni t1em1erine yOnelik evraklarin kaydedilebilmesi, UYAP harici
duzenlenen evraklarmn taranarak sisteme dahil edilebilmesi için "Hayvan Rehni t1em1eri" adi
altinda esas dosyasi açilabilmesine yonelik ise 13/06/2014 tarihinde yapilan yukleme He bu
imkan sag1anmttmr. Icra dairelerinde takip acihs asamasrnda takip yolu "Diger", takip ek1i
"Hayvan Rehni Sicili tIem1eri" seçilmek suretiyle esas dosya acmlmsm gercekle$irilebilir
durumdadir.
Bilgi ye geregini arz ederim.
EyUp YILDIZ
Hâkim
Bilgi t1em Dairesi Bakanm Y.
"Bu beIge, guvenli elektronik irnza ile imzalanrnis ohLp, fiziki olarak gonderilmeyecektir"
Adresi: Ergazi mah. Fatih Sultan Mebmet Bu]vari Nn:448/13 06370 Yenimahalle /ANKARA
1NAR - Alan Uzmarn
Tel: (312) 293 21 95
trtibat: Mustafa
E-Posta:www.bidh.adalet.gov.tr Ilgili Yazinrn Geli Tarihi :04/0812014

Fax: (312) 293 22 22

UYAP Biliim Sisteminde yeralan bu dokumanahttp://vatandas.uyapgov.tradresinden N1uA5aS - dkRyYrL - LG9+2X1 - o3AxOk= kodu He eriebilirsiniz.

