K-Q

CTSE-ISO-ENC
.9000,

Sayi

T.C.
CEVRE VE SEHIRCILiK BAKANLIGI
Tapu ve Kadastro Genel Mudurlugu Tapu Dairesi Ba§kanhgi

: 23294678-010-07-

tt
15 Uralsk 2013

~

Konu : Devre miilk

TAPU VE KADASTRO

C

BOLGE MUDURLUGUNE

Miifetti§ligimizce mahalli birimlerimizde yapilan denetimler sonucu diizenlenen
raporlarda; TAKBIS iizerinden ger9ekle§tirilen devre miilk hakkimn devir ve temlikiyle ilgili
resmi senetlerin metin kisimlarmda, sozle§menin temel konusunu olusturan devre miilk
hakkina ilisjdn herhangi bir irade beyaninm ve uyu§masmm bulunmadigi, sadece devre miilk
hakki ve devre tarihlerine ilisjcin resmi senedin irtifak boliimiinde belirtmelerin bulundugu
yoniinde tespitlerle, TAKBIS'te hazirlanan resmi senet metnine sadece hisse miktarmm degil,
hisseye bagli olarak devre konu edilen devre miilk hakki doneminin de otomatik olarak
dokiimiiniin saglanmasi yoniinde oneriler yer almaktadir.
Bilindigi gibi, devre miilk hakki 634 sayili Kat Miilkiyeti Kanununun 57 vd. maddeleri
ile 1476 sayili Genelgemizde diizenlenmistir.
Anilan Kanunun 57 nci maddesinde devre miilk hakki "Mesken olarak kullamlmaya
elverisli bir yapi veya bagimsiz boliimiin ortak maliklerinden her biri lehine bu yapi veya
bagimsiz boliimden yilm belli donemlerinde istifade hakki, miisterek miilkiyet payina bagli
bir irtifak hakki olarak kurulabilir." §eklinde diizenlenmis, aym Kanunun 58 inci maddesinin
son fikrasinda ise "Devre miilk hakki bagli oldugu mii§terek miilkiyet payina bagli olarak
devir ve temlik edilebilir ve mirasfilara ge9er." hiikmii yer almistir.
634 sayili Kanunun 58 ve 61 inci maddelerinin ilk fikralari geregince devre miilk
hakki tapu miidurliigiince diizenlenecek resmi senetle kurulmakta, 1476 sayili Genelgemizin
devre miilk hakkimn tesisi ve sartlanni diizenleyen II. Boliimiinun "b) §artlar" ba§hgi
altindaki 2 nci maddesi geregince de devrelerin sayi ve surelerinin resmi senette belirtilmesi
gerekmektedir.
Kanun geregince tapu miidurliigii tarafmdan diizenlenen resmi senetle kurulan devre
miilk hakkimn, yine resmi senet duzenlenerek gerfekle§tirilen devir ve temlikinde, devre konu
edilen donemin resmi senet metninde belirtilmesi durumunda, ozellikle birden fazla donemi
olan maliklerin, devir ve temlike konu ettikleri doneme ili§kin olasi kari§ikligm onlenerek
sozle§menin 6098 sayili Turk Bo^lar Kanununun 1 inci maddesi hiikmiine uygun olarak
kurulmasi saglanmis olacaktir.
Bu kapsamda, TAKBIS iizerinde gerekli degisikliklerin yapilmasi amaciyla 9ali§ma
ba§latilmi§ olup, soz konusu degisiklikler yapihncaya kadar devre miilk hakkimn devir ve
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temlikini i9eren resmi senetlerin metin kisimlarma "... hissesi ile bu hisseye bagli olan ....
tarihleri arasmdaki devre miilk hakkim devrettigini" §eklindeki ibarenin tapu miidiirliikleri
tarafindan manuel olarak yazimi gerekmektedir.
Bilgi ve geregi ile bu hususlarm bolge miidiirluguniize bagli tiim birimlere
duyurulmasmi rica ederim.

Genel Miidiir
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