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İIgi~ t 8/09/2013 tarihli ve 131060197640 • sayılı yazım.~.
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İlgide kayıtlı yazınızia, 6102 sayılı TUrk Ticaret Kanunu uyarmoa. g
s"'. ete olan
bölünme ışlemlerinde, payh mUlkiyette paydaş olan bir ticaret şirketinin taşınmsı.: ozcriDdeki
payına birden fazla ortaklığa devri bakımıııdan o~ii bir yol izleneceii husuınmda BateanllRımlı
bj,lgi ve gött1şlerine başvutuhnuştur.

İlgide ka}')th yazınızm eki o18l'ak sunulan MItinme sözleJffiesi, tapu senedi ve tapu
kayıtlanndan, bölünen ortaklığın ııı08120072 hisse payına sahip bulunduğu taşınmEıZI bölünen
ilç şirkete eşit oranda pay aynlarak devredeceji anlaşılmaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 688 inci maddesinin üçüncü fıkras, "Paydaşlardan her
biri kendi payı bakunmdan malik hak ve yOkllmJillWdcıine sahip olur. Pay devredilebilir,
rehntdilcbilir ve alacaklılar tarafındili haczettirilebilir." şeklindedir. ~nlemedeD
anlaşılacağı
üzere, p8.yh mtllkiyete konu olan bir ta,mmmla paydaşlardan her birinin kendi payını
devretmesinde kanuni bir eng1:1 bulunmıunaktadır.
air 18şınmazın birleşme, böltlnmç' ve tUr de~işiknğine konu olması halinde iJgili tapu
m(jdi.lrJU~llce deVlirı gerçekleştirilmesi bakımmdan, 27.01.2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanıın Ticaret Sicili Yönetmeliği hUkumicri ile 31.10.2012 tarihli ve 28543 $tlyılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketler.de Yapı Değişikliği ve Ayni Scımaye Konulroasmda Siciller
Arası İşbirliğine İlişkin Teblig' in 4 Uncu maddesi uyarınca. ilgili ticaret sicili. mudUriOlU
tarafından eş zamanlı olarak tescilin sağlanması için tapu müdürlüğüne bildirimde bulunulacaktır.
Anılan Teblig'in S inci maddesinin birinci fakruımn (b) bendinde birleşme, bölUnme ve wl
değişikli~inde. mülkiyet değişikliitine konu olan mal ve halda.-ın yeminli mali mOşavir veya
serbest muhasebeçi mali müşavir, denetime tabi ,irketlerde ise denetçi tarafindan tespit edilmiş
değerini de içerir deierleme raporu ile birlikte a)'l11 maddenin ikinci f,lcraşında yer alan şirket
sözleşmesinin bildirime eklenmesi gerektili belirtilmiştir.
Bu dojjru1tuda, payh mülkiyete konu taşınmazın birden fazla ortaklığa d&vİI i,temicrinin,
yapılacak biJdirimden sonra ilgili tapu müdUrlüğü tarafindan ymne getirileceği
degerlendirilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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