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ÖZET 

Dönem Projesi 

TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ İŞLEM BELGELERİNİN ELEKTRONİK 

ORTAMA AKTARILMASI, AYIKLANMASI, TASNİFLENMESİ, 

DOSYALANMASI VE İMHASI  

Mehmet POLAT 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman:  Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

Bu çalışmada, hızla değişen ve gelişen teknolojinin tapu sicil işlemlerinde uygulanması 

ve bu uygulamaların getirmiş olduğu yenilikler üzerinde durulmuştur. Gelişmekte olan 

ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de sosyolojik ve ekonomik yapı itibari ile 

gayrimenkul insanların hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Gayrimenkul bir yatırım 

aracı olarak görülmektedir. Bu denli önemli bir yer tutan gayrimenkulün, gelişen 

teknolojiye paralel olarak, kayıtların güvenli ortamda tutulması ve saklanması için Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından birçok yenilik yapılmakta, tapu sicillerinin 

elektronik ortamda tutulması Tapu Kadastro Bilgi Sistemi, başvuruların e-Devlet 

üzerinden yapılması çalışmaları (halen sadece satış işlemi için web-başvuru 

uygulanmakta), test aşamasında olan web-ipotek ile kurum veya kuruluşlar ipotek 

taleplerini kendileri alıp, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Kayıtlı Elektronik Posta 

uygulaması gibi yeniliklerle tapu işlemleri ve yazışmalar tamamen elektronik ortamda 

yapılıp, elektronik olarak arşivlenmesi sağlanmaktadır. 

Türkiye’de tapu sicil uygulamalarının dayanağı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve 

Tapu Sicil Tüzüğüdür. Tapu işlemleri tamamen elektronik ortamda yapılmakta, tescil 

işlemleri yazılı olarak tutulmaktadır. Ayrıca işlem belgeleri taranarak elektronik 

ortamda arşivlenmekte, arşivlenmesi gereken belgeler de fiziki olarak arşivlenmektedir. 
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Fiziki olarak arşivlenen belgeler, arşiv süresi bitiminde tespit edilerek imha 

edilmektedir. 

Bu çalışmada 2017/3 Sayılı Genelge uygulamalarının faydaları ve uygulamada 

karşılaşılabilecek sorunların tespiti yapılmıştır. Genelge ile tapu işlemleri daha güvenli 

ortamda yapılmakta ve işlem belgeleri elektronik imza ile güvence altına alınarak, 

elektronik olarak arşivlenmektedir. Elektronik arşiv ile tapu işlemleri daha kısa sürede 

yapılmakta, zaman ve mesai bakımından tasarruf sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra bu 

belgeler erişim konusunda sıkıntılar olabileceği üzerinde durulmuştur. Elektronik olarak 

saklanan belgelerin korunması, her türlü doğal afet ve her türlü siber saldırılara karşı 

koruma tedbirlerinin alınması, kayıtların farklı yerlerde depolanarak, belli zaman 

aralıklarında bu dosyaların yedeklenmesi gerekmektedir. 

Tapu sicilinin elektronik ortamda tutulması gayrimenkul piyasalarına olumlu yönde bir 

etki sağlayacağı düşünülmektedir. Bilgiye ulaşımdaki çabukluk, şeffaflık ve bilgilerin 

güvenli oluşu değerleme şirketleri, gayrimenkul yatırımcıları ve gayrimenkul sahibi 

olmak isteyenler açısından, gayrimenkul piyasalarında akışkanlık sağlayacaktır. 

 Temmuz 2018, 40 Sayfa 

Anahtar Kelimeler: Tapu sicili, tapu sicil belgelerinin elektronik ortamda 

arşivlenmesi, ayıklaması ve imhası. 
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ABSTRACT 

Term Project 

TRANSFERRING TRANSACTIONS IN DIRECTORATES OF LAND REGISTRY 

TO ELECTRONIC ENVIRONMENT, THEIR SORTING, CLASSIFICATION, 

FILING, AND DESTRUCTION 

Mehmet POLAT 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

This study focuses on the implementation of the rapidly changing and growing 

technology on title deed registry transactions, and the novelties resulting from these 

implementations. Like the case in developing countries, real estate occupies a 

significant place in people’s lives in Turkey due to economical and sociological 

structure. Real estate is perceived to be an investment tool. In parallel to the ever-

growing technology, a lot has been done by General Directorate of Land Registry and 

Cadastre to keep and store records safely, and title deed transactions and 

correspondences and achieved in electronic environments by means of the innovations 

such as keeping land registries in electronic environments, land registry cadastre 

information system, the initiatives for doing registration through e-state (for now, web 

application is available solely for sale), institutions and organizations’ having hypothec 

requests via web-hypothec which is under test phase,  electronic document management 

system, and registered electronic mail system. 

In Turkey, land registry transactions depend on Turkish civil code with the law no. 4721 

and title deed registry regulation. All title deed transactions are kept in electronic 

environment and registrations are kept as hard copy documents. In addition, transaction 

documents are scanned and archived in electronic environment, and the documents that 
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need to be archived should archive physically. Physically archived documents are 

needed to be specified and destroyed at the end of the deadline.  

This study explores the benefits of the implementations of the circular no. 2017/3, and 

the problems that might be encountered during implementations. Land registry 

transactions are done more safely by the circular, and transaction documents are ensured 

by e-signature and electronically archived. Land registry transactions are completed 

sooner, and time and labour are saved up by means of electronic archive. Besides, 

accessing problems to these documents are dwelled on. It is necessary to save the 

documents archived in electronic environment, to take protection measures against any 

kind of natural disaster and cyber-attack, and to back up documents by storing records 

in different places. 

It has been thought that keeping the Land Registry in electronic environment is 

expected to have a positive impact on real estate markets. The rapid access to 

information, transparency and the secure information will provide liquidity in real estate 

markets in terms of valuation companies, real estate investors and real estate owners. 

July 2018, 40 page 

Key Words: Title deed registry, archiving of title deed registration records in electronic 

media, sifting and destruction of title deed registration records. 
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1.GİRİŞ     

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Her geçen gün gelişen ve değişen günümüz teknolojisi, insanoğlunun yaşantısında 

birçok yenilik meydana getirmektedir. İhtiyaçların artması, her alanda yeniliklerin 

doğmasına sebep olmuştur. Teknolojinin insanlığa sunmuş olduğu imkânlardan 

yaralanmak yaygın hale gelmiştir. Teknolojiyle paralel olarak birçok hizmet, internet 

aracılığıyla, bilgisayar ve cep telefonu ile rahatlıkla karşılanabilmektedir. Bu itibarla 

tapu ve kadastro bilgi ve belgelerinin sayısal ortama aktarılarak, e-Devlet sistemi 

üzerinden ilgilisi tarafından bu bilgi ve belgelere ulaşımı sağlanmaktadır. Bu yönde 

çalışmalar hızla devam etmektedir. 

Hızla değişen ve gelişen teknolojinin tapu sicil işlemlerinde uygulanması ve bu 

uygulamaların getirmiş olduğu yeniliklerin incelenmesi ve muhtemel sorunların tespiti, 

gayrimenkul piyasalarının geliştirilmesi açısından önemli işlevlere sahiptir. Gelişmekte 

olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de sosyolojik ve ekonomik yönden gayrimenkul 

yatırımları insanların hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Gayrimenkul hem bir 

yatırım aracı, hem de sosyal ve politik yönlerden prestijli bir varlık olarak 

görülmektedir. Bu denli önemli bir yer tutan gayrimenkulün, gelişen teknolojiye paralel 

olarak, kayıtların güvenli ortamda tutulması ve saklanması için Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü tarafından birçok yenilik yapılmakta, tapu sicillerinin elektronik ortamda 

tutulması Tapu Kadastro Bilgi Sistemi, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması 

çalışmaları (halen sadece satış işlemi için web-başvuru uygulanmaktadır), test 

aşamasında olan web-ipotek ile kurum veya kuruluşlar ipotek taleplerini kendileri alıp, 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 

uygulaması gibi yeniliklerle tapu işlemleri ve yazışmalar tamamen elektronik ortamda 

yapılıp, elektronik olarak arşivlenmesi sağlanmaktadır. 
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Bu çalışmanın amacı; tapu işlemlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin yenilikler 

doğrultusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, tapu müdürlüklerindeki işlem 

belgelerinin ayıklanması, tasniflenmesi, dosyalanması, imhası ve elektronik ortama 

aktarılması uygulaması mevzuat çerçevesinde incelenerek, uygulamanın getirdiği 

yenilikler üzerinde durulmuş, elektronik olarak saklanan belgelere ulaşımın, güvenliği 

ve korunması için gerekli önlemlerin alınması konusu, görüş ve öneriler bölümünde 

sunulmuştur. 

1.2 Kaynak Özetleri 

1912 yılında Mahmut Esad Efendi zamanında çıkarılan Emval-i Gayrimenkullerin 

Tahdit ve Tahriri Hakkında Kanun-u Muvakkat ile ilk kadastro çalışmaları başlamıştır. 

Bu kanun ile bütün taşınmazların sınırlarının ve maliklerinin belirlenmesi, değerlerinin 

ve gelirlerinin gösterilmesi amaçlanmıştır. İstanbul’da ‘‘Fiş’’ adı verilerek tutulan kayıt 

defterlerine her taşınmaz için ayrı sayfa tahsisi, şimdiki tapu kütüğünün öncüsü 

olmuştur (Anonim 2014). 

Tapu kütüğünde taşınmaza ait ada parsel numarası, niteliği, yüzölçümü, mülkiyet 

bilgileri, irtifak hakları, rehin hakları, şerhler ve beyanlar sütunu mevcut olup, sicillerin 

tutulması uygulamaları aynı şekilde devam etmekte iken, 21 Mayıs 2015 tarihinden 

itibaren icra-i haciz, kamu haczi, ihtiyati haciz şerhlerinin salt elektronik ortamda 

tutulması uygulamasına başlanmıştır. Yazılı olarak tapu kütüğüne tescili 

yapılmamaktadır (Anonim 2018d). 

Başpınar’ın (2008) ‘‘Elektronik Tapu Sicili Düzenlenirken, Tapu Sicilinin Aleniyeti ve 

Diğer Alanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler’’ isimli makalesinde elektronik tapu 

sicili uygulamasının teknik ve hukuki olmak üzere iki yönü bulunduğunu belirtmiştir. 

Teknik yönü mevcut kayıtların elektronik ortama aktarılması, bundan sonraki işlemlerin 

elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak alt yapının oluşturulması, hukuki yönüyle, 

elektronik tapu sicili uygulamasına geçilmesiyle bir takım hukuki sorunların ortaya 
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çıkacağı ve bunlardan tapu sicilinin elektronik ortamda tutulmasıyla aleniyet ilkesinin 

tam olarak yerine getirilip getirilemeyeceği, elektronik olarak tutulan bilgi ve belgeler 

internet üzerinden ulaşılabileceği ve bu itibarla elektronik tapu bilgilerine erişim şartları 

tespit edilirken, özel hayatın gizliliği ve bilgiye erişim hakkı birlikte dikkate alınması 

gerekli olduğu ifade edilmiştir.. Bilgiye erişim hakkı ve aleniyet ilkesinin üst düzeyde 

sağlanması gerektiği dikkate alınmalıdır. Tapu siciline internet üzerinden erişime 

açılması, özel hayatın gizliliği hakkında da ihlalin olabileceği sonucunu da doğurur. 

İsviçre hukukunda Kantonlarda elektronik tapu sicili kayıtlarının belli sürelerle 

yayınlanmaları konusunda yetki verilmesini öngören ZGB Art. 970a’da, miras yoluyla 

edinilen edinimlerin bu yayınlamanın dışında bırakılacağı hususu düzenlenmiştir. Aynı 

sonucun Türk hukukunda da kabul edilmesi gerekir. 

Tapu sicilinin elektronik ortamda tutulması ile ilgili olarak Deniz (2013) tarafından 

hazırlanan projesi, bilişim ve teknolojik gelişmelere paralel olarak klasik tapu sicili 

sisteminden elektronik tapu sicili sistemine geçiş ve Türkiye’deki uygulaması olan Tapu 

ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ayrıntılı olarak incelenmiştir. İletişim alanındaki 

ve elektronik uygulamalardaki gelişim ve değişim neticesinde klasik devlet anlayışı 

yerini e-Devlet anlayışına bırakmaktadır. Son yıllarda, kamu ve özel sektör tarafından 

sunulan hizmetlerin niteliği ve niceliği değişmiş, insanlar bulunduğu yerden bilgisayar, 

internet ve telefon aracılığıyla zaman, emek ve kaynak tasarrufu da sağlayarak sunulan 

hizmetlere erişebilmektedir. Tapu ve Kadastro verilerinin sayısallaştırılması, bu 

verilerin güvenli bir ortamda tutulması ve yedeklenmesi konusu kapsamlı olarak 

irdelenmiştir. 

Koz (2013) tarafından hazırlanan ‘‘Tapu İşlemlerinde Sahtecilik ve Önleme Yolları’’ 

konulu projede, tapu işlemlerinde karşılaşılan sahtecilik olayları ve bunların 

önlenmesini konusunda çalışma yapmıştır. Çalışmasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

kapsamında sahtecilik ile ilgili suçlar açıklanmıştır. Tapu müdürlüklerinde işlem 

belgeleri, resmi belgelerde ve mühürlerde dikkat edilmesi gereken konularda, 

sahteciliğin önlenmesi konusunda teknolojiden faydalanılarak, işlemlerin elektronik 
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ortamda güvenli bir şekilde sonuçlandırılıp, elektronik arşiv, e-sicil, parmak izi 

kontrolü, veri paylaşımı konularında alınması gereken tedbirler üzerinde durmuştur. 

1.3 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Literatür ve odak gruplarla yapılan görüşmeler sonucu, çalışma 5 bölümde sunulmuş 

konunun önemi ve amacı giriş bölümünde kısaca özetlenmiş, sonraki bölümlerde tapu 

sicil kavramı ve tüzüğü üzerinde kısaca söz edilmiş olup, tapu sicil işlem belgelerinin 

elektronik ortamda arşivlenmesi uygulaması ve bu uygulamanın getirdiği yenilikler, 

elektronik arşiv uygulamalarının Avrupa ülkelerindeki uygulamaları ve elektronik 

ortamda saklanan belgelerin sistem üzerinden bulunması ve kullanımı hakkında 

açıklama yapılmıştır. Elektronik ortamda arşivlenen belgelerin güvenliği ve gizliliğinin 

önemi konusu, sonuç ve öneriler bölümünde açıklanmıştır. 

Tapu işlem belgelerinin elektronik ortamda arşivlenmesi ile ilgili olarak Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 2017/3 Sayılı genelgenin, 

2017 yılında yürürlüğe girmesi ve yeni bir uygulama olması nedeniyle kaynaklar 

kısıtlıdır. Bu çalışma tapu işlem belgelerinin taranıp, elektronik imza ile imzalanmak 

suretiyle, elektronik ortamda arşivlenmesi kapsamında hazırlanan ilk çalışmadır. 
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2.TAPU SİCİLİ İLKELERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

2.1 Tapu Sicili Tanımı ve İlkeleri 

Tapu sicili; Tapu Sicili Tüzüğü’nün
1
 (TST) 5. maddesinde taşınmazlara ilişkin ayni 

hakların alenileşmesine hizmet eden ve Devletin sorumluluğu altında tutulan çeşitli 

defter ve belgelerin tümünü kapsayan bir kavram olarak tanımlanmıştır. Tapu 

sicilindeki tesciller, taşınmazlardaki ayni haklara karine sayılmaktadır. Çünkü bir 

taşınırın maliki, çoğunlukla ona zilyet olan kişi olduğu halde, taşınmazlarda, taşınmaza 

zilyet olan onun maliki olduğu kadar, kiracısı veya sükna hakkı sahibi bir kimse dahi 

olabilecektir. 

Ayni haklar, maddi mallar üzerinde sahibine en geniş yetkiler veren, doğrudan doğruya 

egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilir nitelikteki haklardır. Mülkiyet 

ve sınırlı ayni hak olmak üzere ikiye ayrılan ayni haklar eşya üzerinde hakimiyeti 

sağlar. Ayni hakların herkese karşı ileri sürülebilen haklar arasında yer alması bu 

hakların herkes tarafından bilinebilir olması zorunluluğunu da beraberinde 

getirmektedir. Taşınırlarda zilyetlik ile sağlanan aleniyet, taşınmazlarda tapu sicili ile 

sağlanmaktadır (Anonim 2018c). 

Mülkiyet ve sınırlı ayni hak olmak üzere ikiye ayrılan ayni haklar eşya üzerinde 

hâkimiyeti sağlar. Türk Medeni Kanunu’nun
2
 (TMK) 683. maddesine göre mülkiyet 

hakkı, hak sahibine eşya üzerinde en geniş yetkiyi veren kullanma, yaralanma ve 

tasarrufta bulunma hakkıdır. Sınırlı ayni haklar ise, irtifak hakkı, rehin hakkı ve 

taşınmaz yükü olmak üzere üç gruba ayrılır. 

 

                                                 
1
 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 17/08/2013, Sayı: 28738 

2
 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08/12/2001, Sayı: 24607  
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İrtifak hakkı, bir taşınmaz maldan özel bir nedene dayanarak yararlanmaya imkan veren 

sınırlı bir ayni haktır. TMK’nın 779. maddesinde irtifak haklarının konusu 

düzenlenmiştir. Buna göre irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine 

oluşturulan bir yüktür ve yüklü taşınmazın sahibini, irtifak hakkına malik olan kimse 

tarafından kullanmaya ait bazı tasarruflara razı olmaya veya mülkiyete özgü olan bazı 

hakların kullanılmasından kaçınmaya zorunlu tutar. Görüldüğü üzere, irtifak hakkı 

sahibine kullanma ya da yararlanma hakkı verirken malike de katlanma ya da kaçınma 

ödevi yüklemektedir. İrtifak hakkı da intifa, üst hakkı, geçit hakkı, oturma hakkı, 

kaynak hakkı olarak ayrılmaktadır (Anonim 2018f). 

İntifa hakkı; bir malı kullanma ve semerelerinden yararlanma hakkı sağlayan irtifak 

hakkına denir. Mülkiyet hakkına çok yakın bir haktır. Ancak hak sahibine tüketme 

yetkisi vermediğinden mülkiyet hakkında ayrılıp sınırlı ayni hak olmuştur. İntifa hakkı 

sahibine en geniş yetkileri veren bir haktır. Üzerine intifa hakkı tesis edilen bir 

taşınmazı maliki devretme hakkına sahiptir. Bu durumda intifa hakkı tesisi edilen 

taşınmaz ile birlikte yeni malike intika ettirilir (Anonim 2018b). 

İntifa hakkı başkasına devredilemediği gibi, mirasçılarına da geçmez. İntifa hakkı sahibi 

bu hakkını bizzat kullanmak zorunda değildir. İntifa hakkının kullanımını başkasına 

devredebilir. Bu hakkın kullanılması tüm olarak bir başkasına devredilebileceği gibi, 

yalnız içeriğindeki bazı münferit yararlar açısından da bu imkân vardır (Özpak, 2006). 

Oturma hakkı; bir evde veya evin bir kısmında oturma yetkisi veren irtifak hakkıdır. 

Kira sözleşmesinden daha güçlüdür. Çünkü sözleşme nispilik doğurur, ama ayni hak 

olan oturma hakkı mutlaktır, herkese karşı ileri sürülebilir. Üst hakkı; hak sahibine 

başka bir kişinin mülkiyetinde olan arazinin altında veya üstünde bir yapı inşa edip 

hakkın devamı süresince bu yapı üzerinde hak sahibi olmak ya da arazide zaten mevcut 

olan yapıyı muhafaza etmek yetkisi sağlayan irtifak hakkıdır. Kaynak hakkı; başkasının 

arazisindeki bir kaynaktan yararlanma yetkisi sağlayan irtifak hakkına kaynak hakkı 

denir. Geçit hakkı; başkasına ait bir taşınmazdan geçme yetkisi sağlayan haktır 

(Anonim 2018b). 
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Rehin hakkı; borçlunun borcuna karşı gösterilen bir ayni teminat olup borç ödenmediği 

takdirde, alacaklıya rehin konusunu paraya çevirterek alacağını tahsil edebilme yetkisini 

veren alacağa bağlı fer’i nitelikte sınırlı bir ayni haktır. Rehin hakları rehinin konusuna 

göre taşınır (menkul) rehini ve taşınmaz rehini olarak ikiye ayrılmaktadır. Haklar 

üzerinde kurulan rehin, taşınır rehinleri arasında sayılmaktadır (Anonim 2018f). 

Taşınmaz yükü; bir taşınmazın malikinin mülkü dolayısıyla o taşınmaz karşılıklı teşkil 

etmek üzere bir başka kişiye, bir şeyi verme veya bir şeyi yapma zorunluluğunun söz 

konusu olduğu sınırlı ayni haktır. Tapu sicili, taşınmaza hukuki durumu hakkında bilgi 

verme ve taşınmazlar üzerindeki haklarda açıklığı sağlama gibi iki önemli işlevi 

bulunmaktadır. Ancak tapu sicilinin bu işlevlerini tam olarak yerine getirebilmesi 

taşınmazların sınırlarının, yüzölçümlerinin ve diğer niteliklerinin doğru ve güvenilir bir 

şekilde belirlenmiş olmasına bağlıdır. Bu durum ise ancak kadastro ile mümkün 

olabilecektir (Anonim 2018b). 

TMK’nın 997. maddesinde sicilin ana unsurları tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, 

yevmiye defteri ve tamamlayıcı belgeler ve planlar olmak üzere, yardımcı siciller ise 

aziller sicili, düzeltmeler sicili, kamu orta malları sicili ve tapu envanter defteri olarak 

saydıktan sonra sicilin nasıl tutulacağı ile yardımcı sicillerin nelerden oluşacağını 

tüzüğe bırakmıştır (Anonim 2014). 

Tapu siciline hakim olan ilkeleri: tescil ilkesi, açıklık ilkesi, devletin sorumluluğu ilkesi, 

aynilik ilkesi, sebebe bağlılık ilkesi, talep ilkesi ve güven ilkesi olmak üzere 7 ana 

başlık altında düzenlenmiştir. Bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır (Anonim 2018f). 

Tescil ilkesi: Tapuya kayıtlı olan taşınmazlar üzerinde devren aynî hak kazanımlarının, 

ancak ve ancak tapu kütüğüne yapılacak tescille gerçekleşeceğini ifade eder. Buna 

tescilin mutlaklığı ilkesi denmektedir. Bu anlamda tescil, aynî hakları kurucu işlev 

görmektedir. Fakat, taşınmazlar üzerindeki aynî hakların tescille kazanılmasının 

istisnaları vardır. Örneğin, cebri icra, işgal, kamulaştırma, yeni arazi oluşumu, mahkeme 
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kararı ve olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanımlar, tescil olmaksızın; yani, sicil dışı 

gerçekleşir. Fakat, bu gibi durumlarda da, kazanılan aynî hak üzerinde tasarruf 

edebilmek için, yine tescil gerekmektedir. Bu durumda, sicil dışı kazanımlar 

bakımından nispi tescil ilkesi devreye girmektedir. Bu olasılıkta tescil açıklayıcı işlev 

görmektedir. Ayrıca tapu kütüğünde tescil olunan aynî hakların varlığı ve doğruluğu 

karinedir. Aksi ispat edilebilir bir karine yaratan tapu sicili, bundan dolayı kamu 

güveninin korunmasını da gerektirir (Anonim 2018a). 

Tescil, tapu kütüğünde taşınmaza ait sayfaya o taşınmaz üzerindeki ayni hakların 

yazılmasını ifade etmektedir. Bu nedenle taşınmaz üzerindeki ayni hakların kazanılması 

ancak tescil ile mümkün olabilecektir. Ayni hakların tesisi dışında değiştirilmesi ve 

ortadan kaldırılması yani terkini dahi ancak tescil ile mümkün olabilecektir. 

Açıklık ilkesi: TMK 1020. maddesi, “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan 

herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine 

gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki 

bir kaydı bilmediğini ileri süremez.”, TST 85. maddesi, “…ilgilisinin istemi halinde, 

tapu sicilini oluşturan diğer bilgi ve belgelerin örneği verilir.” hükümleri uyarınca 

ilgililerine açık olmasıdır (Anonim 2014). 

Devlet sorumluluğu ilkesi: Tapu sicillerinin tutulmasından kaynaklanan zararlardan 

objektif olarak sorumludur. Tescilin herhangi bir sebepten dolayı hukuka aykırı olarak 

tutulmasından dolayı tapu müdürlerinin ya da memurlarının kusuru olmasa dahi, bu 

sebeple doğan zararlardan Devlet sorumlu olacaktır. Sicilin tutulmasından doğan zarar, 

tapu sicilinin tutulmasından doğan zararın anlamı, bu sicilin tutulmasında görevlilerin 

bilerek veya bilmeyerek uygulanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı işlemleri ve 

ihmalleri sonucu bir hakkın kaybına sebep olmalarıdır (Anonim 2018a). 

Satışı talep edilen taşınmazın satış işleminin yapılmasına rağmen mülkiyet hanesinde 

alıcı adına tescilin yapılmaması sonucu daha sonra taşınmazın (halen maliki görünen 
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satıcı tarafından) üçüncü kişilere temlik edilmesi veya ipotek tesis edilmesi veya 

taşınmaz malın haciz edilmesi sonucu alıcının zarara uğraması halinde, hem devletin 

sorumluluğu, hem de kusurları nedeniyle görevlilere rücu söz konusudur. Sahte 

vekâletname veya veraset belgesine istinaden tapu sicilinde işlem yapılması halinde, 

mülkiyet veya hak sahibinin zararından dolayı devletin sorumluluğu doğmaktadır. 

Vekâletname veya veraset belgesinin sahteliğinin görevlilerce tespit edilebilmesi 

mümkün ise, devlet karşılanan zarardan dolayı kusurlu görevlilere rücu edecektir. 

Ancak sahtecilik ilgili memurca tespit edilemeyecek derecedeyse memura rücu söz 

konusu olmayacaktır. 

TMK’nın 1007. maddesinde, tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan 

devletin sorumlu olduğu, devletin de kusuru bulunan görevlilere rücu edeceği 

belirtilmektedir. Bununla birlikte Tapu Kanunu’nun
3
 (TK) 10.09.2014 tarih ve 6552 

Sayılı Kanunun 84. maddesiyle eklenen “rücu istemi” başlıklı ek 2. maddesine göre; 

devletin kusursuz sorumluluğu sebebiyle yapılan ödemeler dolayısıyla, ihmali bulunan 

personel aleyhine başlatılacak rücu istemleri, ödeme tarihinden itibaren iki yıl, her hâlde 

zarara yol açan işlemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 10 (on) yılın geçmesiyle 

zamanaşımına uğrar. Ağır kusura dayalı sorumluluğu bulunan personel için TBK’nın 

73. maddesi hükümleri saklıdır. Buna göre, ağır kusur hallerinde memurun 

sorumluluğunda zamanaşımı yoktur. Ağır kusur; bir görevlinin asgari olarak göstermesi 

gereken bir dikkati göstermemesi iken; hafif kusur (ihmal), tedbirli ve basiretli bir 

kişinin göstermesi gereken özenin gösterilmemesidir. 

Aynilik ilkesi: TMK’nın 1000. maddesinin ilk fıkrasında her taşınmaz için ayrı bir sayfa 

açılması gerektiği ifade edilmiştir. Taşınmazlar için tapu kütüğünde bağımsız bir sayfa 

açılmasına ayni yöntem  denilmektedir. Kat Mülkiyeti Kanununda (KMK) ayni sistemin 

yansıması, KMK’nın 13. maddesinde görülmektedir. Buna göre kat mülkiyeti tesis 

                                                 
3
 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 29/12/1934, Sayı:2892 
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edilmiş bir binanın bağımsız olarak kullanıma hazır bölümleri bağımsız olarak kat 

mülkiyeti kütüğünün ayrı sayfalarına tescil edilecektir (Anonim 2014). 

Sebebe bağlılık ilkesi: tescil işlemi ancak hukuki sebebi belli olduktan sonra yapılabilir. 

Medeni Kanunun bu hükmü kapsamında, taşınmazlar üzerinde ayni hakkın 

kurulabilmesi için tescil zorunlu bir unsur olarak belirlenmektedir. Bununla birlikte 

tescilin geçerli bir hukuki sebebe dayanması aranılmaktadır. Ayrıca bağlayıcı olmayan 

bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil geçersiz yani 

yolsuz olacağı ilke olarak belirlenmiştir. 

Talep ilkesi: tapu sicil sisteminin en temel ilkelerindendir. Bu ilkeye göre kanunlarda 

veya TST’de belirlenen istisnalar dışında, yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde 

işlem yapılamaz. Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde 

bulunabilir. Tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli 

belgeleri ibraz ederek istemde bulunabilirler. Sınırlı istisnalar haricinde tapu 

memurunun resen bir tapu işlemi yapması mümkün değildir. Talep ile ilgili olarak, şu 

an sadece satış işleminde geçerli olmak üzere malikler, e-Devlet sistemi üzerinden de 

talepte bulunabilmektedir. İlgilisi gerekli, belgeleri taramak suretiyle başvuruda 

bulunabilir. 

Güven ilkesi: Tapu sicili devletin denetim ve gözetim ve kusursuz sorumluluğu altında 

tutulan sicillerdir (TMK md.1007; TST md.5). Tapu sicilinin yanlışlıkları ispat 

edilinceye kadar doğru ve tam olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle tapu sicilinin tam 

ve doğru olmasına iyi niyetle güvenen kişilerin haklarının korunması gerekmektedir. 

Tapu sicilinin herhangi bir nedenle gerçeği yansıtmaması, örneğin, tescilin baştan 

itibaren yolsuz olması gibi nedenlerle hak kaybına uğramış olan iyiniyetli kişilerin 

hakları tapu siciline güven ilkesi gereği korunması gerekmektedir. 
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2.2 Tapu Sicilinin Tarihsel Gelişimi 

Osmanlı Devleti’nde toprak düzeninin temelini, çıplak mülkiyeti Devlete istifadesi de 

fertlere ait olan ‘‘Miri Arazi Rejim’’ oluşturmuştur. Toplumun idari giderlere katılımını 

sağlamak üzere Osmanlı Devleti’nin hudutları içerisinde kalan tüm bölgelerde arazi, 

nüfus, yetiştirilen hayvan ve ürünlerin miktar ve  çeşitleri ile gelirleri kayıt altına 

alınmıştır. ‘‘Tapu Tahrir Defteri” adı verilen askeri, mali ve idari konuları kapsayan bu 

defterlerin en eskileri 15. yüzyıla aittir. 1839 tarihli Tanzimat Fermanının da etkisi ile 

21 Mayıs 1847 tarihli Tüzük çıkarılmış ve taşınmazlar günümüz mantığı ile kayıt altına 

alınmaya başlanmıştır. Bu tarih Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kuruluş tarihi 

olarak kabul edilmiş ve bu işlemlerin yürütülmesi için de ‘‘Defterhane-i Amire 

Kalemi’’ yetkili kılınmıştır. Daha sonra 1858 tarihli 132 maddeden oluşan ‘‘Arazi 

Kanunnamesi’’ çıkarılarak mülkiyet düzeni daha sağlam temellere oturtulmuştur. 1909 

yılı Ağustos ayından itibaren mal sahiplerine verilen tuğralı tapu senetlerinin 

Defterhanece doldurularak mahalline gönderilme işlemine son verilmiş ve bu yetki 

mahalli tapu idarelerine bırakılmıştır (Anonim 2014). 

Değişik isimler altında faaliyetini sürdüren teşkilat Cumhuriyetin kurulmasından sonra 

1924 yılında ‘‘Tapu Umum Müdürlüğü’’ adını almış ve 1925 yılında bu teşkilat 

bünyesine kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 

25.11.2010 tarihli ve 6083 Sayılı Kanun ile bugünkü statüsüne kavuşmuştur (Anonim 

2014). 

2.3 Tapu Sicil Tüzüğü 12 ve 83. Madde İncelemesi 

Tapu Sicil Tüzüğünün amacı, 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 

öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır. Bu Tüzük, 

taşınmazlarla ilgili mülkiyet hakkı, sınırlı aynî haklar ve kişisel hakların tapu siciline 

tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sicil ve belgelerin arşivlenmesinin usul 

ve esaslarını kapsar. 
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TST’nin 12. maddesi gereğince, tapu kayıtlarının elektronik ortamda tutulması halinde, 

ana ve yardımcı siciller TAKBİS içerisinde saklanır ve yönetilir. TAKBİS’te saklanan 

ve güvenliği sağlanan taşınmaza ilişkin bilgiler, sicilde esas alınır. Tüzüğün 12. 

maddesinde TAKBİS’e kayıtlı taşınmaz ile ilgili bilgiler esas alınacağı belirtilmiştir. Bu 

nedenle TAKBİS’e veri girişlerinin dikkatli bir şekilde yapılmasının sağlanması ve 

kontrollerinin titizlikle yapılması gerekmektedir. Uygulamaya konulan birçok yenilikle, 

şerh ve beyan belirtmelerinin artık siciline manuel olarak tescilinin kaldırılarak, 

TAKBİS üzerinden elektronik olarak tescil edilmektedir. TAKBİS’te kayıtlı bilgi ve 

belgelerin güvenliğinin sağlanması ve bu belgelere erişim ile ilgili ciddi anlamda 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Yine aynı tüzüğün 83. maddesine göre, arşivlenecek belgelerin tespiti, elektronik 

ortamda arşivlenmesi, arşivlemenin usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir. 

TKGM bununla ilgili olarak 2017/3 Sayılı Genelgeyi uygulamaya koyarak, elektronik 

ortamda arşivlenecek belgeler ve bu belgelerin fiziki olarak saklanma süreleri 2017/3 

Sayılı Genelge ile açıkça belirtilmiştir. Bu belgelerin hangileri olduğu ve saklama 

süreleri ile ilgili olarak çalışmanın ilerleyen bölümlerinde açıklanacaktır. 

TKGM tarafından işlemlerin elektronik ortamda yapılması ve bu işlemlere esas 

belgelerin taranarak, elektronik imza ile imzalanmak suretiyle, elektronik ortamda 

arşivlenmesi ve fiziki olarak saklanacak diğer belgelerle ilgili olarak, birçok yenilikler 

yapılmaktadır. Fiziki olarak saklanan belgelerin, sürelerinin dolması halinde imhası ile 

ilgili olarak da 2017/3 Sayılı Genelgede gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
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3. TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ İŞLEM BELGELERİNİN ELEKTRONİK 

ORTAMA AKTARILMASI, AYIKLANMASI, TASNİFLENMESİ, 

DOSYALANMASI VE İMHASI 

3.1 Yasal Düzenleme 

Tapu müdürlüklerindeki işlem belgelerinin ayıklanması, tasniflenmesi, dosyalanması, 

imhası ve elektronik ortama aktarılmasına ilişkin uygulamaya konulan 2017/3 Sayılı 

Genelge; 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanunun 1, 2, 5/2-a-(1,3) ve 9-(4) Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan 

Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Tapu Sicil Tüzüğünün 12 ve 83. maddeleri ile 

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanmıştır (Anonim 

2018e). 

3.2 İşlem Belgelerinin Elektronik Ortama Aktarılması 

2017/3 Sayılı Genelgenin 1. maddesinde amacı ‘‘… tapu müdürlüklerinde tapu 

işlemlerine dayanak olan belgelerin tespit edilmesi, belge türü ve saklama sürelerine 

göre sınıflandırılması, belge güvenliğinin sağlanması, tapu müdürlüklerinde işlem 

belgelerinden saklanmaması gereken ya da saklanmasına gerek görülmeyen belgelerin 

ayıklanması, tasnif edilmesi ve elektronik ortama aktarılması ile dosyalama ve imhasına 

dair usul ve esasları belirlemektedir.’’ olarak açıklanmıştır. Bu genelge tapu 

müdürlüklerinde mevcut ve yeni işlem belgelerinin fiziki ve elektronik ortamda 

saklanması ile ayıklama ve imhasına dair işlemleri kapsar (Anonim 2018e). 

İşlem belgelerinin hangilerinin elektronik, hangilerinin fiziki olarak saklanacağı ve 

saklanmayacağı çalışmanın ekinde Ek 1, Ek 2, Ek 3’de yer alan listelere göre belirlenir. 

Ek 1 listede, hem elektronik hem fiziki olarak saklanacak olan belgeler yer almıştır. Ek 

2 listede, elektronik olarak saklanacak, fiziki olarak saklanmayacak, işlem sonunda 
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ilgilisine iade edilecek belgeler. Ek 3 listede, hiçbir şekilde saklanmayacak ve ilgilisine 

iade edilecek belgeler. Ek 4’de görüleceği üzere, elektronik ortama aktarılacak belgeler 

200 dpi çözünürlükte, 24 bit renkli ve pdf. formatında taranır. Mevcut belgeler, tapu 

müdürünün görevlendireceği personel tarafından formatına uygun bir şekilde taranarak, 

elektronik imza ile imzalanmak suretiyle elektronik ortama aktarılması sağlanır 

(Anonim 2018e). 

Yeni işlemlerde ise işlemi gerçekleştiren personel tarafından belgeler taranarak, yine 

elektronik imza kullanılarak elektronik ortama aktarılır. Bu belgelerin standartlara 

uygun olarak tarandığı, arşiv memuru veya sorumlu tapu sicil müdür yardımcısı 

tarafından kontrol edilir. Hata ve eksiklik tespit edilmesi durumunda işlemi yapan 

personel tarafından gerekli düzeltme taraması yapılır. 

Mimari projeler, TKGM ile protokol imzalanan kurumlar tarafından gerekli imzalar 

alındıktan sonra 200 dip çözünürlükte siyah/beyaz ve tiff. Formatında elektronik 

ortamda tapu müdürlüğüne gönderilir. Bu bilgiler işlem yapan personel tarafından 

elektronik ortama aktarılır. Kadastro müdürlüklerince hazırlanan değişiklik dosyasında 

bulunan tescil bildirimi tek nüsha ve fiziki olarak, diğer belgeler ise elektronik ortamda 

tapu müdürlüklerine gönderilir. Tapu müdürlüğünce tescil işlemi gerçekleştirildikten 

sonra, tescil bildirimi ıslak imzalı ve tek nüsha olarak kadastro müdürlüğüne gönderilir. 

Tescil bildirimi taranarak elektronik ortamda saklanarak, fiziki olarak saklanmayacaktır 

(Anonim 2018e). 

İşlem belgelerinden fiziki olarak saklanması gereken belgeler, gün, ay, yıl ve yevmiye 

numarasına göre, standartlara uygun klasörlere kaldırılıp, arşivlenir. İşleme ait resmi 

senet ve tescil istem belgeleri var ise bu belgeler taranarak elektronik imza ile 

imzalanıp, elektronik olarak arşivlendikten sonra, tarih ve yevmiye sırasına göre 

ciltlenerek fiziki olarak da arşivlenir (Anonim 2018d). 
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TKGM ile protokol yapan kamu ve tüzel kişiler, elektronik ortamda onama ipoteği, şerh 

ve beyan tesisi, terkin ve değişiklik işlemleri ile ilgili belgelerde ıslak imza aranmayıp, 

bu belgeler fiziki olarak da saklanmayacaktır. Onama ipoteklerinde ilgilisi tarafından 

ıslak imzalı olarak hazırlanacak tescil istem belgesi ayrıca fiziki olarak da saklanır. 

Genelgenin yürürlüğe girmesinden sonra elektronik ortamda saklanan belgeler asıl 

belge niteliğinde olup, ayrıca fiziki belgelerin çıkartılmasına gerek duyulmamaktadır. 

İşlem yapacak personel TAKBİS üzerinden arşivden belge talebinde bulunur. Arşiv 

memuru talep edilen belgeleri ilgili personele teslim eder. İncelenen belgeler aynı usul 

ile arşive teslim edilir. Sistem üzerinden talep edilmeyen belgeler arşivden çıkarılmaz. 

Ayrıca arşiv giriş-çıkış defteri fiziki olarak tutulamaz. 

Genelgeye göre imhası gereken belgeler, imha süresi pasif kayda düştüğü tarihten 

itibaren başlar ve sürenin sonunda genelgede belirtilen usullere göre imha edilir. 

Yapılacak ayıklama ve imha işleri için bir imha komisyonu oluşturulur. Müdür veya 

müdür yardımcısı başkanlığında arşiv memuru ve üç üyeden oluşacaktır. Yeterli 

personelin bulunmaması durumunda ise;  biri başkan olmak üzere 3 kişiden oluşur. 

Belgelerin ayıklanması ve imhası komisyon kararına istinaden yapılır.  

Genelge ekinde bulunan Ek 1, Ek 2 ve Ek 3 listede bulunmayan belgeler imha edilmez. 

İmha komisyonu her yılın Mart ayında toplanır. İlk defa ayıklama ve imha yapacak 

müdürlükler imha listelerini manuel olarak hazırlayacak olup, sonraki yıllarda yapılacak 

ayıklama ve imha işlemleri TAKBİS üzerinden oluşturulacak belgelerin incelemesiyle 

son hali verilir. Ayıklanması ve imha edilmesine karar verilen listelerin kesinleşmesi 

sonucu, belgeler başkası tarafından okunması mümkün olmayacak şekilde kıyılarak 

imha edilir. İmha işlemi sonunda iki nüsha tutanak tutulur. Bu tutanak imha komisyonu 

tarafından imzalanarak, Bölge Müdürlüğüne ve Arşiv Daire başkanlığına gönderilir 

(Anonim 2018e). 
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3.3 Belgelerin Elektronik İmza ile İmzalanması ve Arşivlenmesi 

İşlemin başvurusu alındıktan sonra, işlem havale edilen personel ilk olarak işleme ait  

başvuru belgelerini kontrol ederek TAKBİS’e girişini sağlar. Başvuru esnasında bütün 

belgelerin eksiksiz olarak sisteme girişlerinin sağlanarak taranması gerekmektedir. Bu 

bölümde belgeyi gönderen kurum, belgenin tarih ve sayısı yazılarak sisteme girişleri 

yapılır (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1 Başvuru belgelerinin sisteme alınması 

Başvuru belgesine kaydedilen belgeler daha sonra ekranda görünen pencerenin sağ üst 

kısmında bulunan belge tara butonu ile genelge hükümlerine uygun olarak, ayrı ayrı 

taranarak sisteme kaydedilmesi sağlanır (Şekil 3.2).  
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Şekil 3.2 Belgelerinin taranarak sisteme kaydedilmesi 

Taranan belgeler sisteme kaydedildikten sonra işlemi gerçekleştiren personel tarafından 

elektronik imza kullanılmak suretiyle imzalanır (Şekil 3.3). 

 

Şekil 3.3 Belgelerin personel tarafından elektronik olarak imzalanması 

Taranarak sisteme elektronik olarak kaydedilen ilgili personel tarafından elektronik 

imza ile imzalanan bu belgeler müdür veya yetkili müdür yardımcısının sistemine düşer 

(Şekil 3.4).  
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Şekil 3.4 Elektronik olarak imzalanan belge müdür veya müdür yardımcısı sistemine 

düşmesi 

Müdür veya müdür yardımcısı tarafından sistemine düşen belgeleri tek tek açılıp kontrol 

edilerek, genelgeye uygun olarak doğru bir şekilde taranmış ise elektronik imza ile 

imzalanır (Şekil 3.5). Müdür veya müdür yardımcısının sisteminde taranan belgeler açık 

yeşil renge dönüşür. 

 

Şekil 3.5 Belgelerin müdür veya müdür yardımcısı tarafından elektronik olarak 

imzalanması 
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Müdür veya müdür yardımcısı tarafından elektronik olarak imzalandıktan sonra, işlemi 

hazırlayan personelin sisteminde işlem başvurusu başvuru işleminde koyu yeşil renge 

dönüşür. Yeşil renge dönen işlem kapatılarak, belgelerin elektronik olarak saklanması 

sağlanır (Şekil 3.6). Böylece işlem belgeleri elektronik imza ile güvence altına 

alınmaktadır. Bu belgeler üzerinde sahtecilik girişimi vb. işlemler yapılamayacağı gibi, 

evraklar üzerinde de herhangi bir düzeltme, silme veya ekleme yapılamamaktadır. 

Ancak müdürün alacağı tarama düzeltme talebi yeni tarama yapılabilmektedir. 

 

Şekil 3.6 Elektronik olarak imzalanan belgeler elektronik arşive kaydedilmesi 

3.4 Elektronik Ortamda Saklanan Belgelere Ulaşım 

Elektronik arşivin getirdiği kolaylıklardan biri de işlem yapacak personel önceki işlemle 

ilgili belgeleri fiziki olarak talep etmesi gerekmeden, sistem üzerinden ulaşabilmektedir. 

TAKBİS menüsünde bulunan Arşiv Belge Sorgulama ekranından sorgulama yapılarak, 

elektronik olarak saklanan belgelere rahatlıkla ulaşılabilmektedir (Şekil 3.7) 
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Şekil 3.7 Arşiv belge sorgulama ekranı 

Arşiv belge sorgulama için kullanılan ekranda iki kısım arama modeli hazırlanmıştır. 

Arşive elektronik olarak işlenen verilerin görünmesi için, hazırlanan pencerede ekranın 

sol tarafı işlemin yapıldığı tapu müdürlüğündeki belgenin tarih-yevmiye veya tarih-

başvuru numarasına göre arama yapılabilmektedir. Verilerin girişi sağlandıktan sonra 

ekranın sol üst kısmında bulunan şimşek butonuna basılarak belgenin akrana düşmesi 

sağlanır. Ekranın sağ tarafında ise diğer müdürlüklerce taranan belgelerin görünmesini 

sağlamak için hazırlanan kısımda, belge ile sorgulama bulunup, elektronik olarak 

saklanan belgelerin tarih, sayı ve belgeyi düzenleyen bilgileri yazılmak suretiyle, yine 

ekranın sol üst kısmında bulunan şimşek butonuna basılmak suretiyle arama yapılır 

(Şekil 3.8). 
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Şekil 3.8 Belge arama ekranı 

Çıkan ekranda belgeye ait ayrıntıları gösteren yeni bir pencere açılır. Açılan ekranda 

işlemle ilgili olarak, başvuru numarası, yevmiye numarası, işlemin ne olduğu, hangi 

memur tarafından hazırlandığı ve tarandığı hakkında bilgiler yer almaktadır (Şekil 3.9).  

 

Şekil 3.9 İşleme ait belgelerin açılması 
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Aynı ekranın sol üst kısmında bulunan ataç butonu açılarak, taranarak elektronik imza 

ile imzalanan ve elektronik olarak arşivlenen belgeye ait bilgilere ulaşılır (Şekil 3.10). 

 

Şekil 3.10 Belgelere ait bilgiler 

Ekranın üst kısmında bulunan ataç butonu açılarak belge bilgisayara indirilir ve 

belgenin elektronik olarak imzalayan personel bilgisi, belgenin tarandığı tarih ve saat, 

imzanın doğrulandığına dair pencere açılır (Şekil 3.11).  

 

Şekil 3.11 Belgenin indirilmesi 
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Ekranda görünen İlgili Dosyayı Görüntüle butonu açılarak belgeye ulaşılır (Şekil 3.12).  

 

Şekil 3.12 Belgenin görüntülenmesi 

3.5 Diğer Uygulamalar 

6083 Sayılı Kanunun 9/4. maddesinde “Genel Müdürlük, sicillerin ve arşivin elektronik 

ortamda tutulmasına karar vermeye yetkilidir.” denilmektedir. Tapu Sicili Tüzüğünün 

13/1 maddesi “Genel Müdürlük tarafından belirlenecek resmi şekle tabi olmayan belge 

ve kayıt örneği verilmesi gibi işlemler, elektronik ortamda başvuru yapılarak ve 

elektronik imza dahil diğer kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak tamamlanabilir.” 

hükmündedir. Bu itibarla yapılan çalışmalar neticesinde web-tapu sistemi oluşturulmuş 

ve tüm tapu müdürlüklerinde 12.09.2017 tarihi itibari ile uygulamaya alınmıştır 

(Anonim 2018d). 

Web–Tapu sistemi ile tapu maliki ve emlakçılık faaliyetlerinde bulunan kişiler 

açısından önemli yenilikler hayata geçirilmiştir. Web-tapu sistemine giriş e-Devlet 

kimlik doğrulama sistemi kullanılarak yapılmakta olup, sistem TKGM-TAKBİS 

altyapısı güvencesi ile çalışmaktadır. Sistem ile tapu müdürlüklerinin iş yükünün 

azaltılması, insan kaynağının daha etkin ve verimli kullanılması, hizmetlerin hızlı ve 

güvenli bir şekilde gerçekleştirilerek vatandaş memnuniyetinin sağlanması, 
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emlakçılık/takipçilik müessesesinin disiplini ve kayıt altına alınması hedeflenmiştir 

(Anonim 2018e). 

Vatandaşların tapu müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda gayrilarını 

yönetebilecekleri ve satış işlemi için elektronik ortamda başvuru yapabilecekleri, 

işlemler için gerekli olan bilgi ve belgeleri güvenli elektronik ortamda 

gönderebilecekleri veya bu konularda emlakçılara yetki verebilecekleri bir uygulama 

hayata geçirilmiştir.  

Web-Tapu sistemi ile ilgilisi e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruda, satış işlemi için 

satıcının kimlik belgesinin, emlak beyan değerini gösterir belgelerin taranmak suretiyle 

başvuru yapılır. Bu belgelerin asılları akit anında alınıp, kontrolleri sağlanır. Sisteme 

düşen talep işlem için havale edildikten sonra, belgeler personel tarafından kontrol 

edilerek, eksiklik veya taşınmaz üzerinde tasarrufu kısıtlayıcı bir şerhin bulunması 

halinde ilgilisine SMS yolu ile bilgi verilir. Evraklarda herhangi bir eksiklik 

bulunmaması halinde işlem hazırlanıp, ilgilisine tapu harcı, döner sermaye ücreti ve akit 

için randevu verilir. Ayrıca bina vasıflı taşınmazlarda deprem sigorta poliçesinin 

taranarak gönderilmesine imkân sağlamaktadır. Aktin alınması aşamasında, sistemden 

gönderilen belgelerin asılları taraflardan talep edilecek olup, istemin gerçek hak sahibi 

tarafından yapıldığının ve istemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin 

olduğunun saptanması halinde akit tamamlanarak işlem sonuçlandırılacaktır (Anonim 

2018d). 

TKGM ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında yapılan protokol sonucu, ipotek tesisi ve 

terkini işlemleri elektronik sistem üzerinden yapılmasına imkân sağlamaktadır. Tapu 

Kanunu’nun 26. maddesinin son fıkrası uyarınca tüm kredilere karşılık teminat 

gösterilen gayrimenkullerin ipotek tesisi ve değişikliği taleplerinin elektronik imza ile 

güvenliği sağlanan web servisi aracılığıyla TAKBİS üzerinden yapılması sağlanmış 

olup, tapu müdürlükleri ile banka/kurum arasında ipotek işlemlerine yönelik belgelerin 

elden gönderilmesi usulü ortadan kaldırılmıştır. 
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Uygulama ile banka/kurum tarafından ipotek tesisine yönelik ıslak imzalı olarak 

imzalanan kredi veya borç sözleşmesi, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan onama 

ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile işleme ait diğer bilgi ve belgelerin elektronik 

imza ile güvenliği sağlanan elektronik ortamda TAKBİS’e gönderilmesi sureti ile 

başvuru oluşturulmaktadır. 

İdarenin uygun gördüğü işlem aşamaları olan başlama belgelerinin alınması, tapu 

bölümü seçimi, taraf ve kimlik tespiti ve tescile esas bilgilerin alınması aşamalarının 

banka/kurum tarafından gönderilen bilgi ve belgeler ile otomatik olarak tamamlanması 

sağlanarak gerekli döner sermaye hizmet bedeli ile varsa işleme ilişkin tapu harçlarının 

da e-tahsilat yöntemi ile tapu müdürlüklerine gelinmeden tahsil edilmesi sureti ile 

işlemin diğer aşamaları tapu personeli tarafından sistem üzerinden tamamlanacaktır.  

Bu aşamalar sonrasında malikin veya temsilcisinin yalnız imza aşamasında tapu 

müdürlüğüne gelmesi sureti ile hak sahipliğinin ve tasarruf yetkisinin tespitine yönelik 

incelemeler yapılacak olup, tapu müdürlüğü tarafından üretilen tescil onama belgesine 

ıslak imzasının alınması sureti ile e-ipotek tesisi işlemi tapu müdürlüklerinde 

tamamlanacaktır. 

İpotek belgesi ve tescil istem belgesi, 2017/3 Sayılı Genelgeye göre, sistem üzerinden 

taranarak, elektronik imza ile imzalandıktan sonra elektronik olarak saklanacak olup, 

tescil istem belgesi ayrıca fiziki olarak da saklanacaktır. Bu belgeler ilgili 

kurum/kuruluş tarafından sistem üzerinden düşecek olup, ilgilisine herhangi bir fiziki 

belge verilmeyecektir (Anonim 2018d). 

Yine tapu müdürlüklerinde EBYS ile kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile 

yapılan her türlü yazışmalar da elektronik ortamda yapılmakta olup, bu yazılar 

elektronik imza ile imzalanmaktadır. Kurum içi yazışmalar tamamen sistem üzerinden 

yapılıp, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyip, elektronik ortamda dosyalanmaktadır. 
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Yeni bir uygulama olan KEP ile de anlaşmalı kurum ve kuruluşlarla yapılacak bütün 

yazışmalar elektronik ortamda yapılmakta olup, ayrıca evraklar fiziki olarak 

gönderilmemektedir. Bu evraklar elektronik ortamda dosyalanarak, arşivlerin fiziki 

olarak rahatlamasını sağlamaktadır. Zaman ve mesaiden tasarruf sağlanmaktadır. Bu 

sistemin en önemli faydalarından biri de sahteciliğin önüne geçmesidir. İcra 

müdürlükleri bu sistem üzerinden haciz tesisi ve terkin yazılarını tapu müdürlüklerine 

göndermekte olup, yazışmalarda zaman kaybının da önüne geçmektedir (Anonim 

2018d). 
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4. ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİNİN AVRUPA’DAKİ UYGULAMALARI 

Avrupa’daki bazı devletler hukuk sisteminde ve mevzuatlarında değişiklikler yaparak 

ve teknik altyapılarını oluşturarak tapu sicillerini elektronik ortamda tutmaya 

başlamışlardır. En belirgin örnekleri Avusturya, Almanya, İsviçre, Hollanda ve 

Fransa’da uygulanmaktadır. Elektronik tapu siciline geçiş süreci uzun bir çalışma 

sonucu meydana gelmiştir. Bu süreçte mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmış olup, 

teknik altyapı için çalışmalar geniş zamanda sonuçlandırılmıştır (Kılıç 2004, Başpınar 

2008, Akipek 2010). 

Türk Medeni Kanunu İsviçre’den alınması sebebiyle, Tapu Sicil Tüzüğü de İsviçre’den 

almıştır. Yine İsviçre modelini uygulayan Almanya ve Avusturya’da elektronik tapu 

işlemlerinde farklı bir yol izlemektedir. İsviçre’de 1980 yılında başlatılan çalışmalar, 

1994 yılında ‘‘Tapu Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulmasına ilişkin Özel 

Hükümler’’ kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Almanya’da ise bu konuyla ilgili 

olarak 1970 yılında çalışmalar başlatılmış, çalışmalar 1995 yılında yayımlanan ‘‘Tapu 

Sicil Yönetmeliği’’ ile elektronik tapu sicil uygulamasına geçmiştir. İsviçre ayrı 

kantonlardan oluştuğu için, kantonlar iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde bağımlıdırlar. 

Bu nedenle her kantonda ayrı bir tapu sicil sistemi uygulanmaktadır. Bazı kantonlar 

elektronik tapu sistemini uyguladığı, bazı kantonların da sicilleri manuel olarak 

tutulmaya devam ettiği görülmektedir (Ergani 2012). 

Avusturya’da,  kadastro çalışmaları 1860 yılında tamamlanarak, 1883 yılından sonra 

tapu sicili ve kadastro verileri  uyumlu hale getirilerek  güncellenmiş ve böylece 

taşınmazın en son hukukî ve kadastral durumuyla ilgili bilgiler kayıt altına alınmıştır. 

Avusturya Hukukundaki aleniyet sınırsızdır. İsteyen herkes ilgili olduğunu  inanılır 

kılmaksızın veya ilgisini ispat etmeksizin tapu kayıtlarını inceleyebilmekte ve bir 

örneğini alabilmektedir (Kılıç 2004, Başpınar 2008).  
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Almanya’da elektronik tapu siciline geçiş ile ilgili olarak ilk çalışmalar 1970’li yıllarda 

başlatılmıştır. 1979 yılından itibaren, elektronik tapu sicili veri tabanı oluşturması 

amacıyla “Taşınmaz Veri Bankası” oluşturulması çalışmaları hızlandırılmıştır. 1992 

yılında Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesiyle birlikte, özellikle Doğu Almanya 

Cumhuriyeti’nde 1952 yılından beri tapu sicili ve kadastro defterlerinin bilgisayar 

üzerinden tutulmasının da etkisiyle 1993 yılında Tescil İşlemlerinin Hızlandırılması 

Kanunu (RegVBG) kabul edilmiş ve elektronik tapu sicili ile ilgili pilot uygulamalar 

yapılmıştır. Almanya’da elektronik tapu siciline geçişle ilgili projenin adı 

“SOLUMSTAR”dır. 1994 yılında Alman Tapu Sicili Tüzüğü’nde elektronik tapu 

siciline yönelik kapsamlı değişiklikler yapılmış ve Tapu Sicili Uygulama Talimatı ile 

birlikte elektronik tapu sicilinin hukukî dayanağını oluşturmuştur (Kılıç 2004). 

Türkiye’de uygulamaya başlanan elektronik arşive geçişin en önemli nedenlerinden biri 

evrakların güvenliği ve sahtecilik olaylarının önlenmesidir. Gelişmekte olan ülkelerde 

gayrimenkul sektörü önemli bir ekonomi kaynağı ve yatırım aracı olarak görülmektedir. 

Bu nedenle her türlü sahtecilik olayı ile karşı karşıya kalınabiliyor. Ayrıca Türkiye’de 

gayrimenkullerde el değiştirme işlemleri yoğun olup, Avrupa ülkelerinde bu kadar 

hareketlilik görülmemektedir. Ayrıca tapu işlemleri, Türkiye’de zaman açısından 

işlemler kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Yine Avrupa ülkelerinde kadastro 

çalışmaları çok önceden tamamlanmış olup, çoğu ülkelerde ikinci kadastro da 

yapılmıştır. Türkiye’de ise kadastro çalışmaları 2000’li yılların sonlarına doğru 

tamamlanabilmiştir. Ekonomik durum ve sosyolojik yapı farklılığı nedeniyle de 

Türkiye’de uygulamaya konulan elektronik arşiv uygulamaları, Avrupa ülkelerindeki 

uygulamalardan farklıdır (Anonim 2018ç). 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tapu Müdürlüklerindeki İşlem Belgelerinin Ayıklanması, Tasniflenmesi, 

Dosyalanması, İmhası ve Elektronik Ortama Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkındaki Genelgenin (2017/3 Sayılı Genelge) en önemli amacı sahtecilik 

girişimlerini önlemek ve taşınmaz güvenliğini sağlamaktır. 

Tapu müdürlüklerindeki iş akışını ve yoğunluğunu önemli derecede rahatlatacak bir 

uygulama olan, elektronik arşiv uygulamalarıyla, personel işlem için arşivden fiziki 

belge istemeyecek, belgelere sistem üzerinden ulaşacaktır. Bu itibarla işlemler daha kısa 

sürede sonuçlandırılarak, işleme ait elektronik olarak saklanması gereken belgeler, 

güvenli olarak sisteme kaydedilmektedir. Hazırlanan işlemi kontrol edecek müdür veya 

yetkili müdür yardımcısı kontrolleri daha kısa sürede ve daha güvenli bir şekilde 

yapacaktır. Taranarak elektronik imza ile imzalanan evrak üzerinde, hiçbir şekilde 

oynama yapılamayıp, sahteciliğin önüne geçilecektir. 

Tapu işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasıyla tapu arşivlerinde fiziki yoğunluk da 

azalacaktır. Ayıklama ve imha yoluyla süresi dolan belgeler imha edilerek, fiziki olarak 

mekânı rahatlatacaktır. Kurumlar arası yazışmalarda zaman kaybına ve kâğıt tasarrufuna 

önemli bir katkı sağlanacaktır. Kurumlar arası yapılacak yazışmalar EBYS üzerinden 

yapılarak, istenen belgeler sistem üzerinden gönderilerek, önemli bir miktarda kağıt, 

posta pulu, zaman gibi konularda tasarruf elde edilecektir. 

Elektronik sistem üzerinden yapılacak onama ipoteği tesisi, terkini, değişiklik ve 

yenileme işlemlerinde zaman kaybının önüne geçilecektir. Ayrıca tapu 

müdürlüklerindeki yığılmaların bu suretle önüne geçebilmektedir. İlgilisi imza 

aşamasında tapu müdürlüğüne gelecektir. 

Kamu kurum/kuruluş ve tüzel kişilerin işlemlerinde, her işlemde vekâletname, yetki 

belgesi, imza sirküleri vb. belgeler istenmeyecektir. Türkiye’deki herhangi bir tapu 
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müdürlüğünde yapılacak işlemde, ilgilisinin taahhütname vermesi sonucu, bu belgeler 

elektronik ortamda bütün tapu müdürlüklerince görülmesi sağlanmaktadır. Böylelikle 

yapılacak diğer işlemlerde aynı evraklar istenmeyecek olup, kontrol aşamasında zaman 

kaybı ve evrak birikiminin önüne geçilecektir. 

Hacizlerin de elektronik olarak sistem üzerinden tesisi ve terkini ile ilgili çalışmaların 

devam ettiği, uygulamaya geçilmesiyle tapudaki iş yükünü önemli bir ölçüde 

rahatlatacak, gereksiz yazışmaların önüne geçilerek, zamandan ve kağıttan tasarruf 

edilecektir. Bu uygulama ile icra müdürlükleri tarafından taşınmazlara haciz tesisi 

yapılacaktır.  

Mimari projelerin de elektronik ortamda arşivlenmesi de büyük kolaylık sağlayacaktır. 

TKGM ile veri paylaşımı konusunda protokol yapan değerleme şirketleri, tapuya 

gitmeden belgeleri ve mimari projeleri sistem üzerinden inceleyebilecektir. Gerekli 

çıktıları alıp zeminde karşılaştırma yaparak, zaman kaybı ve tapudaki iş yükü ve 

yoğunluğunu önemli derecede azaltacaktır. Yine bu genelgeyle ilgilisi e-Devlet 

üzerinden satış işlemi için web-başvuru yapabilir. Gerekli belgeleri usulüne uygun 

tarayıp, başvurması sonucu, tapu müdürlüğüne gitmeden başvurusunu yapabilecek, tapu 

harcı, döner sermaye ücreti ve akit için saat verilerek, sadece akit için tapu müdürlüğüne 

gelerek işlemini sonlandıracaktır. Böylece zaman kaybı olmayacak ve tapuda 

yığılmanın önüne geçilecektir. 

İlçelerin idari sınırlarında yapılan değişiklikler sonucu, mahalle veya köylerin bağlı 

bulunduğu tapu birimi de değişmektedir. Buna bağlı olarak bu tür idari sınır değişikliği 

olan birimlerde gelen işlemlerde, birimin daha önce bağlı olduğu tapu müdürlüğünden 

işleme ait evveliyat evraklarına ulaşımın daha hızlı olacağı, tapu müdürlükleri arasında 

yapılacak yazışmaların önüne geçilecektir. İş yükü azalacak, zaman kaybı 

yaşanmayacaktır.  
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2017/3 Sayılı Genelgenin önemi özetlenecek olursa, öncelikle tapuda sahteciliğin önüne 

geçmek, tapu müdürlüklerindeki iş yükünü hafifletmek ve tapu müdürlüklerindeki 

yığılmaları azaltmak, işlemlerin daha kısa zamanda sonlandırılmasını sağlamak, 

arşivlerde mekansal olarak alanları rahatlatmak, gereksiz yazışmalara son vermek, yine 

bu genelgenin en önemli faydasından biri de çevreye verdiği destektir. Kağıt 

tasarrufunda bulunularak çevreye önemli bir katkı sağlamaktadır. Yine ayıklama ve 

imha yoluyla kıyılan belgeler de geri dönüşüm yoluyla tekrar kazandırılarak, çevreye 

önemli bir katkı sağlamaktadır 

Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar da olabilmektedir. Tapu sicillerinin TAKBİS’e 

aktarılmasında yanlış veri girişi olması halinde bazı sorunlar yaşanabilir. Tapu 

kütüklerinin TAKBİS’e aktarılırken yapılan hatalar, T.C. kimlik numaralarının 

güncellenmesinde doğan hatalar ile karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle TAKBİS’e 

aktarılan belge ve bilgilerin kontrol edilerek doğruluğu sağlanmalıdır. 

Elektronik olarak saklanan belgeler ulaşımının sağlanmasında aleniyet ilkesi 

kapsamında erişim hakkının sınırlarının, kişisel verilerin saklanması ve ticari sır 

kavramlarına ilişkin esaslar belirlenmelidir. Sınırsız erişimin kişilik haklarını ihlal 

edileceği gibi, açıklık ilkesinin kısıtlı olarak yorumlamak da bu ilkeyi gereksiz hale 

getirir. Verilerin paylaşımında ve kullanılmasında Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve 

mevzuatta yer alan devlet sırrına, kişisel verilerin korunmasına, özel hayatın ve 

soruşturmanın gizliliğine, mahkemelerce verilen gizlilik kararları esas alınmalı ve ihlal 

edilmemeli, ancak taşınmaz üzerindeki bazı hakların bunlara uyması gereken kişilerce 

bilinmesine de imkan sağlanmalıdır. Hangi kişi veya kurumların hangi bilgilere 

erişebileceğinin ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekmektedir.   

Elektronik ortamda tapu verisi talep eden kişilerle sözleşme, kurumlar ile de protokol 

yapılarak bu verilere ücreti karşılığında erişimi sağlanmaktadır. Taşınmazla ilgili 

bilgiler sözleşme ve protokol çerçevesinde sorgulanmalıdır. Aleniyet ilkelerine uygun 

olarak kullanılması gerekmektedir. Amacı dışında yapılan sorgulamalarla ilgili olarak 

gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  
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Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki belgelerin de bir an önce taranarak 

elektronik olarak arşivlenmesine olanak sağlanmalıdır. Bu işlem için ihale yöntemi ile 

hizmet satın almak suretiyle, müdürlüklerin denetiminde yapılaması uygun olacaktır. 

Müdürlüklerin bu iş için ayıracağı yeterli personel bulunmamaktadır. Arşivdeki tüm 

belgelerin taranarak elektronik ortama aktarılmasıyla, tapu işlemlerinde ilgili personel 

arşivden hiçbir fiziki evrak istemeyecektir. 

Elektronik olarak saklanan belgelerin korunması, her türlü doğal afet ve her türlü siber 

saldırılara karşı koruma tedbirlerinin alınması, kayıtların farklı yerlerde depolanarak, 

belli zaman aralıklarında bu dosyaların yedeklenmesi gerekmektedir. Böylelikle 

elektronik olarak yapılan ve arşivlenen tapu sicili işlem ve belgeleri güvenli ortamda 

saklanması sağlanır. Genel olarak 2017/3 Sayılı Genelgenin uygulanmasının tapu 

müdürlüklerinde işlemler bazında bir kolaylık sağlayacağı, gayrimenkul sahibi için de 

taşınmaz güvenliğinin sağlanacağı anlaşılmaktadır. 

Tapu işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve elektronik olarak arşivlenmesi, sicili 

tutulan gayrimenkule ait bilgilerin, şeffaf, güvenilir olması ve işlemlerin daha hızlı bir 

sürede yapılması gayrimenkul piyasalarında hareketlilik sağlayacaktır. Bu hareketlilik 

neticesinde gayrimenkulün değerinin tespiti serbest piyasa koşullarında daha çok önem 

kazanmış olacaktır. Gayrimenkul yatırımcıları, gayrimenkul sahibi olmak isteyenler ve 

değerleme şirketleri açısından bilgilerin şeffaf ve güvenilir olması ve tapu işlemlerinin 

kısa sürede yapılması gayrimenkul piyasalarında akışkanlığı sağlayacaktır. TKGM 

tarafından konu ile ilgili yeni düzenlemelere gidilmiş, bu çerçevede yeni bir uygulama 

ile gayrimenkulün konumu, niteliği, kullanım biçimi gibi özelliklerini gösteren QR 

(barkod) kodu ile gayrimenkul bilgilerine ulaşılması kolaylaştırılmıştır. Belirtilen 

yeniliklerin gayrimenkulün değerinin tespiti ile gayrimenkul edinimi ve gayrimenkul 

yatırımlarının yönetimine olumlu yönde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Böylece 

tapu müdürlüğüne şahsen gidilmeden taşımaz ile ilgili bütün bilgi ve belgelere 

elektronik ortamda ulaşılabileceği için işlem maliyetlerinde azalış sağlanacak ve bu 

yolla yatırımların ekonomisi ve yapılabilirliğine olumlu yönde katkı sağlanabilecektir.  
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EK 1 Hem elektronik ortamda hem de fiziki ortamda saklanan belgeler (Anonim 

2014) 

SIRA 

NO 
BELGE TİPİ 

ELEKTRONİK ORTAM FİZİKİ ORTAM 

EVET  HAYIR  SÜRE EVET  HAYIR  SÜRE 

1 Azilname X   SÜRESİZ X   10 YIL 

2 Başvuru İstem Belgesi X 
 

SÜRESİZ X   SÜRESİZ 

3 Dilekçe X   SÜRESİZ X 

 

10 YIL 

4 Hak Sahipliği Belgesi X   SÜRESİZ X   10 YIL 

5 
İlgili İdarenin / Kurumun 

Yazısı-Talebi 
X 

 
SÜRESİZ X 

 
10 YIL 

6 İlgili Kurulun/Kurumun Kararı X   SÜRESİZ X   10 YIL 

7 İlmuhaber X   SÜRESİZ X   10 YIL 

8 İmza Sirküleri X   SÜRESİZ X   10 YIL 

9 İzin-Muvafakat-Onay Belgesi X   SÜRESİZ X   10 YIL 

10 
Kadastro Tesbit Evrakı/ 

Kadastro/Tapulama Tutanağı 
X 

 
SÜRESİZ X 

  SÜRESİZ 

11 Liste X   SÜRESİZ X   10 YIL 

12 

Mahkeme/İcra Müdürlüğü/ 

Savcılık Kararı-

Müzekkeresi/Yazısı 

X 
 

SÜRESİZ X 
 

10 YIL 

13 
Mimari Proje (Genel İnşaat 

Projesi) 
X 

 
SÜRESİZ X 

 
10 YIL 

14 Mirasçılık Belgesi-İlamı X   SÜRESİZ X   10 YIL 

15 Ret Kararları X   SÜRESİZ X   10 YIL 

16 Resmi Senet X 
 

SÜRESİZ X   SÜRESİZ 

17 Röleve/İnşaat Projesi X   SÜRESİZ X   10 YIL 

18 
Röperli Kroki ( 07/07/2009 

Tarihi Sonrası Binalarda) 
X 

 
SÜRESİZ X 

 
10 YIL 

19 Sözleşmeler X   SÜRESİZ X   10 YIL 

20 Tadilat Projesi X   SÜRESİZ X   10 YIL 

21 Tapu Tahsis Belgesi X   SÜRESİZ X   10 YIL 

22 Teknik Rapor/Düzeltme Formu X   SÜRESİZ X   10 YIL 

23 Temlik Cetveli X   SÜRESİZ X   10 YIL 

24 Tescil İstem Belgesi X   SÜRESİZ X   SÜRESİZ 

25 Vakıf Tescil Kaydı-Senedi X   SÜRESİZ X   SÜRESİZ 

26 Tescil Onama Belgesi X 
 

SÜRESİZ X 
  

SÜRESİZ 

 

27 
Uzlaşma-Anlaşma 

Tutanağı/Tescil Belgesi 
X 

 
SÜRESİZ X 

 
10 YIL 

28 Vasiyetname X   SÜRESİZ X   10 YIL 

29 Vekaletname X   SÜRESİZ X   10 YIL 

30 
Yapı Kullanma İzin 

Belgesi/Yazısı X   SÜRESİZ X   10 YIL 

31 Yapı Ruhsatı X   SÜRESİZ X   10 YIL 

32 Yetki Belgeleri X   SÜRESİZ X   10 YIL 

33 Yönetim Planı X   SÜRESİZ X   10 YIL 



37 

 

EK 2 Elektronik Ortamda Saklanacak, fiziki ortamda saklanmaması gereken           

Belgeler (Anonim 2014) 

SIRA 

NO 
BELGE TİPİ 

ELEKTRONİK 

ORTAM 
FİZİKİ ORTAM 

EVET  HAYIR  SÜRE EVET  HAYIR  SÜRE 

1 
Yeni İşlemler İçin Emlak 

Beyan Değerleri 
X 

 

SÜRESİZ 

 

X 

 

2 
Elektronik Ortamda 

Gönderilen Mimari Projeler 
X 

 

SÜRESİZ 

 

X 

 

3 
Elektronik Ortamda 

Gönderilen Terkin Belgeleri 
X 

 

SÜRESİZ 

 

X 

 

4 

Elektronik Ortamda 

Gönderilen İpotekte Onama 

Sureti İle Tescil, Değişiklik 

İstemi Belgesi 

X 

 

SÜRESİZ 

 

X 

 

5 

Elektronik Ortamda 

Gönderilen Haciz 

Yazıları/Müzekkereleri 

X 

 

SÜRESİZ 

 

X 

 

6 

E-Tahsilat Sistemi Dışında 

Tahsil Edilen Harç 

Makbuzları 

X 

 

SÜRESİZ 

 

X 
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EK 3 Hiçbir şekilde saklanmayacak işlem sonunda ilgilisine iade edilecek belgeler     

(Anonim 2014) 

BELGE TİPİ 

ELEKTRONİK 

ORTAM 
FİZİKİ ORTAM 

EVET  HAYIR  SÜRE EVET  HAYIR  SÜRE 

5901 Sayılı Hakların Kullanımına İlişkin 

Belge ( Mavi Kart) Fotokopisi   

X 
  

X 

  

Binanın Fotoğrafları  ( KM Kanununun 

Mülga 12. md gereği )   

X 
  

X 

  

1 Nolu Bilgi Formu   X 

 

  X   

Evlenme Cüzdanı fotokopisi   X 

 

  X   

İlgisini İnanılır Kılan Belge   X 

 

  X   

İşlemden Vazgeçildiğine Dair Yazı   X 

 

  X   

Kadastro Müd. Alınan Belgelerin 

Tahsilat Makbuz Örnegi   

X 
  

X 

  

Nüfus Cüzdanı, Yabancı, Avukat Kimlik 

Belgesi İle Pasaport Fotokopileri   

X 
  

X 

  

Tapu Kaydı/Tapu Senedi    X 

 

  X   

DASK Poliçeleri   X 

 

  X   

Eski İşlemlere Ait Emlak Beyanı 

Değer/Rayiç Değer Belgeleri   

X 
  

X 

  

Harç/Döner Sermaye Makbuzları   X 

 

  X   

Aslı Başka Dosyada Bulunan Belge 

Suretleri   X 

 

  X   

Mal Sahipleri Sicili/Karteks/Fihrist   X     X   
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EK 4 Taranmış belgeye örnek resmi senet 
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ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı       :  Mehmet  POLAT 

Doğum Yeri      :  KONYA / KULU 

Doğum Tarihi   :  15/06/1969 

Medeni Hali      :  Evli 

Yabancı Dil      :  İngilizce 

Eğitim Durumu 

Lise                   : Konya Kulu Lisesi, 1986 

Ön Lisans          : Çukurova Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksek Okulu 

                             Harita Kadastro Bölümü, 1989 

Lisans                : Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çalışma Ekonomisi 

                            Ve Endüstri İlişkiler, 2005 

Yüksek Lisans  : Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim  

                            Dalı, 2018 

Çalıştığı Kurum 

TKGM Kars Kadastro Müdürlüğü                          1998-2007 

(Tekniker) 

 

TKGM Beypazarı Kadastro Birimi                          2007-2011 

(Tekniker) 

 

TKGM Haymana Tapu Müdürlüğü                         2011- Halen 

(Tapu Müdür Yardımcısı) 

 


