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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü son zamanlarda kamu kesiminde; teknoloji, kalite, güven ve memnuniyet 

prensibi ile hareket ederek ülkenin bütçesine önemli derecede katkı sağlamaktadır. Bu 

çalışmada; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün tarihsel gelişimi, görevleri ve 

sunduğu hizmetler ile ilgili mevzuat incelenerek yapılan işlem akışlarının yeniden 

düzenlenerek işlem hızının arttırılması için alınması gereken önlemler sunulmuştur. 

Çalışma kapsamında öncelikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nde kimlik güncelleme 

oranlarına ilişkin istatistiksel veriler incelenmiştir. Tapu müdürlüklerinde yapılan 

işlemlerin başvuru tamamlanma oranları ve personel başına düşen ortalama işlem 

sayıları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Konya V. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tapu 

müdürlüklerinin 01.01.2015 - 31.01.2015 tarihleri arasında (21 iş günü içinde) yaptıkları 

işlemlerin istatistiksel verileri, başvuru sorgulama esasına göre irdelenmiş ve yevmiye 

alınma tarihleri dikkate alınarak çoğul verilerin analizi yapılmış ve elde edilen 

sonuçların genellenmesi yoluna gidilmiştir.   

Araştırma sonuçlarına göre tapu işlemleri içinde satış işleminin en büyük paya sahip 

olduğu saptanmıştır. Tapu müdürlüklerinden verilen hizmetlerin hazine bütçesine 

katkısı ile bu hizmetlerin noterlik aracılığıyla yapılması halinde ne gibi değişikliklerin 
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olabileceği incelenmiş ve Türkiye’de tapu hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde 

sunulabilmesi için mevcut işleyişte hangi değişikliklerin yapılması gerektiği ortaya 

konulmuştur. Literatür taraması ve yapılan analiz çalışmalarının sonuçlarına göre 

mevcut durum ve noterlerin altyapı imkânları gözetildiğinde, tapu müdürlüklerinde 

yapılan satış işlemlerinin noterler aracılığı ile yapılması halinde, tapu müdürlüklerinin iş 

yükünde dikkate değer bir değişikliğin olmayacağı ve hazineye sağlanan gelirde önemli 

ölçüde azalışın olacağı tespit edilmiştir. Özellikle tapu işlemlerinin noterler aracılığı ile 

yapıldığı Almaya, Arjantin ve Fransa’da söz konusu işlemlerin Türkiye’deki kadar hızlı 

tamamlanamadığı bilinmektedir. Tapu müdürlüklerince gerçekleştirilecek işlemlere esas 

olan taşınmaz değerlerinin tespitinin yeniden düzenlenmesi ve gerçek değer üzerinden 

yapılacak tapu işlemleri için harç oranlarının da gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Tapu işlemleri ile ilgili çalışmalarda kalitesinin yükseltilebilmesi için üniversitelerin 

uluslararası düzeyde akredite olmuş gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü lisans 

ve lisansüstü programlarından mezun uzmanların idarenin merkez ve taşra birimlerinde 

istihdam edilmesi ve bu yolla hem tapu hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, hem de 

kamu geliri kayıplarının asgari düzeye çekilmesi mümkün olabilecektir. Buna ilave 

olarak tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerde işlem akışının hızlandırılabilmesi için 

işlem öncesi diğer kurumlardan talep edilen bilgi ve belgelerin (zorunlu deprem 

sigortası, veraset intikal vergisi ilişiği, belediye emlak vergisi beyan değeri, 5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa göre taşınmazın niteliği gibi) tek tek tapu 

işlemlerinde ilgili kamu veya özel kurumlarda talep edilmesi yerine bilgi sistemine ilgili 

kurumlarca girilmesi ve bu tür işlemlerde tapu müdürlüklerinin sorumluluklarının 

yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir.   

Ocak 2016, 98 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz, tapu işlemleri, tapu sicili, Tapu ve Kadastro Bilgi 

Sistemi (TAKBİS), noter ve gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanları. 



iii 

ABSTRACT 

Term Project 
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OPPORTUNITIES 

Mustafa BAŞER 

Ankara University 
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Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

General Directorate of Land Registry and Cadastre, which operates under the Ministry 

of Environment and Urbanization, recently in Turkey, acting with the principle of 

technology, quality, trust and satisfaction; under the mentioned principles it does 

contributes significantly to the country’s budget. In this study; the historical 

development, duties and legislation of the General Directorate of Land Registry and 

Cadastre were examined and solutions were proposed to increase the processes and 

functional speed by rearranging the process and workflows. Within the scope of the 

study, statistical data of identity update rates in Land Registry and Cadastre Information 

System were examined at first. Land Registry and Cadastre statistical data of the 

transactions carried out by all directorates of Konya V. Regional Directorate within the 

period of 01.01.2015-31.01.2015 (within 21 working days) was questioned and 

analyzed using multiple data analysis method.  According to the results of the research, 

it was determined that the sale process had the largest share in the Land Registry 

Operations as compared to other transactions. The contribution of the services provided 

by the land registry offices to the treasury budget were examined and the changes that 

can be made if these services will be carried out through the notary public office has 

been examined and discussed, on the other hand, In order to provide services effectively 

and efficiently, an analysis of which transformation in the current operation and changes 

to be done have been examined.  
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According to the results of the literature review and analysis studies, considering the 

current situation and the infrastructure facilities of the notary public offices, it is 

determined that if the sales transactions made in land registry offices are carried out 

through notaries, there will be no significant change in the work load of the land registry 

offices and there will be significant decrease in the revenue provided to the treasury. It 

is recognized that in countries where the deed transactions are carried out through 

notaries, like in countries such Argentina and France the transactions and processes are 

not as fast as in Turkey. The appraisals of real estate and properties which are the basis 

for the transactions to be carried out by the land registry offices should be rearranged 

and fees should be reviewed for the land registry operations to be done over the real 

value. In order to improve the quality and efficiency of works conducted by the land 

registry offices in relation to deed transactions, experts which are recognized by the 

national and international accredited on property development and management must be 

recruited. In this way, it will be possible to increase the quality in both the land services 

and to minimize the losses of public income. In addition, in order to accelerate the flow 

of transactions in the land registry offices, the information and documents requested 

from other institutions before the transaction (such as compulsory earthquake insurance, 

inheritance transfer tax attachment, municipal real estate tax declaration value, the 

nature of the immovable property according to the Law on Soil Protection and Land Use 

No. 5403) it is necessary to enter the information’s into system by the relevant 

institutions instead of being demanded by the related public or private institutions in the 

single title deed transactions and to reorganize the responsibilities of the land registry 

offices in such transactions. 

October 2016, 98 pages 

Key words: Real estate, land registry, title deed operations, Land Registry and Cadastre 

Information System (LRCIS-TAKBİS), public notary and real estate development and 

management experts.  
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TEŞEKKÜR 

Taşınmaz piyasalarının geliştirilmesi ile para ve sermaye piyasalarına entegrasyonu için 

mülkiyet hakkının korunması ve taşınmaz işlemlerinde şeffaflığın sağlanması, temel 

koşulların başında gelmektedir. Taşınmaz iş ve işlemlerinin geliştirilmesi ve yatırım ile 

yatırımcıların korunması açısından tapu sicili işlemlerinin önemli etkisi bulunmakta ve 

zaman içinde yapılan işlemlerin çeşitlenmesine bağlı olarak gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlığına ileri derecede gereksinim olmaktadır. İdare bünyesinde kariyer 

olanaklarının artırılması için gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlığı özel önem 

taşımaktadır. Bu çerçevede Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalında yüksek lisans yapma olanağını elde etmiş olmayı büyük bir avantaj 

olarak değerlendirdim. Lisansüstü program boyunca beni yönlendiren, çalışmam 

süresince bana gösterdiği kolaylık, anlayış ve yardımlarından dolayı öncelikle 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı ve danışman hocam sayın 

Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e çok teşekkür ederim. Lisansüstü eğitim programı ve 

özellikle dönem projesi çalışması süresince bana en büyük desteği veren, hiçbir 

fedakârlığı esirgemeyen eşim Saadet BAŞER ile mesai arkadaşım Mehmet Hamdi 

YAYA, bölüm öğrencisi arkadaşım Mustafa KABAK’a ve Ankara Üniversitesi 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı akademik personeli ve 

çalışanlarına teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. 

Mustafa BAŞER 

Ankara, Ocak 2016 
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1. GİRİŞ 

Taşınmazlar iktisadi hayatta önemli bir yere sahip varlık ve yatırım araçlarıdır. Özel 

mülkiyete konu olması bakımından toplumu yakından ilgilendiren ve bu nedenle 

devletlerin ekonomilerinde önemli yer tutan varlıklardır. Taşınmaz sadece toplumsal 

yaşamın bir parçası değil, aynı zamanda dünya değerler sisteminin de bir aracı olarak 

görülmektedir. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, ulaşım imkânlarının artması ve 

bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, taşınmazın ekonomik yaşamdaki yerini her geçen gün 

artırmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nde ilk olarak taşınmaz mülkiyeti, fermanlara, şeri mahkeme 

kararlarına dayanmakta iken, Tanzimat Dönemi’nden itibaren hukuki düzen altına 

alınması öngörülmüş ve 1274 tarihli Arazi Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Türkiye 

Cumhuriyeti’nde ise 1926 yılında Türk Medeni Kanunu yürürlüğe konularak yeni bir 

düzenleme getirilmiştir. Mülkiyet hakkı, Türk Medeni Kanunu’nda menkul mülkiyeti ve 

gayrimenkul mülkiyeti olarak ayrı ayrı düzenlemiştir.  

Güncel tapu teşkilatının temelleri 21 Mayıs 1847 tarihinde kurulan Defterhane-i Amire 

Kalemi’ne dayanmakta olup, bu kanun taşınmazlara ait işlemlerin yapılması amacıyla 

çıkartılmıştır. 1912 yılında çıkarılan Emvali Gayrimenkulün Tahdit ve Tahriri Hakkında 

Kanunu Muvakkat ile tüm taşınmazların sınırları ve maliklerinin belirlenmesi ile 

değerleri ve gelirlerinin gösterilmesine yönelik “kadastro” çalışmalarına başlanmıştır. 

Ayrıca Defter-i Hakani Nezareti’ne bağlı olarak Kadastro teşkilatının kurulması 

öngörülmüştür. Cumhuriyetin kurulmasından sonra, 1924 yılında Tapu Umum 

Müdürlüğü teşkilatı kurulmuş, 1925 yılında bu teşkilat bünyesine 658 sayılı Kadastro 

Kanunu1 ile kadastro birimi ilave edilmiştir. 1926 tarihli Medeni Kanunu’nun2 (MK) 

916. maddesi “Tapu dairelerinin teşkilatı ahkamı mahsusasına tabidir” hükmünü 

içermekte olup, bu düzenlemeye bağlı olarak 1932 tarih ve 2015 sayılı Tapu Sicil 

Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilatına Dair Kanun3 ile 29.05.1936 tarih ve 

                                                 
1 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 02.05.1925, Sayı: 99. 
2 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 04.04.1926, Sayı: 339. 
3 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 25.06.1932, Sayı: 2015. 
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2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki 

Kanun4 yürürlüğe konulmuştur. 

2997 Sayılı Kanun ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı’na bağlı ve 

müstakil bütçeli bir genel müdürlük olarak kurulmuştur. Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü 3707 Sayılı Kanun5 ile Adalet Bakanlığı’na, 5840 Sayılı Kanun6 ile 

Başbakanlık’a bağlanmıştır. 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun7 ile bugünkü statüsüne kavuşmuştur. Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü’nün ana görevleri, yasalarla belirlenmiş olan; taşınmazlar ile ilgili 

akitler ve her türlü tescil işlemini yapmak, tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel 

prensipleri tespit etmek, tesis kadastrosu yaparak, taşınmazların hukuki ve teknik 

durumlarını belirlemek ve bunların güncelliğini sağlamaktır.  

MK’nın öngördüğü modern tapu sicili, gayrimenkul mülkiyet hakkını devlet güvencesi 

ile sağlamaktadır. Gayrimenkul mülkiyetinin iktisabı için tapu siciline tescil şarttır. 

Tapu sicili, gayrimenkul üzerindeki hakların durumunu göstermekte olup, altyapısını 

kadastro hizmetleri oluşturmaktadır. Hakların değişiklikleri ve takibi tapu hizmetleri 

olarak kendini göstermektedir.  

1.1 Çalışmanın Önemi ve Amaçları 

Türkiye’de özel mülkiyetin temelini oluşturan taşınmazlara ve tapu hizmetine yönelik 

tüm işlemler, bir başka deyişle gayrimenkullere yönelik akit ve tescil işlemleri Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) taşra birimleri olan tapu müdürlükleri tarafından 

yerine getirilmektedir. Yürürlükte bulunan 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın8 

35. maddesi ile mülkiyet hakkı anayasal güvenceye bağlanmıştır. Taşınmazların kayıt 

altına alınmasını ifade eden tapu hizmetleri de hiç kuşkusuz son derece önemli ve 

stratejiktir. Tapu hizmetlerinin devlet tarafından sunulmasının en önemli sebebi 

                                                 
4 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 29.05.1936, Sayı: 2997. 
5 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 14.07.1939, Sayı: 4258. 
6 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 15.08.1951, Sayı: 7885. 
7 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 10.12.2010, Sayı: 27781. 
8 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 09.11.1982, Sayı: 17863. 
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hizmetin geniş bir vatandaşlık kitlesini kapsaması, taşınmazın değerli ve önemli bir 

varlık olması, hizmet kusurundan dolayı telafisi zor zararların doğması, taşınmaza 

yönelik akit ve tescil işlemlerinin devletin güvencesi ve sorumluluğunda yapılmasıdır. 

Araştırmanın temel amacı tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerin nitel ve nicel 

analizinin yapılarak işlem çeşitliliği içerisinde en büyük paya sahip olan işlemlerin 

tespitinin yapılarak bu işlemlerin noterler aracılığı ile yapılması halinde tapu 

müdürlüklerine katkı sağlayıp sağlamayacağı hususları irdelenmiştir. Bu çalışma; tapu 

müdürlüklerince gerçekleştirilen akitli ve akitsiz işlemlerin daha hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için nelerin yapılması gerektiği yönünde öneri sunmaktadır.  

1.2 Çalışmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Birçok kamu kurumunda olduğu gibi tapu ve kadastro işlemlerinde verimlilik ve 

etkinlik ölçümü ile hizmet etkinliğinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların sınırlı 

sayıda olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili olarak Ötegen (1987) tarafından yapılan 

çalışmada; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde tapu ve kadastro 

çalışmalarının organizasyonu ve temel sorunları irdelenmiştir. Özçubukçu (2008) 

tarafından yapılan “Tapu İşlemlerinin Noter Aracılığı ile Yapılması ve Diğer Ülke 

Örneklerinin Karşılaştırılması” konulu 7. inceleme raporunda; tapu işlemlerinin noterler 

vasıtasıyla yapılması seçilmiş ülkeler yönünden irdelemiş ve Türkiye için bazı 

karşılaştırmaları yapmıştır.    

Emre’nin (2012) “Tapu Hizmetlerinin Tapu Müşavirliği Sistemi ile Yürütülmesi’’ 

konulu uzmanlık tezinde; tapu işlemlerinin lisanslı tapu müşavirlikleri vasıtasıyla 

yapılmasının sonuçları ortaya konulmuştur. Deniz (2013) tarafından yapılan ‘‘Tapu 

Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması ve Tapu Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) 

Uygulamaları’’ adlı projede;  tapu ve kadastro verilerinin bütünleşik yapıda bilgi sistemi 

içerisinde yönetilmesi, taşınmazın değerinin taşınmazın tanımlayıcı bilgisi olarak 

elektronik ortamda kayıt altına alınması, adres kayıt sistemi ile bağlantı kurulması, 

bağımsız bölümlerinin net ve brüt yüzölçümlerinin elektronik veri tabanına aktarılması 

gibi yeni fonksiyonlar üzerinde de durulmuştur.   

http://gayrimenkulgelistirme.fenbilimleri.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/274/2015/01/Deniz-Deniz.pdf
http://gayrimenkulgelistirme.fenbilimleri.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/274/2015/01/Deniz-Deniz.pdf
http://gayrimenkulgelistirme.fenbilimleri.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/274/2015/01/Deniz-Deniz.pdf
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Saygı’nın (2014) ‘‘Tapu Müdürlüklerinde Hizmet Kalitesinin Servqual Analizi ile 

Ölçülmesi’’ adlı yüksek lisans tezinde; hizmet, hizmet kalitesi, hizmet kalitesinin 

etkileyen faktörler ve hizmet kalitesinin ölçümü konulan incelenmiştir. Çalışmada 

Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından geliştirilen Servqual hizmet kalitesi ölçüm 

modeli kullanılarak, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Sincan Tapu 

Müdürlüklerinde yapılan alan araştırmasının sonuçlarına göre müşterilere ve çalışanlar 

yönünden hizmet kalitesi irdelenmiş ve beklenti ile algılanan hizmet kalitesi ölçümü 

yapılmıştır. Bu çalışmada önceki araştırmalardan farklı olarak tapu müdürlüklerinde 

yapılan işlemlerin nitel ve nicel analizi yapılarak hizmet kalitesini arttırmak açısından 

işlemlerin daha hızlı yapılması için nelerin yapılması gerektiği işlem akışının yeniden 

düzenlenmesi gerektiği konuları hem teorik, hem de saha çalışmalarının sonuçlarına 

göre ortaya konulmuştur.  

Kaynak araştırması ve idari verilerin analizine dayalı olarak yapılan bu çalışma 

sonuçları altı bölümde özetlenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde konunun önemi ve 

amaçları, kapsamı ve sınırlılıkları ile yöntemleri açıklanmış ve ikinci bölümde Tapu ve 

Kadastro Teşkilatı’nın tarihsel gelişimi, teşkilat yapılanması ve görevleri incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde tapu sicilinin tutulması, tapu siciline kaydı gerekli olan hak ve 

mükellefiyetlerin neler olduğu, üçüncü bölümde mülkiyet hakkının belirlenmesi ve 

mülkiyet hakkı belirlenirken hangi unsurların dikkate alınması gerektiği açıklanmıştır. 

Dördüncü bölümde tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerin neler olduğu ve yapılan 

işlemler içerisinde en fazla gerçekleştirilen işlem olan satış işleminin Tapu ve Kadastro 

Bilgi Sistemi (TAKBİS)’nde nasıl yapıldığı gösterilmiştir. Tapu müdürlüklerine 

başvuruda bulunan vatandaşların işlemlerinin kamu hizmet standartlarında belirtilen 

işlem tamamlanma sürelerine göre karşılaştırılması yapılmıştır. Tapu ve Kadastro Bölge 

Müdürlükleri’nde yapılan hizmet takip masası “müşteri memnuniyeti anketi” 

uygulamaları ile ölçülerek memnuniyet oranı araştırılmıştır. 

TKGM aleyhine açılmış tapu sicilinin tutulmasından doğan ve devletin sorumluluğuna 

ilişkin rücu dosyaları gerekçeleri ile incelenerek gösterilmiş ve hatalı işlemlerden dolayı 

ilgililerine ne kadar ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Beşinci bölümde ise Türkiye’de 

noterlerin görevlerinin neler olduğu, Türkiye’de yapılan tapu işlemlerinin hangi 
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ülkelerde noterler aracılığı ile yapıldığı tespit edilmiştir. Literatür ve alan araştırmasının 

sonuçlarına göre geçmişten günümüze kadar devletin kurumları vasıtasıyla yürütülen 

önemli, değerli ve karmaşık hizmetin “noterler” tarafından yürütülmesinin sonuçları 

ortaya konulmuş ve başlıca öneriler sıralanmıştır. 

1.3 Çalışmanın Materyali ve Yöntemleri 

Çalışmada kapsamlı kaynak araştırması ve idari verilerin birlikte analizi yapılmıştır. İlk 

aşamada hem basılı materyal, hem de internet ortamında hazırlanmış kaynaklar ile yasal 

düzenlemeler ve TKGM tarafından yapılan işlemlere yönelik genelge ve özelgeler 

kapsamlı olarak incelenmiştir. Kaynak araştırmasına ilave olarak Konya V. Bölge 

Müdürlüğü bağlı tapu Müdürlükleri’nin 01.01.2015 - 31.01.2015 dönemi (21 iş günü) 

içinde yaptıkları işlemlerin analizi  ve raporlanmasına dayalı olarak işlemlerin durum 

analizi yapılmıştır. Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerin nicel analizinde basit oran 

ve basit aritmetik ortalama yöntemleri ile grafiksel analiz yapılması tercih edilmiştir. 

Tapu müdürlüklerindeki işlemlerin noterlere devredilmesinin sakıncaları ve bu 

işlemlerin ilgili tapu müdürlükleri aracılığı ile yapılmaya devam edilmesinin gerekliliği 

ortaya konulmuştur.  
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2. TAPU VE KADASTRO TEŞKİLATININ YAPISI 

TKGM’nin günümüzdeki yapısı 6083 Sayılı Kanun ile belirlenmiş olup teşkilat; bir adet 

Genel Müdür, üç adet Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür’e bağlı dört adet danışma 

ve denetim birimi, beş adet ana hizmet birimi ile dört adet yardımcı hizmet biriminden 

oluşturulmuştur. Ayrıca Genel Müdür’e doğrudan bağlı Tapu ve Kadastro Kurulu yer 

almaktadır. Taşra teşkilatı ise 22 bölge müdürlüğü, bölge müdürlüklerine bağlı 81 

kadastro müdürlüğü ile 970 tapu müdürlüğünden oluşmaktadır (Şekil 2.1). 

DANIŞMA VE DENETİM 

BİRİMLERİ
ANA HİZMET BİRİMLERİ

YARDIMCI HİZMET 

BİRİMLERİ

TEFTİŞ KURULU 

BAŞKANLIĞI

TAPU DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
KADASTRO DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HARİTA DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ 

BAŞKANLIĞI

YABANCI İŞLER DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARŞİV DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

TAŞRA BİRİMLERİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (22)

KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ                         

(81)

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ           

(970)

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

TAPU VE KADASTRO 

KURULU

 

Şekil 2.1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü organizasyon şeması 
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TKGM’de çalışan personelin kadro birimlerine göre istihdam edilen ve toplam çalışan 

personel 18.383 kişi olup, personelin 16.138’i (% 87,8) kadrolu memurlara, 17’si (% 

0,1) kadro karşılığı sözleşmeli personele, 62’si (% 0,3) sözleşmeli personele, 600’ü (% 

3,3) geçici personele, 1566’sı (% 8,5) işçilerden oluşmaktadır (Şekil 2.2). 

 
 

         Şekil 2.2 İstihdam şekline göre personel dağılımı 
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2.1 Merkez Teşkilatı 

TKGM’nin merkez teşkilatlanması 2997 Sayılı Kanun’un 3. maddesine göre bir umum 

müdürü idaresinde bir muavin ile teftiş heyeti, Muamele Müdürlüğü, Fen Müşavirliği, 

Kadastro Müdürlüğü, Tapu Sicilleri Müdürlüğü, Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğü 

olacak şekilde örgütlenmiştir. 6083 Sayılı Kanun ile Tasarruf İşlemleri Dairesi 

Başkanlığı, Fen Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi 

Başkanlığı, Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı ve İdari Mali İşler Daire 

Başkanlığı kapatılarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Harita Dairesi Başkanlığı, 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı adında 

yeni daire başkanlıkları ihdas edilmiştir. 

2.2 Taşra Teşkilatı 

Merkez olan vilayetlerde grup tapu sicil müdürlükleri ve her kaza veya mıntıkada bir 

tapu sicil muhafızı veya memuru bulunacağı 2997 Sayılı Kanun’un 6. maddesinde 

belirtilmiştir. Grup tapu sicil müdürlükleri iki ilden aşağı olmamak üzere belirlenen 

yerlerde muhafızlıkların ise her ilçede kurulması belirtilmiştir. 3045 Sayılı Kanun’da9 

TKGM’nin taşra teşkilatlanması, bölge müdürlüğü, tapu sicil müdürlüğü ve kadastro 

müdürlüğü şeklinde belirlenmiş olup taşra teşkilatında ise ilçelerdeki kadastro 

müdürlükleri kapatılarak il bazından örgütlenmeye gidilmiştir. Bölge müdürlüğü ve tapu 

müdürlüklerinin örgüt yapısı aynen devam etmektedir.  

2.3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Görevleri 

TKGM’nin görevleri 10.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6083 Sayılı Kanun ile 

belirlenmiş olup, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı şekildedir: 

 Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, 

taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin 

                                                 
9 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 09.10.1984, Sayı: 18540. 
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yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve 

belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak, 

 Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının 

yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim 

hizmetlerini yürütmek, 

 Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, 

havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim 

hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri 

tespit etmek, 

 Mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, 

verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını 

sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak, 

 Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili 

işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki 

taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak 

müzakerelerine katılmak, 

 Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği 

yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek, 

 16.06.2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları 

Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans 

vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek, 

 Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin 

usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek, 

 Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu 

sağlamak, 

 Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanmaktadır. 

2.4 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri’nin yapılanması 6083 Sayılı Kanun ile 

belirlenmiş olup toplam 22 adet Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü öngörülmüştür. 
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Bölge Müdürlükleri; Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcıları ile Tapu Şube 

Müdürlüğü, Kadastro Şube Müdürlüğü, Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Hukuk ve 

Denetim Şube Müdürlüğü, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürlüğü, 

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bilgi 

Teknolojileri Şube Müdürlüğü ve İşletme Şube Müdürlüklerinden meydana 

gelmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki Görev ve 

Sorumlulukları Hakkındaki 2012/2 Sayılı Genelge’de Bölge Müdürlükleri ve yetki 

alanları belirlenmiştir (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri ve yetki alanları 

BÖLGE MERKEZ BAĞLI İLLER 

I.BÖLGE ANKARA Ankara, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Düzce 

II.BÖLGE İSTANBUL İstanbul, İzmit (Kocaeli), Sakarya 

III.BÖLGE İZMİR İzmir, Aydın, Manisa 

IV.BÖLGE BURSA Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova 

V.BÖLGE KONYA Konya, Aksaray, Karaman 

VI.BÖLGE ANTALYA Antalya, Burdur, Isparta 

VII.BÖLGE DİYARBAKIR Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak 

VIII.BÖLGE ERZURUM Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır, Kars 

IX.BÖLGE TRABZON Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize 

X.BÖLGE SAMSUN Samsun, Amasya, Ordu, Sinop 

XI.BÖLGE KAYSERİ Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde 

XII.BÖLGE HATAY Hatay, Adana, Mersin (İçel), Osmaniye 

XIII.BÖLGE GAZİANTEP Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis 

XIV.BÖLGE EDİRNE Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 

XV.BÖLGE VAN Van, Bitlis, Hakkâri, Muş 

XVI.BÖLGE ELAZIĞ Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli 

XVII.BÖLGE ESKİŞEHİR Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya 

VIII.BÖLGE DENİZLİ Denizli, Muğla, Uşak 

XIX.BÖLGE KASTAMONU Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak 

XX.BÖLGE SİVAS Sivas, Tokat 

XXI.BÖLGE ŞANLIURFA Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman 

XXII.BÖLGE YOZGAT Yozgat, Çorum 
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2.5 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinin Görevleri  

TKGM’ye bağlı olarak görev yapan tapu ve kadastro bölge müdürlüklerinin görevleri 

10.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6083 Sayılı Kanun ile belirlenmiş olup, görev ve 

yetkileri aşağıda sıralanmıştır: 

 Bölge sınırları içinde taşınmazlar ile ilgili her türlü akitli ve akitsiz tescil işlemlerinin 

yapılmasını, tapu sicillerinin düzenli bir şekilde tutulmasını, siciller üzerindeki 

değişikliklerin takibini, sicil ve belgelerin arşivlenmesini, korunmasını, yıpranmış arşiv 

malzemelerinin bakım ve onarımını sağlamak, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’na göre 

yapılacak işlerin yerine getirilmesini ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak için gerekli 

tedbirleri almak, tapu kütüğünde ve kadastro paftasında değişiklik yapılmasını 

gerektiren diğer harita yapım işlerinin denetimini ve takibini yapmak, 

 Tapu müdürlükleri ve kadastro müdürlüklerinin, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu’nun ve 18.05.1994 tarihli ve 94/5623 sayılı Tapu Sicil Tüzüğü ile 

28.07.2008 tarihli ve 2008/14001 karar sayılı Tapu Planları Tüzüğü’nün ilgili maddeleri 

uyarınca vermiş oldukları ret kararlarını birinci derecede inceleyerek karara bağlamak 

ve Genel Müdürlük’e itiraz halinde istenen belgeleri Genel Müdürlük’e intikal ettirmek, 

 Bölgesine bağlı Müdürlükleri, Bölge Müdür Yardımcıları ya da Şube Müdürlerini 

görevlendirmek ve LİHKAB’nı ise mühendis kökenli Bölge Müdür Yardımcıları ya da 

Şube Müdürlerini görevlendirmek suretiyle denetletmek, denetim raporları hakkında 

direktif vermek ve sonuçlarını izlemek, denetimin genel sonuçlarını Teftiş Kurulu 

Başkanlığı’na bildirmek, rapor ve talimatları ise bilgi için Genel Müdürlük’ün ilgili 

daire başkanlıklarına göndermek, 

 Müfettişler tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında, bölge müdürlüğü 

görüşünü bildirmek, 

 Genel Müdürlük tarafından verilecek direktifleri ilgili birimlere iletmek, izlemek ve 

sonuçlarını Genel Müdürlük’e bildirmek, 

 Raporların hukuki, teknik, idari ve mali işler ile disiplin yönünden gereğinin yerine 

getirilmesini sağlamak, yapılan işlemlerin sonucundan Genel Müdürlük’e bilgi vermek, 
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 Bölgesi içerisinde, kadastronun yapılmasına, teknik ve uygulama niteliğini kaybeden 

kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine ilişkin önerileri Genel Müdürlük’e 

sunmak, uygun görülmesi halinde gereğini yaptırmak ve sonuçlarını izlemek,  

 Genel Müdürlük’çe gerekli görülmesi halinde, bölge müdürlüğüne bağlı 

müdürlüklerde tesis edilen tapu kayıt, plan ve belge örneklerini mevzuatına uygun 

olarak arşivlemek, sicil ve belgelerin korunmasını ve emniyetini sağlamak, 

 Bölge Müdürlüğü yetki alanında bilgi teknolojileri, donatım, arşiv ve destek 

hizmetlerine ilişkin her türlü tedbiri almak, 

 Bölge Müdürlüğü ve bağlı müdürlüklerin ihtiyaçlarını tespit etmek, kiralama ve satın 

alınmasını sağlamak, bağlı müdürlüklerin ihtiyacı olan araç, gereç dağıtımını yapmak, 

resmi araçların mevzuatına göre görevlendirilmesini sağlamak, 

 Bağlı müdürlüklerin çalışmasını ve iş akışını takip ederek personel ihtiyaçlarını tespit 

etmek, personel planlamasını yaparak bölgesi için personel ihtiyacı olduğunda Genel 

Müdürlük’e teklifte bulunmak, personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri takip etmek, 

dosyasını tutmak, süresinde Genel Müdürlük’e bilgi vermek, görevli personelin hizmet 

içi eğitim planlamasını yapmak ve Genel Müdürlük’e bilgi vermek, verilecek talimata 

göre eğitimlerini sağlamak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki 

görevleri yerine getirmek, 

 Bağlı müdürlüklerin mevzuat ile ilgili sorularına cevap vermek ve uygulamada ortaya 

çıkan teknik ve hukuki konulara çözüm getirecek şekilde ilgili müdürlüğe talimat 

vermek, 

 Bölge müdürlüğünün araştırma, planlama, koordinasyon işlerini yapmak, bölgeye 

bağlı illerde düzenlenen il planlama koordinasyon kurulu ve diğer toplantılarda kurumu 

temsil etmek, 

 Müdürlükte çalışan personelin, ilişkili olduğu mevzuata uygun olarak ve süresinde 

mali ve özlük işlerini yürütmek ve takibini sağlamak,  

 Bağlı Kadastro Müdürlüklerince aylık dönemlerde gönderilen değişiklik işlemlerini 

izlemek, mevzuata uygun arşivlemek, korunmasını ve emniyetini sağlamak, 

 Kadastro Müdürlüklerince üretilen paftalara ait geçici ve kesin çizim işlerini yürütmek 

ve sonuçlarını aylık raporlar halinde Kadastro Dairesi Başkanlığına göndermek, 

elektronik ölçme aletlerinin kalibrasyon testlerini Kadastro Dairesi Başkanlığı ile 

koordineli yapmak, 
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 5368 sayılı Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ve 

ilgili Yönetmeliklerle belirlenen görevleri yapmak, Lisanslı Harita ve Kadastro 

Mühendisleri ve Bürolarının denetimlerinin yapılmasını ve mevzuat çerçevesinde 

çalışmasını sağlamak, 

 Bağlı Kadastro Müdürlüklerince hazırlanan yıllık ve ek çalışma programlarını 

onaylamak ve takibini sağlamak, 

 Mahkemelerden, icra müdürlüklerinden ve diğer kamu kuruluşlarından gelen taşınmaz 

araştırması, haciz ve benzeri taleplerin sorgulamasını ve gereğini yapmak ve sonuçlarını 

ilgili mercilere bildirmek, 

 Kadastro Müdürlüklerinin üç aylık mesai izleme cetveli ve yılsonu mesai izleme 

cetvellerinin düzenli olarak Genel Müdürlük Kadastro Dairesi Başkanlığına göndermek, 

 İzin belgelerini ve sağlık izin onaylarının TAKBİS-ERP programına girmek, 

 Müşteri memnuniyeti anketi yapmak ve sonuçlarını takip etmek, 

 Ayrıca, mevzuatın öngördüğü görevler ile Genel Müdürlükçe verilen benzeri işleri 

yapmak. 

2.6 Tapu Müdürlükleri 

Tapu ve Kadastro işlemleri; taşra teşkilatında yer alan bölge müdürlüklerine bağlı 

olarak hizmet veren tapu müdürlüklerince yerine getirilmekte olup, yetki, görev ve 

sorumlulukları TKGM’nin 16.01.2012 tarihli ve 2012/2 (Genelge No:1724) sayılı Taşra 

Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Genelgesi’nde tanımlanmıştır. Tapu 

müdürlüğü; müdür, müdür yardımcısı, tekniker, teknisyen, araştırmacı, uzman, 

bilgisayar işletmeni, programcı, arşiv uzmanı, arşiv memuru, memur, geçici personel, 

sözleşmeli personel, işçi ve hizmetli unvanlı personelden oluşur. 

2.7 Tapu Müdürlüklerinin Görevleri 

TKGM’ye bağlı olarak görev yapan tapu müdürlüklerinin görevleri aşağıda belirtildiği 

gibidir: 



14 

 Yetki ve yetkilendirildiği alanlarda, mevzuat çerçevesinde taşınmazlara ait akitli ve 

akitsiz her türlü tescil, düzeltme, terkin işlemlerini yapmak, 

 Mevzuata aykırı istemleri, Medeni Kanun’un ve Tapu sicil tüzüğü’nün ilgili maddeleri 

gereğince ret etmek, bu karara karşı ilgilisinin Bölge Müdürlüğüne itirazı halinde 

gerekli evrakları yedi gün içerisinde Bölge Müdürlüğüne göndermek,  

 Cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra, raporu Bölge 

Müdürlüğü’ne göndermek, raporlarla ilgili verilecek talimatları geciktirmeden yerine 

getirmek, 

 Yetki alanlarındaki taşınmazlara ait tescil bildirimi düzenlenmesini gerektiren 

işlemlere ilişkin talepleri, hak sahibi veya yetkili vekilinden geldiğinin tespiti halinde, 

işlemin mahiyetine göre Kadastro Müdürlüğüne veya Lisanslı Harita ve Kadastro 

Büroları (LİHKAB)’na iletmek, 

 Yetki alanlarındaki taşınmazlara ait ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, 

dosya ve belgeleri mevzuata uygun olarak düzenlemek, arşivlemek ve emniyetini 

sağlamak, 

 Yetki alanlarında yapılan kadastro veya yenileme sonucunda düzenlenen ana ve 

yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgeleri devir ve teslim çizelgesi 

karşılığında devir almak, 

 Yetki alanlarına yeniden katılan veya yetki alanlarından çıkarılan taşınmazlara ait ana 

ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgelerin asıllarını veya onaylı 

örneklerini devir-teslim çizelgesi karşılığında gerekirse komisyon marifetiyle devir 

almak veya devir etmek, 

 Müdürlükte her ay yapılan işlemler sonucu düzenlenen tapu senedi, ipotek belgesi, 

ipotek terkin cetvelleri ile kadastro mahkemesi ve komisyon kararları tescil listelerinin 

ilgili yerlere düzenli olarak gönderilmesini sağlamak ve ayrıca TAKBİS’ne geçmeyen 

müdürlüklerde aylık istatistik veri girişlerini web sayfası üzerinden girmek,  

 İtirazlı olup da kadastro mahkemelerince karara bağlanan taşınmazların tescilinden 

sonra 01.01.2002 tarihinden önce kadastrosu kesinleşerek ikinci nüsha tapu senetleri 

Genel Müdürlüğe gönderilenlerin düzenlenen tescil listelerini Genel Müdürlük’e, 

01.01.2002 tarihinden sonra kadastrosu kesinleşerek ikinci nüsha tapu senetleri, tescil 

listelerini Bölge Müdürlüğü’ne en geç 1 ay içerisinde göndermek, 
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 Görevine giren konularda kadastro müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları 

ile iş birliği yaparak hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak, 

 Mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgisini kanıtlayan gerçek ve tüzel 

kişilerce istenilen bilgi ve belge örneklerini mevzuata uygun olarak süresinde vermek 

veya göndermek, 

 Akit ve tescile ilişkin her türlü yazışmaları resen yapmak, 

 Müdürlüğün personel, araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını belirlenen süreler içinde 

Bölge Müdürlüğüne, ödenek ihtiyaçlarını Genel Müdürlük’e bildirmek, 

 Müdürlüğün personel, mali ve idari hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini 

sağlamak, 

 Yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini gerçekleştirmek için 

karşılıklı yetki almak vermek, 

 Belirli formlarla gelen ve bilgisayar manyetik ortamına aktarılması gereken bilgilerin 

giriş ve kontrol işlerini gerçekleştirmek, verilerden elde edilen bilginin doğruluğunu 

izlemek, veri girişindeki hataları Müdürün bilgisi dahilinde düzeltmek, 

 Mevzuatın öngördüğü ve Genel Müdürlük, Bölge Müdürlük’ü veya mülki amirce 

verilen benzeri işleri yapmak. 
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3. TAPU SİCİLİ  

Ayni hakların herkese karşı ileri sürülebilen haklar arasında yer alması nedeniyle 

bunların herkes tarafından bilinebilir olması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

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

Tapu sicili taşınmazlara ilişkin ayni hakların alenileşmesine hizmet eden ve devletin 

sorumluluğu altında tutulan çeşitli defter ve belgelerin tümünü kapsayan bir kavramdır. 

Tapu Sicil Tüzüğü10 (TST)’nün 5. maddesinde “Tapu sicili; Devletin sorumluluğu 

altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını 

göstermek üzere tutulan sicildir” denir. 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. 

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. 

Türk Medeni Kanunu’nun11 (TMK) 997. maddesinde sicilin ana unsurlarını tapu 

kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye defteri ve tamamlayıcı belgeler ve planlar olarak 

sayıldıktan sonra sicilin nasıl tutulacağı ile yardımcı sicillerin nelerden oluşacağı 

konusu tüzüğe bırakmıştır. 

Tapu Sicilleri ana siciller ve yardımcı siciller olarak ikiye ayrılmaktadır. Ana siciller 

Tapu Kütüğü, Kat Mülkiyeti Kütüğü, Yevmiye Defteri, Plan, Resmi Belgeler (resmi 

senet, mahkeme kararı ve diğerleri) den oluşmaktadır, yardımcı siciller ise Aziller Sicili, 

Düzeltmeler Sicili, Kamu Orta Malları Sicili ve Tapu Envanter Defterlerinden 

oluşmaktadır. 

                                                 
10 Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2013, Sayı: 28738 
11 Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2001, Sayı: 24607. 
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3.1 Tapu Kütüğü 

Gayrimenkullerin hukuki durumlarını açıklayan defter tapu kütüğü olarak 

tanımlanabilir. Tapu kütüğü özet olarak tapu sicilini temsil etmektedir. Özel mülkiyet 

konusu gayrimenkullere ilişkin mülkiyet hakkı ile hukuki olarak tescili ya da şerhi 

gereken bütün haklar ve yükümlülükler tapu kütüğünde yer alarak tapu sicilinin 

güvencesi ve açıklığı sağlanmış olacaktır (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1 Tapu kütüğü 

TMK’nın 1000. maddesi tapu kütüğünün içeriği ile ilgili bilgiler vermektedir. Tapu 

kütüğü ayni aleniyet esasına göre tutulmaktadır. Bunun anlamı her taşınmazın belli bir 

sıra numarası altında tapu kütüğünün bir çift sayfasına kaydedilmesidir. Birinci sayfa iki 

bölümden oluşmaktadır birinci bölümde taşınmazın sayfa numarası, taşınmazın kimliği 

ve niteliğini belirten kayıtlar yer almaktadır. Birinci sayfanın ikinci bölümü üç sütuna 

ayrılmıştır. Birinci sütunda şerhler, ikinci sütunda taşınmaz mülkiyet maliki, nasıl 

iktisap edildiği, müşterek mülkiyet olması halinde maliklerin pay oranları, üçüncü 

sütunda ise taşınmaz üzerinde kurulmuş olan veya o taşınmaz lehine başka taşınmaz 

üzerinde kurulmuş bulunan irtifak hakları ile taşınmaz yükü yer alacaktır. Tapu 

kütüğünün ikinci sayfası da ikiye bölünmüştür. Birinci bölümünde taşınmaza ilişkin 

beyanlar ile taşınmaz rehinleri yer almaktadır. Yukarıda izah edilen tapu kütüğü ile ilgili 
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hükümler yalnızca kadastrosu yapılmış olan alanlar için geçerlidir. Henüz kadastrosu 

tamamlanmamış yerlerde tapu kütüğü yerine tapu zabıt veya kayıt defterleri 

tutulmaktadır. Zabıt defterleri ayni aleniyet esasına göre tutulmadığından dolayı, 

taşınmazlara ilişkin işlemler tek bir sayfada değil, yapılan işlemlerin tarihine göre ayrı 

ayrı sayfalarda yer almakta ve sayfalar arasındaki bağlantı geldi gitti kayıtları ile 

sağlanmaktadır. Zabıt defterinin tutulduğu yerlerde ipotekler ayrı bir deftere 

tutulmaktadır.  

Zabıt defterleri, tapu kütüğünden farklı olarak mahalle ya da köy birimine göre değil, 

ilçeler esas alınarak düzenlenmiştir. İlçede, her kayıt defterinin bir cilt numarası vardır 

ve her cilt birden başlayarak numaralanmış ve son sayfada cildin kaç sayfa olduğu ilçe 

idare heyeti tarafından tasdik edilmiştir. Kayıt defterleri ay esasına göre tutulur. Ay 

sonunda, tapu müdürü yapılan işlemin miktarını belirterek sayfayı bağlar. Tapu 

kütüğünde karşılıklı iki sayfaya bir taşınmaz kaydedilir ve taşınmaz üzerindeki bütün 

işlemler bu sayfada yürütülür. 

3.2 Kat Mülkiyeti Kütüğü 

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi 

bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli olanları (bağımsız 

bölümleri) üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından (Kat 

Mülkiyeti Kanunu hükümlerince) kurulan mülkiyet haklarının yazılı olduğu kütüklerdir 

(Şekil 3.2). 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun12 (KMK) 11. maddesi ve TMK’nın 

1001. maddesi kat irtifakı ve kat mülkiyetine çevrilen taşınmazların tapu sicili esasına 

göre tutulan kat mülkiyeti kütüğüne tescil edileceğini açıklamaktadır. Kat mülkiyetine 

çevrilen taşınmazın tapu kütüğü sayfasına “kat mülkiyetine çevrilmiştir” kaydı 

eklenerek kat mülkiyeti kütüğündeki sayfaya da tapu kütük sayfasındaki sayfa numarası 

gösterilmektedir. Kat mülkiyeti kütüğü TST 11. maddesinde “Ana taşınmazın bağımsız 

mülkiyete konu olan bölümleri, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı sayfalarına kaydedilir” 

şeklinde ifade edilmiştir. Tapu kütüğü hakkındaki kurallar kat mülkiyeti kütükleri içinde 

geçerlidir. 

                                                 
12 T.C Resmi Gazete, Tarih: 02.07.1965, Sayı: 12038  
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Şekil 3.2 Kat mülkiyeti kütüğü 

3.3 Yevmiye Defteri 

TMK’nın 1002. maddesinde “Tapu kütüğüne tescil istemleri, isteyenin kimliği ve 

istemin konusu belirtilerek istem sırasına göre derhâl yevmiye defterine yazılır” 

hükmündedir. Yevmiye defteri, tapu kütüğündeki haklar ile ilgili işlemlerin tapu 

kütüğüne işlenmesinden önce geçirildiği defterlerdir. TST 23. maddesi “Yevmiye 

Defterine Kayıt” hükümlerini düzenlemektedir. Yevmiye Defterine, tapu sicili üzerinde 

işlem yapılmasını gerektiren veya reddedilen istemler kaydedilir. Tapu sicili üzerinde 

kayıtlı hakların birbirlerine üstünlüğü, bu deftere yazım tarih ve sıra numarasına göre 

belirlenir. 

Tapu müdürlüklerine gelen istemler, sözleşme düzenlenmesi gereken işlemlerde 

usulüne uygun resmî senet düzenlenerek taraflarca imzalanmasından, Sözleşme 

düzenlenmesi gerekmeyen işlemlerde istem belgesinin imzalanmasından, resmî 

kurumlara ait yazıların alınmasından sonra yevmiye defterine kaydedilir. Yevmiye 

defterine; işlemin yevmiye numarası, saat ve dakikası, istemde bulunanın adı ve soyadı, 

istemin niteliği, isteme konu taşınmazın köy veya mahalle adı, cilt ve sayfa numaraları 

ile işlemi hazırlayan, kontrol eden ve onaylayanın adı ve soyadı yazılır.  
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Yevmiye defteri müdür tarafından her iş günü tarih atılarak açılır ve iş günü sonunda 

kapatılarak imzalanır. Yevmiye defteri işlem olmadığı günlerde açılıp kapatılmaz. 

Yevmiye defteri, mevzuat uyarınca tapu müdürü veya vekâlet eden memur tarafından 

açılıp kapatılır. Yetki devri yapılan müdürlüklerde yevmiye defteri tapu müdürü veya 

vekâlet eden memur tarafından her iş günü sonunda TAKBİS çıktısı alınarak her sayfası 

onaylanır. Yevmiye defterine her sene başında, birden başlayan sıra numarası verilir.  

Müdür, müdürlük dışına çıkarken veya izin ve rapor gibi nedenlerle görevinden 

ayrılırken yetki verdiği memuru yevmiye defterine yazar ve imza eder. Müdür göreve 

dönünce, göreve başladığını yine yevmiye defterine yazar ve imza eder (Şekil 3.3). 

 

Şekil 3.3 Yevmiye defteri 

3.4 Resmi Belgeler 

TST 7. maddesinde resmi belgeler; resmi senet, mahkeme kararları ve diğerleri olarak 

ifade edilmiştir. Bu belgeler; tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlere ilişkin olan gerekli 

ve saklanması lüzumlu olan belgelerdir (Şekil 3.4). 
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        Şekil 3.4 Resmi senet örneği 

3.5 Planlar 

Bir taşınmaz tapu kütüğüne kaydedilmeden önce onun bir planı yapılır. Plan: Tapuya 

kaydedilecek taşınmazın yer yüzeyi üzerindeki geometrik konumunu yani taşınmazın 

bulunduğu yöreyi, taşınmazın sınırlarını, çevresindeki taşınmazları, yüz ölçümünü ve 

varsa üzerindeki yapıları gösteren resmî bir makamca yapılmış bir belgedir. 

Kadastronun temel amacı da bütün taşınmazları bir plana bağlamaktır (Şekil 3.5). 

TMK’nın 1003. maddesinde bir taşınmazın kütüğe kaydı ve belirlenmesinde resmi bir 

ölçüme dayalı planın esas alınacağından bahsetmektedir. Plan kadastro tarafından 

yapılan arazinin sınırlarını ve ölçüsünü gösteren haritalardır. 

     imza      imza 

 

Fotoğraf 

 

Fotoğraf 
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Şekil 3.5  Plan örneği 

3.6 Aziller Sicili 

Vekâletten aziller, vekâlet verenlerin adının baş harfleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarasına göre her harf için sicilde ayrılan bölüme yazılır (Şekil 3.6). TST’nin 77. 

maddesinde “azil belgesi geldiğinde, müdür veya görevlendireceği memur tarafından 

üzerine alındığı tarih, saat ve dakika hemen yazılarak aziller siciline kaydedilir” 

denilmektedir. 

 

Şekil 3.6 Vekaletten azil defteri örneği 
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3.7 Düzeltmeler Sicili 

Düzeltmeler sicili TST 78. maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddede yevmiye 

defterine yazılması gerekmeyen düzeltmelerin sebebinin düzeltmeler siciline 

kaydedileceği ifade edilmektedir (Şekil 3.7). TST’nin 76. maddesinde belgesine aykırı 

olarak adi yazım yanlışlarının yapılması durumunda nedeni müdür tarafından 

açıklanmak kaydıyla düzeltmeler siciline alınarak düzeltme gerçekleştirilebilecektir. 

Düzeltmeler sicilinde adi yazım yanlışları kırmızı mürekkepli kalem ile çizilerek 

düzeltme numarası (D.S.n.98) şeklinde kırmızı mürekkepli kalemle düzeltmelere alınan 

kayıt üzerine yazılır, doğru yazım ise bu kaydın hemen altındaki boş satıra eklenecektir. 

 

Şekil 3.7 Düzeltmeler sicili defteri örneği 
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3.8 Kamu Orta Malları Sicili 

Mera, yaylak, harman, kışlak, otlak gibi kamunun yararına tahsis edilen orta malı 

niteliğindeki taşınmazlar sınırlandırılarak özel sicile kaydedilmektedir. Bu özel sicile 

uygulamada Kamu Orta Malları Sicili denilmektedir. Söz konusu sicilde yapılacak 

yazımlarda orta malların hangi köy ya da belediyeye tahsisli olmuş olduğu da 

belirtilmektedir (Şekil 3.8). 

Kamu Orta Malları Sicili 6083 Sayılı Kanunun 9. maddesi, TST’nin 12. maddesinin 2. 

fıkrası gereği TKGM’nin 11.3.2013 tarih 2015 Sayılı Olur’uyla 01.04.2013 tarihinden 

itibaren sadece elektronik ortamda tutulmaktadır. 

 

Şekil 3.8 Kamu orta malları sicili defteri örneği 
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3.9 Tapu Envanter Defteri (Tablo Mahzen Defteri) 

TST’nin 80. maddesinde müdürlükte bulunan bütün kütük, zabıt defteri, yevmiye defteri 

ve resmî senet ciltleri ile yardımcı siciller tapu envanter defterine kaydedileceği 

belirtilmiştir. Tapu envanter defteri, TKGM’nin 09.02.2012 tarihli Olur’uyla birlikte 

sadece elektronik ortamda tutulmaktadır (Şekil 3.9). 

 

Şekil 3.9 Tapu envanter defteri örneği 
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3.10  Tapu Sicil Bölgesi 

TMK’nın 1004. maddesinde taşınmazların, bulundukları bölgenin tapu siciline 

kaydedileceği ifade edilmektedir. Medeni Kanunda taşınmazların bulundukları bölgenin 

tapu siciline kaydedileceği ifade edilmiş olsa da bölge tanımı yapılmamıştır. Tapu sicil 

bölgesi TST’nin 6. maddesinde açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre “her ilçenin idari 

sınırları bir tapu sicil bölgesi” olarak ifade edilmiştir. 

Konya ili Selçuklu ilçesinin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir. Konya ili, ilçe 

sınırları haritasında görüldüğü gibi her renklendirilmiş alan bir tapu sicil bölgesidir 

(Şekil 3.10). 

 

Şekil 3.10 Konya il ve ilçe sınırları haritası. 

Tapu sicili, tapu sicil bölgesi içerisindeki her mahalle veya köy için ayrı ayrı 

düzenlenecektir. Taşınmaz herhangi bir tapu sicil bölgesinde olabileceği gibi birden 

fazla tapu sicil bölgesi içerisinde de yer alabilecektir. Bu durumda taşınmaz, TMK’nın 

1005. maddesine göre diğer bölge sicillerine kayıtlı olduğu belirtilmek suretiyle her 

bölgedeki sicile ayrı ayrı kaydedilecektir. Böyle bir taşınmaza ilişkin tescil istemleri ve 

tescil işlemleri taşınmazın büyük kısmının bulunduğu bölgede yapılacaktır. Yapılacak 

tescil kütüğe işlenmek üzere diğer bölgelerdeki tapu idarelerine bildirilir. 
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TMK’nın 1005. maddesinde düzenlediği birden fazla tapu sicil bölgesinde yapılacak 

işlemlere ilişkin hususlar TST’nin 6/3. maddesinde düzenlenmiştir. 

3.11  Tapu Siciline Kaydedilen Taşınmazlar 

Tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilebilecek olan mal ve haklar TMK’nın 998. ve 

TST’nin 8. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre; arazi, kat mülkiyetine konu olan 

bağımsız bölümler, bağımsız ve sürekli haklar, tapu siciline kaydedilebilecek olan mal 

ve haklar olarak nitelendirilebilir. 

3.11.1 Arazi 

TST’nin 9. maddesinde “Arazi, sınırları hukukî ve geometrik yöntemlerle belirlenmiş 

yeryüzü parçasıdır. Arazinin tapu siciline kaydı, özel kanun hükümlerine tabidir”, 

denilmektedir. En geniş anlamıyla arazi, herhangi bir yeryüzü veya toprak parçasıdır. 

Üzerindeki dağları, taşları, ovaları, dereleri, gölleri, çayır ve çimenleri de 

kapsayabileceği gibi herhangi bir düzlüğün bu sayılanlar ile sınırlandığı alanlara da 

verilen isimdir.  

3.11.2 Bağımsız bölümler 

Tamamlanan bir yapıdaki katlar, daireler, bürolar, dükkânlar ve depolar gibi başlı başına 

kullanılabilen bölümler için taşınmazın maliki ya da ortak malikleri bağımsız mülkiyet 

kurma hakkına sahiptir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bir yapının kat mülkiyetine konu 

olan her bir bölümüne bağımsız bölüm adı verilir. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız 

bölümlerin taşınmaz olarak kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir (MK Md.998). 

3.11.3 Bağımsız ve sürekli haklar 

Kanun koyucu bazı irtifak haklarının piyasada tedavülünü sağlayabilmek ve bunlara 

daha büyük ekonomik değer sağlayabilmek amacıyla bunların ayrıca tapu siciline 

kaydına olanak sağlamıştır. Ancak irtifak haklarının tamamı tapu siciline taşınmaz 
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olarak kayıtlanamayacaktır. İrtifak haklarının tapu siciline kayıtlanabilmesi için bazı 

şartların birlikte oluşması gerekmektedir. 

İrtifak hakkının bağımsız olması, irtifak hakkının belirli bir kişi ya da taşınmaz lehine 

tesis edilmemiş olması olarak ifade edilebilecektir. Bu nedenle eğer bir irtifak hakkı 

şahsi bir hak ise bu durumda tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilebilmesi mümkün 

olmayacaktır. Bu nedenle şahsi irtifak hakkı gurubu içerisinde yer alan intifa, sükna 

hakkı gibi haklar tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilemeyecektir. Bunun dışında bir 

taşınmaza özgülenen ayni irtifaklarında devri mümkün olmaması nedeniyle bağımsız bir 

irtifak hakkından söz edemeyeceğimiz için taşınmaz olarak kayıt edilmeleri mümkün 

görülmemektedir. Ancak üst hakkı ve kaynak hakkı eşyaya bağlı tesis edilmiş olsa dahi, 

aksi kararlaştırılmadıkça başkalarına temlik edilebileceklerinden taşınmaz olarak tapu 

siciline kayıt edilebilmeleri mümkün olabilecektir. Bağımsız bir hakkın en az 30 yıl 

süreli olarak kurulmuş olması o hakkı bağımsız ve sürekli haklar kategorisine dahil 

ederek tapu siciline taşınmaz olarak kaydını sağlayabilecektir. 

3.12   Mülkiyet Hakkının Belirlenmesi  

Tapu işlemlerinde esas olan mülkiyettir. Mülkiyet de tescille hayat bulur. Bu yüzden 

tescil her türlü tapu işleminde asıl dayanaktır. Ancak sadece tescil de tek başına 

mülkiyete esas oluşturmaya yetmez. O tescile sebep olan imzalı ve imzasız bütün belge 

ve bilgiler yevmiye defterine kaydolduktan sonra müdürlük arşivlerinde saklanmak 

durumundadır. Genel olarak tescile esas evraklar resmi senet ve tescil istem belgesi 

olmakla beraber bunların yanında haciz müzekkereleri, mahkeme kararları, dağıtım 

cetvelleri ve ipotek sözleşmeleri gibi evraklar da tescil için kullanılabilen 

dokümanlardır.  

Tapu müdürlüklerinde yapılacak isteme yönelik tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf 

işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın tasarruf yetkisini ve hukuki sebebi 

belgelemiş olmasına bağlıdır. İstemde bulunan kimse, kendisinin, sicilde hak sahibi 

görünen kişi veya bu kişinin temsilcisi olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini 

belgelemiş olur. Hukuki sebebin belgelenmesi, bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle 

uyulduğunun ispatı suretiyle olur (TMK md. 1015). Başvuru fişi düzenlendikten sonra 
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işlem ilgili memura havale edilir. Söz konusu istemin, müdür veya görevlendireceği bir 

memur tarafından incelenerek hak sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı saptanır (TST 

md. 18). 

3.13   Mülkiyet Hakkının Belirlenmesinde Takip Edilecek Yöntem 

Tapu müdürlükleri tarafından, istemin gerçek hak sahibi tarafından yapıldığının tespit 

edilebilmesi için öncelikle TST’nin 75. maddesinin 1. fıkrasına göre işlem yapılması 

gerekmektedir. Bu anlamda kayda dayalı tespitlerde varsa dayanağı kayıt ve belgeler ile 

senetsizden tespitlerde tutanağın edinme nedeni, nüfus kayıt örneği ve ilmühaber 

incelenmeli, bunun yanında ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak alınan cevaplar 

değerlendirilmelidir. Bu belgelerin incelenmesi sonucunda istemin gerçek hak 

sahibinden geldiğinin anlaşılamaması halinde; istemde bulunandan, taşınmaz hakkında 

bilgi sahibi olabilecek kişilerin ve varsa tespit bilirkişilerinin tanıklıklarına başvurulmak 

üzere tapu müdürlüğüne getirilmeleri istenilecektir. 

İlmühaber veya benzeri belge sunulamaması, tanık veya tespit bilirkişilerinin tapu 

müdürlüğüne gelmelerinin sağlanamaması veya sunulan belgeler ile varsa tespit 

bilirkişileri ve tanıkların ifadelerinden istemde bulunanın gerçek hak sahibi olduğu 

kanaatine varılamaması durumunda istem sahiplerinin de talebi halinde zeminde 

inceleme yapılması kadastro müdürlüğünden/biriminden talep edilir. 
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4. TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN İŞLEMLER 

Tapu sicil müdürlüklerinde yapılan işlemler; akitli ve akitsiz işlemler olarak iki şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Ayni hak olarak tapuda tesisi mümkün olan haklar, Mülkiyet 

hakkı, irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin haklarıdır. Bu hakların kurulması, 

kaldırılması, devri ve değiştirilmesi işlemleri ancak tapu sicilinde taşınmazlar için 

yapılan tapu işlemleri ile mümkündür. Bu işlemler; tesciller, şerhler, beyanlar, terkinler 

ve tadiller olmak üzere beş grupta toplanabilir. Bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır: 

 Tesciller: Ayni hakların kurulması ya da devri amacıyla yapılan tapu işlemleridir. 

 Terkinler: Tescilin aksine tapuda kayıtlı ayni hakları sona erdiren bir tapu işlemidir. 

 Tadil işlemi: Tapu sicilindeki ayni hakların değiştirilmesine yönelik tapu işlemidir. 

 Şerhler: Şahsi hakların kuvvetlendirilmesi, çekişmeli hakkın korunması, malikin 

tasarruf yetkisinin sınırlandırılması veya bir tescilin geçici olarak tapuya yazılmasını 

kapsar.  

 Beyanlar: Malik olabilecek kişileri bilgilendirmesi açısından faydalı olan bilgilerdir. 

Yukarıda verilenlere ilave olarak resmi yazıyla yapılan işlemlerde vardır. Bunlar; haciz, 

tedbir, iflas, kamu haczi, kamulaştırma beyanı şerhi, korunması gerekli kültür varlığı 

belirtmesi işlemlerinden oluşmaktadır. 

4.1 Akitli İşlemler 

Satış, bağış, trampa, ipotek, kat karşılığı temlik, irtifak hakları kurulması, ölünceye 

kadar bakma akdi, ölünceye kadar gelir akdi, taksim, kat mülkiyeti, kat irtifakı, devre 

mülk hakkı, intifa hakkı, oturma hakkı, geçit hakkı, kaynak hakkı, üst hakkı ve diğer 

irtifaklar ve gayrimenkul mükellefiyetinden ibarettir. Akitli işlemler tapu kütüğünde hak 

sahibi bulunan kişi ile diğer akit tarafının karışlıklı anlaşması sonucu tapu sicil 

müdürlüklerince düzenlenecek resmi senet ile geçerlik kazanır. 
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4.2 Akitsiz İşlemler 

Tapu müdürlüklerinde yapılan akitsiz işlemlerde işlemin geçerli olabilmesi için malik 

veya hak sahibinin tek taraflı irade beyanı yeterlidir. Bu irade beyanını esas alarak tapu 

sicil müdürlüğünce düzenlenecek tescil istem belgesi ile de tescilin yapılması sağlanmış 

olur. Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler TAKBİS işlem ağacında mülkiyet işlemleri 

adı altında 172 başlık ve toplamda 676 farklı işlem den oluşmaktadır (Şekil 4.1).  

 

Şekil 4.1 TAKBİS işlem ağacı 
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4.3 Satış Sözleşmesi 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu13 satış sözleşmesini ve türlerini 207-281 maddeleri 

özellikle taşınmaz satışını ise 237-246 maddeleri arasında düzenlemiştir. Satış 

sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise 

buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Satış sözleşmesi iki 

tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olup, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça veya 

aksine bir adet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı borçlarını aynı anda ifa etmekle 

yükümlüdürler (TBK Md. 207). 

4.3.1 Sözleşmenin esaslı unsurları 

Bir sözleşmenin esaslı unsurları demek, o sözleşmenin mevcut olabilmesi için mutlak 

surette bulunması gerekli olan, o sözleşmeye vücut veren, onu ortaya çıkaran unsurlar 

demektir. Tapu sicili açısından satış sözleşmesinin esaslı unsurları; taşınmaz satış bedeli 

ve anlaşmadır (Akıntürk ve Karaman 2005). Özetle satış işlemi, bir malın mülkiyetinin 

belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir. 

4.4 TAKBİS’de Satış İşlemi 

Satış işlemi ilgilisinin veya kanuni temsilcisinin talebi üzerine işlem için gerekli 

belgeler ile müdürlük başvuru birimine müracaat ederek yapılır. Başvuru biriminde 

görevli personelce TKGM’nin 2014/1 sayılı genelgesine uygun olarak başvurusu 

alındıktan sonra evraklarda herhangi bir eksiklik olmadığı tespit edildikten sonra işlem 

evrakları yetkili müdür yardımcısı veya müdüre teslim edilir. İşlem servisine işlem 

yapmaya yetkili olan personellere işlemin havalesi yapılır. İlgili personellerce kendisine 

havalesi yapılan talebe konu işlem, memur tarafından müracaatta bulunan kişinin hak 

sahibi olup olmadığının kontrolünü sağladıktan sonra TAKBİS üzerinden iş akış 

şemasına göre işlem gerçekleştirilir (Şekil 4.2). 

                                                 
13 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 04.02.2011, Sayı: 27836. 
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İşlem Akış Şeması

İSTEM

Bizzat Temsilci Resmi Yazı Diğer

Hak Sahibinin Belirlenmesi

İbrazı Gerekli Belgelerin Tespiti

Yetkilerin bizzat veya temsilciler 
eliyle kullanılmasında yetki konusu 
ile temsilci arasındaki ilişkinin tespit 
edilmesi ve Hak sahibi ya da 
temsilcisinin Medeni Haklarını 
kullanma ehliyetinin varlığı araştırılır.

Eksik Belgelerin      
Tamamlatılması

Uygun

İşlemin Hazırlanması

İşlemin Kontrolü

İmzaların Alınması

Başvurunun Havalesi

Başvurunun Kabulü

İşlem Sonu

Başvuru Kabul 
Edilmez

Uygun

Arşiv

Medeni Kanunun 1016 ve Tapu 
Sicil Kütüğünün 26. maddesi 
gereğince işlemin reddi

Red Kararının Tanzimi

Red Kararının Tebliği

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

 

Şekil 4.2 İşlem akış şeması 
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Başvurusu alınan, ilgili müdür veya müdür yardımcısı tarafından işlemi yapacak 

personele havalesi yapılan işlem TAKBİS üzerinde ilgili personelin başvuru monitörüne 

düşer (Şekil 4.3). 

 

 Şekil 4.3 TAKBİS başvuru monitörü ekranı 

 

Memur kendisine havalesi yapılan işlemin niteliğine göre TAKBİS işlem ağacından 

işlem seçimini yapar (Şekil 4.4). 

 

 

Şekil 4.4 TAKBİS işlem tanımı başlama seçimi ekranı 
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İşlem ağacından seçimi yapılan satış işlemi ile TAKBİS’nde 17 aşamadan oluşan işlem 

monitörünün açılması ile işleme başlanmış olunmaktadır (Şekil 4.5). 

 

Şekil 4.5 TAKBİS işlem monitörü ekranı 

 

Birinci aşamada satışı yapılmak istenen taşınmazın ada, parsel, bağımsız bölüm 

bilgilerin sorgulanarak işlem yapılacak taşınmaz seçilir (Şekil 4.6). 

 

Şekil 4.6 TAKBİS zemin tespiti ekranı 
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İkinci aşama en önemli aşama olup, seçimi yapılan taşınmazın malikinin kimlik bilgileri 

ile işleme müracaat eden kişilerin aynı kişiler olup olmadığının tespiti yapılır. 

 

Şekil 4.7 Tapu kütük sahifesi 

 

Tapu kütüğünde (Şekil 4.7) Kuyucak mahallesi, 2600 ada ve 17 parselde kayıtlı 

102/1182 arsa paylı 3. kat 12 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz C.Ö. adına kayıtlı 

gözükmektedir. Tapu müdürlüğüne satış talebinde bulunan C.Ö.’nün bu taşınmazı aldığı  

23.12.2015 tarihli 23126 yevmiye nolu  resmi senetteki (Şekil 4.8 , 4.9) kimlik bilgileri, 

fotoğrafı ve imzası ile tapu müdürlüğüne ibraz etmiş olduğu kimlik (Şekil 4.10) 

bilgilerinden aynı kişi olup olmadığı kontrol edilmesi gerekmektedir. Yapılan kontrol 

neticesinde işlemdeki hak sahibinin aynı kişi olduğunun tesbiti kolay bir şekilde 

yapılabilmektedir. Edinim sebebi kadastro olan yerlerde kişilerin aynı kişiler olduğuna 

kanaat getirilmiş olsa bile tapu sicilindeki hatalı kaydı düzeltebilmek için yeni bir 

başvuru alınması gerekecek, öncelikle hatalı kayıt sicil üzerinde düzeltilerek işleme 

devam edilmesi sağlanacaktır.  
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Şekil 4.8 Resmi senet ön yüzü 

 

 

Şekil 4.9 Resmi senet arka yüzü 

 Fotoğraf 

 Fotoğraf 

 Fotoğraf 
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Şekil 4.10 Nüfus cüzdanı örneği 

Hak sahibi ile müracaat sahibinin aynı kişi olduğunun tespiti yapıldıktan sonra kişinin 

işleme bizzat mı yoksa temsilci aracılığı ile mi katılacağına göre işleme devam edilir 

(Şekil 4.11). 

 

Şekil 4.11 TAKBİS işlem taraflarının belirlenmesi ekranı 

Satıcı tarafın kimlik bilgilerinin sisteme girişinin yapılmasından sonra ikinci aşama 

içerisinde yer alan alıcı gerçek veya tüzel kişiliğin kimlik bilgilerinin sisteme girişi 

yapması gerekmektedir (Şekil 4.12). 
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Şekil 4.12 TAKBİS kişi sorgulaması ekranı 

Kişinin ibraz ettiği kimlikteki T.C. kimlik numarası ile Merkezi Nüfus İdare Sistemi 

(MERNİS) sorgulaması yapılan T.C. kimlik bilgileri karşılaştırılarak aynı kişi olduğu 

tespit edildikten sonra alıcı kişinin kimlik bilgileri TAKBİS’e aktarılır (Şekil 4.13). 

 

Şekil 4.13 TAKBİS yeni kayıt ekleme ekranı 

Üçüncü aşamada taşınmaz üzerinde herhangi bir şerh/beyan/irtifak bulunup 

bulunmadığının kontrolü yapılır (Şekil 4.14). 
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Şekil 4.14 TAKBİS şerh/beyan/irtifak listesi ekranı 

Dördüncü aşamada taşınmaz üzerinde herhangi bir daimi müstakil hak bulunup 

bulunmadığının kontrolü yapılır (Şekil 4.15). 

 

Şekil 4.15 TAKBİS daimi müstakil hak ekranı 

Beşinci aşamada taşınmaz üzerinde herhangi bir rehin kaydının bulunup bulunmadığı 

kontrol edilir (Şekil 4.16). 
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Şekil 4.16 TAKBİS rehin kontrolü ekranı 

Altıncı aşamada taşınmaz üzerinde kanunla belirlenmiş bir verginin bulunup 

bulunmadığı kontrol edilir (Şekil 4.17). 

 

Şekil 4.17 TAKBİS kanunla belirlenmiş vergilerin kontrolü ekranı 

Yedinci aşama olan tescile esas bilgilerin alınmasında taşınmazın hangi bedel üzerinden 

satıldığının sisteme girilmesi gerçekleştirilir (Şekil 4.18). 
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Şekil 4.18 TAKBİS tescile esas bilgilerin alınması ekranı 

Sekizinci aşamada işlem içerisinde geri alım hakkı, oturma hakkı gibi hak tesis edilip 

edilmeyeceği, kanuni ipotek tesis edilip edilmeyeceği seçilir (Şekil 4.19). 

 

Şekil 4.19 TAKBİS diğer işlemlerle bağlantısı ekranı 

Dokuzuncu aşama vergi ve harç işlemlerinin yapıldığı, harç muafiyetinin olup 

olmadığına göre seçimin yapıldığı aşamadır (Şekil 4.20). 
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Şekil 4.20 TAKBİS vergi harç işlemleri ekranı 

Dokuzuncu aşamanın devamında harç makbuzlarının ekranda görüntülenerek çıktısı 

alınır veya başvuruda verilen telefon numarasına mesaj ile gönderilir (Şekil 4.21). 

 

Şekil 4.21 TAKBİS harç makbuzu ekranı 

Onuncu aşamada sigorta kontrolü yapılır. Eksik sigorta varsa poliçe bilgilerinin sisteme 

girişi yapılır (Şekil 4.22). 
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Şekil 4.22 TAKBİS sigorta kontrolü ekranı 

On birinci aşamada taraflar tarafından (alıcı satıcı veya vekilleri) imzalanacak olan 

resmi senet belgesinin çıktısı alınır (Şekil 4.23). 

  

Şekil 4.23 TAKBİS resmi senet ekranı 

On ikinci aşamada işlem kontrolü gerçekleştirilir (Şekil 4.24). 
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Şekil 4.24 TAKBİS işlem kontrolü ekranı 

On üçüncü aşama tarafların imzalarının alınmasıdır (Şekil 4.25). 

 

Şekil 4.25  TAKBİS onay imza aşaması ekranı 

On dördüncü aşamada harçların bankaya yatıp yatmadığının kontrolü yapılır (Şekil 

4.26). 
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 Şekil 4.26 TAKBİS harç makbuz kontrolü ekranı 

 

On dördüncü aşamanın devamında yevmiye numarası alınır (Şekil 4.27). 

 

Şekil 4.27 TAKBİS yevmiye oluşturma ekranı 

 

On beşinci aşamada TAKBİS üzerinden ve tapu kütüğü üzerinden tescil işlemi 

gerçekleştirilir (Şekil 4.28). 
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Şekil 4.28 Tapu kütük sahifesi 

On altıncı aşamada tapu senedi belgesinin çıktısı alınır (Şekil 4.29). 

  

Şekil 4.29 Tapu Senedi 
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On yedinci ve son aşamada ise işlem yapılan belgeler taranarak TAKBİS’ne aktarılır 

(Şekil 4.30). 

 

Şekil 4.30 TAKBİS arşiv/belge tarama ekranı 

İstemin hak sahibi tarafından yapıldığının kolay bir şekilde tespit edilmesinden sonra 

TAKBİS üzerinden işlem çok kısa bir sürede tamamlanabilmektedir. 

4.5 Tescile Dayanak Belgelerin İncelenmesi 

Taşınmazların evveliyat kayıtlarının araştırılması ve hak sahipliğinin tespit edilmesi 

tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler için esas teşkil etmektedir. Hak sahipliğinin 

tespitine dayanak olan belgeler ise çok eski tarihlere kadar gidebilmektedir. Türkiye 

kadastrosu son yıllarda tamamlanmış olup, tespiti kadastro tutanaklarına dayanan 

taşınmazlar üzerindeki kimlik bilgileri üzerinden hak sahipliğini belirlemek güç 

olmaktadır (Şekil 4.31, Şekil 4.32). 

Kadastro tutanağı üzerinde yer alan kimlik bilgileri bilirkişi beyanına istinaden 

yapılmaktadır. Bu yüzden hak sahipliğinin tespiti açısından kadastro tutanağında yer 

alan isim ve doğum tarihindeki yanlışlıkların düzeltilebilmesi için nüfus müdürlüğü ile 

yazışma yapılması, ayrıca muhtar tarafından ilmühaber düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu süreç tapu müdürlüğü çalışanının iş yükünü artırmakta bunun sonucu olarak zaman 
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kaybı ve beklemeler artmakta oluşan durum ise istem sahibi üzerinde olumsuz etkiler 

bırakmaktadır. 

 

Şekil 4.31 Kadastro tutanağı mülkiyet sütunu 

 

Şekil 4.32 Kadastro tutanağı edinme sebebi sütunu 
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Tapu müdürlüklerinde işlemin gerçekleşme zamanını hayli uzatan ve tapu müdürlüğü 

çalışanlarınca tespit edilmesi gereken diğer bir husus ise kadastro tutanağının edinim 

sebebinin incelenmek suretiyle TKGM’nin 01.03.2013 tarihli ve 2013/9 (Genelge 

No:1746) sayılı genelgesine göre veraset vergi ilişiğinin kestirilmesi gerekecektir. 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun14 19. maddesinde; “Tescil tarihinden 

itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden 

gayrimenkullerin tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin 

yapılır. Ancak, intikali yapılan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi 

tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis 

edilemez. Tapu memurları vergi dairesince verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın 

devir ve ferağ işlemi yapamazlar, aksi halde verginin ödenmesinden mükellefler ile 

birlikte müteselsilen sorumlu olurlar hükmüne uygun davranılarak, Veraset ve İntikal 

Vergi ilişiğinin kesilmesinin sağlanması gerekir” denildiğinden veraset intikal vergisi 

ilişiği kesilmeden işlemin gerçekleştirilmesi mümkün olamamaktadır. Kadastro 

tutanağının edinim sebebi kısmında (Şekil 4.32) taşınmazın E. kızı G.’nin zilyetliğinde 

iken 1966 yılında ölümü ile verasetini evlatlarına bıraktığı görülmektedir. Bunun için 

ilgili vergi dairesinden Veraset ve İntikal Vergi (V.İ.V.) ilişiği veya taşınmaz bağış 

sureti ile edinilmiş ise bağış ilişiğinin kesilerek taşınmazın bağlı bulunduğu tapu 

müdürlüğüne ilişiğin kesildiğine dair yazının teslim edilmesi gerekmektedir.  

Tapu müdürlüğüne yapılan diğer bir başvuruda ise vatandaş satış işlemi için tapu 

müdürlüğüne müracaat etmiş olduğu zaman, aşağıdaki başvuru belgesinin doldurulması 

ile işlemler başlatılmaktadır (Şekil 4.33). 

                                                 
14 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 15.06.1959, Sayı: 10231. 
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Şekil 4.33 Başvuru belgesi 

Taşınmazını satacak kişiye ait tescile esas teşkil eden belgelerin incelenmesi neticesinde 

taşınmazın tespit malikine senetsiz olarak tapulamadan geldiği anlaşılmıştır (Şekil 4.34)  
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Şekil 4.34 Tapulama tutanağı örneği 

Tapulama tutanağı edinme sebebi incelendiğinde (Şekil 4.35) kişiye bu taşınmazın 

babasından intikal yolu ile geldiği tespit edilmiş olup, TKGM’nin 01.03.2013 tarihli ve 

2013/9 (Genelge No:1746) genelgesine göre mülkiyetin devrini gerçekleştirmek için 

veraset vergi ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir. 

 

Şekil 4.35 Tapulama tutanağı edinme sebebi sütunu 
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Başvuru sahiplerine işlemin gerçekleşebilmesi için veraset vergi ilişiğinin kesilmesi 

gerektiği bilgisi verilmiştir. Başvuru sahibi vergi dairesine veraset vergi ilişiğinin 

kesilmesi yönünde talepte bulunduğunda ise vergi dairesinden ölen kişinin veraset 

belgesi istenilmiştir. Başvuru sahibi kişi ise veraset belgesi bulunmadığından dolayı 

tapu müdürlüğündeki işleminden vazgeçmiştir. Satıcı kişi bir süre sonra mahkemeye 

veraset belgesi talebi başvurusunda bulunmuş ve sulh hukuk mahkemesi tarafından tapu 

müdürlüğüne işlemin neden yapılamadığı yönünde yazı yazılmıştır (Şekil 4.36). 

  

Şekil 4.36 Mahkeme yazısı 

Aynı tapu müdürlüğüne satış işlemi için aynı anda müracaat eden farklı iki kişiden 

birinin işlemi geldi kayıtlarında yazışma yapılmasını gerektirecek herhangi unsur 

olmaması sebebi ile bir kısa bir sürede tamamlanarak tapu belgesi verilebilmektedir. 

Diğer başvuru sahiplerinin taleplerinin karşılanabilmesi için nüfus müdürlüğü ile 

yazışma yapılması, ilmühaber düzenlenmesi, vergi dairesinden ilişik kesme yazısının 

alınması gerekmekte olduğundan işlemlerin hayli uzamasına neden olmaktadır. Bu ve 
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buna benzer durumlar, eş zamanlı olarak tapu müdürlüğüne müracaatta bulunan iki 

kişiden birinin işleminin kısa sürede tamamlanmasına, diğer kişi ve kişiler için uzun bir 

sürecin başlamasına ve tapu müdürlüklerine karşı olumsuz düşüncelerin oluşmasına 

sebebiyet vermektedir. Tescile dayanak olan belgelerde yer alan kimlik bilgilerinin 

doğruluğunun ve edinim sebebinin ne denli önemli olduğu ve tapu müdürlükleri 

tarafından gerçekleştirilen 676 işlem çeşidinden birçoğunun yapılması açısından esas 

teşkil ettiği görülmektedir. 

4.6 TAKBİS T.C. Kimlik Güncelleme  

Tapu Sicili Tüzüğü’nün 12. maddesi; “Tapu kayıtlarının elektronik ortamda tutulması 

hâlinde, ana ve yardımcı siciller TAKBİS içerisinde saklanır ve yönetilir. TAKBİS’te 

saklanan ve güvenliği sağlanan taşınmaza ilişkin bilgiler, sicilde esas alınır. TAKBİS 

üzerindeki kayıtlar, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı tarihten sonraki 

bilgileri gösterir”,  

Tapu Sicili Tüzüğü’nün 13. maddesi; “Genel Müdürlük tarafından belirlenecek resmî 

şekle tabi olmayan belge ve kayıt örneği verilmesi gibi işlemler, elektronik ortamda 

başvuru yapılarak ve elektronik imza dâhil diğer kimlik doğrulama yöntemleri 

kullanılarak tamamlanabilir” hükmündedir. 

Tapu sicilinin elektronik ortamda tutulmasına yönelik çalışmaların başında TAKBİS’te 

kayıtlı taşınmazların maliklerinin kimlik bilgilerinin tescile esas dayanak belgelerinden 

tespitinin yapılarak, gerçek kişilerde T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerde ise sicil 

numaralarının Türkiye genelinde TAKBİS’e girilmesi olmuştur. 

TKGM’nin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 01.11.2015 tarihi itibari ile 

87.847.848 malikten 80.607.650 malikin T.C. kimlik numarası TAKBİS üzerinde il 

bazlı olarak güncellenmiş ve güncelleme oranı % 91’e ulaşmıştır. 7.238.218 malikin ise 

kimlik bilgileri tespit edilememiştir (Çizelge 4.1). 
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Çizelge 4.1 T.C. kimlik güncelleme oranı (Anonim 2015) 
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Çizelge 4.1 T.C Kimlik güncelleme oranı çizelgesi (devam) 
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Her ne kadar T.C. kimlik bilgilerinin % 91’i TAKBİS’e girilmiş olsa bile tapu 

müdürlüklerinde yapılacak olan her nevi akitli ve akitsiz tapu işlemlerinde dayanak 

kayıtlarına bakılmadan işlem yapılmamaktadır. 

4.7 Tapu ve Kadastro Harçları 

Harç kavramı bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen kamu hizmetleri 

karşılığında yararlanan kişilerin bunun karşılığında ödedikleri bedel olarak 

tanımlanabilmektedir. Harçlar, tahsil edilme yönünden vergilere benzer özellikler arz 

etmelerine rağmen, harçları vergilerden ayıran önemli özellik ilgilisi tarafından ödenen 

harç karşılığında bir hizmetin yapılmış olması ve hizmetin kişilerin menfaatine yönelik 

olmasıdır. Tapu işlemleri yaptıran kişilerin ödedikleri tapu harcı buna örnek olarak 

verilebilir. Harçların nitelikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 

• Devletin yaptığı bir hizmetin, kişiye sağladığı özel bir fayda nedeniyle alınır, 

• Vergi gibi cebridir, 

• Yapılan hizmet ticari ve sınai nitelikte değildir, 

Türkiye’de harçlar konusunu düzenleyen 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun15 21.01.1982 

tarihli ve 2588 Sayılı Kanunla değişik 1. maddesinde harca tabi hizmetler belirlenmiştir. 

Yargı harçları, noter harçları, vergi yargısı harçları, tapu ve kadastro harçları, 

konsolosluk harçları, pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik 

harçları, gemi ve liman harçları, imtiyaz name, ruhsatname ve diploma harçları ve trafik 

harçları 492 Sayılı Kanuna göre alınacak harçlar arasında gösterilmiştir. Buna göre tapu 

ve kadastro harçları 492 sayılı Harçlar Kanuna göre tahakkuk ve tahsil edilmesi 

gerekmektedir. 

4.8 Harcın Yükümlüsü 

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 58’inci maddesinde harcın yükümlüsü; Tapu ve kadastro  

                                                 
15 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 17.07.1964, Sayı: 11756. 
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harçlarını kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde taraflar 

aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir. Mülkiyet ve 

mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler, (İktisap eden kişiler birden fazla ise 

harçları hisseleri oranınca öderler) 

• İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler, 

• Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar, 

• Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi 

olanlar, 

• Rücûlarda rücu eden taraf, 

• Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlardır. 

Tapu harcı ise ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere 

satış için beyan edilen değer üzerinden satıcı ve alıcı için ayrı ayrı her yıl belirlenen 

oranla ücret tahsil edilmesi işlemidir. (492 sayılı Harçlar Kanunu IV. tarife 20.a 

pozisyonu gereği)16 tapu harcı alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı ‰ 20 (binde yirmi) oranında 

tahsil edilir. Gayrimenkul alım ve satımında tapu harcı, gayrimenkulün işlem tarihindeki 

emlak vergisi değerinden düşük olmamak üzere, mükellef tarafından beyan edilen 

gerçek alım/satım bedeli üzerinden hesaplanır. 

Örneğin, Bay A, 11.11.2015 tarihinde 100.000,00 TL ödeyerek bir gayrimenkul satın 

almıştır. Tapu müdürlüğünde, alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı (100.000,00 TL x ‰20 

=) 2000,00 TL olmak üzere toplam 4000,00 TL tapu harcı ödenmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de 2000 ile 2015 yılları arasında tapu müdürlüklerinde yapılan satış 

işlemlerinin istatistiki bilgileri aşağıda verilmiştir (Çizelge 4.2). Ülke genelinde 2000, 

2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında yapılan işlemlere ilişkin parasal değerler, 

01.01.2005 tarihinden itibaren kullanılan yeni para birimine (altı sıfır atılarak) göre 

güncellenerek verilmiş ve bu yolla karşılaştırma yapılması kolaylaştırılmıştır. İncelenen 

dönemde tapu müdürlüklerinde yapılan işlem sayısının iki katına çıktığı, kriz yıllarında 

işlem sayısında önemli gerilmenin yaşandığı ve cari fiyatlarla harç gelirinde sürekli bir 

artışın olduğu tespit edilmiştir.   

                                                 
16 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 17.07.1964, Sayı: 11756. 
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Çizelge 4.2 2000 - 2015 yılları satış işlemleri istatistik bilgileri 

Yıl 
İşlem 

Tanımı 

İşlem / Miktar 

(Adet) 

 Satış Değerleri            

(TL) 

Tahsil Edilen Harç 

(TL) 

2000 Satış 1.014.153    5.081.660.365,00  120.192.999,00     

2001 Satış 937.430 7.354.298.585,00     174.637.538,00     

2002 Satış 923.957 14.772.822.330,00     258.972.221,00     

2003 Satış 1.017.805 17.424.948.226,00     353.700.965,00     

2004 Satış 1.216.492 24.344.207.142,00     529.638.319,00     

2005 Satış 1.362.672 33.129.394.400,00   810.392.144,00   

2006 Satış 1.377.533 38.009.438.843,00   1.025.512.110,00   

2007 Satış 1.383.847 46.910.746.050,00   1.333.638.377,00   

2008 Satış 1.363.124 54.812.940.196,00   1.627.266.815,00   

2009 Satış 1.522.443 67.055.523.084,00   1.462.171.931,00   

2010 Satış 1.458.573 75.952.707.309,00   2.344.248.743,00   

2011 Satış 1.966.260 115.000.487.157,00   3.640.843.067,00   

2012 Satış 1.915.673 130.575.864.094,00   4.395.123.150,00   

2013 Satış 2.151.666 174.545.249.288,00   6.505.416.458,00   

2014 Satış 2.211.382 197.622.133.656,00   7.406.551.153,00   

2015 Satış 2.380.553 236.040.713.248,00   8.712.861.025,00   

Tapu müdürlüklerince 2000 ila 2015 yılları arasında yapılan satış işlemlerinden elde 

edilen harç gelirleri incelendiğinde genel olarak 2009 yılı hariç her yılın bir önceki yıla 

göre artış göstermiş olduğu görülmektedir (Şekil 4.37). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.47 2000 - 2015 yılları satış işlemi harç gelirleri 



60 

Tapu müdürlüklerince 2000 ila 2015 yılları arasında yapılan tüm işlemlerden elde edilen 

harç geliri ile sadece satış işlemlerinden elde edilen harç gelirleri incelendiğinde, elde 

edilen gelirin çoğunun satış işlemine ait olduğu görülmektedir (Şekil 4.38). 

 

Şekil 4.38 2000-2015 yılları arası elde edilen toplam harç ve satış işleminden elde 

edilen harç miktarları 

 

Türkiye’de 2000 - 2015 döneminde yapılan satış işlemleri incelendiğinde; tapu 

müdürlüklerinin gerçekleştirdiği 676 işlem çeşidinden sadece biri olan satış işleminin 

bütün işlemlerin toplam gelirinden daha büyük bir paya sahip olduğu ve harç getirisi 

sıralamasında birinci sırada olduğu görülmektedir. Satış oranlarının yüksek çıkmasının 

sebepleri arasında bağış için tapu müdürlüklerine gelen kişilerin satış harcının daha 

düşük olması nedeniyle bağış işlemi yerine satış işlemini tercih etmeleri yer almaktadır. 

4.9 Tapu Müdürlüklerinde Yapılan İşlemlerin Analizi  

TAKBİS’de yer alan ve tapu müdürlükleri tarafından yapılan bütün işlemler taşra 

teşkilatında tapu müdürü, tapu sicil müdür yardımcısı, uzman, tekniker, teknisyen, 

araştırmacı, programcı, bilgisayar işletmeni, memur, arşiv görevlisi tarafından 

görülmektedir. Burada önemli olan tapu müdürlükleri tarafından en çok hangi işlemlerin 

yapıldığı, ortalama ne kadar sürede tamamlandığının tespiti ve yapılan bu işlemlerden 

ne kadar harç geliri elde edildiğidir (EK 1). 
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Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemlerin analizi için Tapu ve Kadastro Konya 

V. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tapu müdürlüklerinin günlük başvuru tamamlanma 

oranları ve personel başına düşen ortalama işlem sayıları 01.01.2015 - 31.01.2015 

Dönemi (21 İş Günü) içerisinde yapmış oldukları işlemlerin istatistiki verileri 

gösterilmektedir (Çizelge 4.3). 

Çizelge 4.3 Konya ili 2015 yılı Ocak dönemi tapu işlemleri analizi                  (1/3) 
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Ahırlı  71 32 45 33 46 1,3 6 8  67  

Akören  87 59 68 11 13  3,3 17 20  88  

Akşehir  811 481 59 80 10  3,9 250 31  48  

Altınekin  293 187 64 10 3  3,6 96 33  13  

Beyşehir  772 388 50 184 24  2,0 200 26  73  

Bozkır  172 108 63 32 19  1,2 32 19  66  

Cihanbeyli  529 336 64 37 7  2,6 156 29  46  

Çeltik  101 61 60 7 7  3,3 33 33  30  

Çumra  1096 684 62 142 13  3,6 270 25  47  

Derbent  114 40 35 57 50  2,2 17 15  53  

Derebucak  81 29 36 43 53  1,2 9 11  100  

Doğanhisar  143 87 61 35 24  2,7 21 15  52  

Emirgazi  153 112 73 4 3  1,3 37 24  49  

Ereğli  1638 1040 63 121 7  2,3 477 29  51  

Güneysınır  83 48 58 7 8  3,1 28 34  61  

Hadim  248 164 66 58 23  1,7 26 10  100  

Halkapınar  87 47 54 7 8  3,7 33 38  52  
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Çizelge 4.3 Konya ili 2015 yılı Ocak dönemi tapu işlemleri analizi        (2/3) 

 

Konya, Karaman ve Aksaray illerine bağlı tüm ilçelerde tapu müdürlüklerinde işlem 

yapmaya yetkili personel sayısı ile müdürlüklere gelen bütün yevmiye alınmasını 

gerektirecek işlemlerin 21 güne oranlanması ile müdürlüklerin bütün işlemleri aynı gün 

içerisinde tamamlanma oranları saptanmıştır. Bu yolla tapu müdürlüklerinde yapılan 

işlemlerin etkinliği ve süresinin tespiti yapılarak tapu işlemlerinin diğer ülkelerde işlem 

süresi ile karşılaştırma yapılması ve konu ile ilgili standartlar yönünden de 

değerlendirme yapılması mümkün olabilmiştir.  
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 Hüyük  225 115 51 55 24  1,8 55 24  76  

 Ilgın 813 407 50 243 30  4,4 163 20  47  

 Kadınhanı  517 333 64 49 9  1,0 135 26  63  

 Karapınar  1000 681 68 68 7  3,5 251 25  41  

 Karatay  3007 1673 56 304 10  3,3 1030 34  54  

 Kulu  424 227 54 48 11  2,8 149 35  77  

 Meram  2406 1338 56 306 13  3,5 762 32  61  

 Sarayönü  422 307 73 35 8  4,4 80 19  6  

 Selçuklu  5106 2632 52 391 8  2,8 2083 41  69  

K
o

n
y
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Seydişehir  542 248 46 110 20 1,5 184 34 76 

Taşkent  98 38 39 50 51 1,0 10 10 100 

Tuzlukçu  140 104 74 5 4 1,2 31 22 48 

Yalıhüyük  16 13 81 2 13 1,0 1 6 0 

Yunak  372 244 66 17 5 1,9 111 30 35 

Konya ili 

genel 

toplam 

21567 12263 57 2551 12 2,9 6753 31 59 
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Çizelge 4.3 Konya ili 2015 yılı Ocak dönemi tapu işlemleri analizi                                   (3/3) 

Müdürlükler 

Toplam 

işlem 

yapmaya 

yetkili 

personel 

sayısı                                 

(a)  

Müdürlükte 

işlem 

yapmaya 

yetkili 

personel 

sayısı                    

(b)     

Personel başına 

düşen işlem 

sayısı (haciz-

şerh-beyan 

işlemleri hariç)                   

(v)  (ıı+ııı)/b/21 

gün         

Personel başına 

düşen işlem 

sayısı (tüm 

işlemler) (v)   

(ı+ıı+ııı)/a/21 

gün         

Bütün işlemler 

aynı gün 

tamamlanma 

oranı (%) 

 

AHIRLI   2 2,0 0,93 1,69 86 

AKÖREN   4 3,0 0,44 1,04 89 

AKŞEHİR   12 8,4 1,87 3,22 77 

ALTINEKİN   4 3,0 1,68 3,49 69 

BEYŞEHİR   10 7,0 2,61 3,68 81 

BOZKIR   4 3,0 1,02 2,05 90 

CİHANBEYLİ   6 4,5 2,04 4,20 80 

ÇELTİK   3 3,0 0,63 1,60 72 

ÇUMRA   10 7,0 2,80 5,22 78 

DERBENT   2 2,0 1,76 2,71 66 

DEREBUCAK  3 3,0 0,83 1,29 92 

DOĞANHİSAR  4 3,0 0,89 1,70 78 

EMİRGAZİ   2 2,0 0,98 3,64 87 

EREĞLİ   13 9,1 3,13 6,00 82 

GÜNEYSINIR   3 3,0 0,56 1,32 81 

HADİM   3 3,0 1,33 3,94 90 

HALKAPINAR   1 1,0 1,90 4,14 76 

HÜYÜK   4 3,0 1,75 2,68 83 

ILGIN   7 5,3 3,68 5,53 66 

KADINHANI   5 3,8 2,34 4,92 90 

KARAPINAR   8 6,0 2,53 5,95 80 

KARATAY   28 18,2 3,49 5,11 77 

KULU   5 3,8 2,50 4,04 85 

MERAM   28 18,2 2,79 4,09 79 

SARAYÖNÜ   5 3,8 1,46 4,02 76 

SELÇUKLU   46 27,6 4,27 5,29 83 

SEYDİŞEHİR   10 7,0 2,00 2,58 85 

TAŞKENT   3 3,0 0,95 1,56 98 

TUZLUKÇU   2 2,0 0,86 3,33 88 

YALIHÜYÜK   1 1,0 0,14 0,76 94 

YUNAK   6 4,5 1,35 2,95 78 

KONYA İLİ 

GENEL TOPLAM 
244 174,0 2,55 4,21 79 
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Toplam işlem yapmaya yetkili personel sayısı hesaplanırken; 1-3 personele kadar 

müdür, 4-8 personele kadar müdür yardımcısı sayıya dahil edilmiştir. İşlem yapmaya 

yetkili personel sayılarına arşiv memuru ve yardımcı hizmetler personeli dahil 

edilmemiştir. Müdürlükte işlem yapmaya yetkili personel sayısı hesaplanırken; 1-3 

personele kadar tamamı, 4-8 personele kadar % 80’i, 9-15 personele kadar % 75’i, 16-

30 personele kadar % 70’i, 31 ve üzeri personel için % 65’i kabul edilmiştir. Verilere 

esas bilgiler TAKBİS’ten alınmıştır. Veriye kaynak teşkil eden işlemlere ait bilgiler 

günlük alındığı için müdürlüklerin yevmiye sayıları ile tutarsızlık olabilecektir. Bazı 

işlemler listede devam eden işlemler olarak gözükmekle birlikte ilerleyen günlerde 

personel veya vatandaş tarafından iptal edilmiş veya işleme alınmamış olabilmekte ve 

ayrıca eksik başvurular da değerlendirme dışı bırakılabilmekte olduğuna dikkat 

edilmelidir.  

İşlem hacmi düşük müdürlüklerden biri olan Ahırlı Tapu Müdürlüğü’nde işlem 

yapmaya yetkili personel sayısı iki olup müdürlüğe Ocak ayı içerisinde toplam 71 adet 

başvuru yapılmıştır. Yapılan 71 başvurunun 32 adedi haciz, şerh, beyan ve terkin 

işlemleri olup toplam başvuru içerisindeki oranı % 45’dir. Başvurunun 33 adedi intikal, 

kat mülkiyeti, kat irtifakı, cins değişikliği, tevhit, ifraz gibi işlemler olup toplam başvuru 

içerisindeki oranı % 46 ve aylık ortalama tamamlanma süresi 1,3 gün olmuştur. 

Başvurunun 6 adedi satış, ipotek, bağış, pay temlik olup toplam başvuru içerisindeki 

oranı % 8 ve aynı gün içerisinde işlemin tamamlanma oranı % 67 olarak tespit 

edilmiştir.  

İşlem hacmi yüksek olan müdürlüklerden biri olan Selçuklu Tapu Müdürlüğü’nde işlem 

yapmaya yetkili personel sayısı 46 olup müdürlüğe Ocak ayı içinde toplam 5106 adet 

başvuru yapılmıştır. Müdürlüğe yapılan bu başvurulardan 2632 adedi haciz, şerh, beyan 

ve terkin işlemleri olup toplam başvuru içerisindeki oranı % 52,391 adedi intikal, kat 

mülkiyeti, kat irtifakı, cins değişikliği, tevhit, ifraz gibi işlemler olup toplam başvuru 

içerisindeki oranı % 8 ve aynı gün içerisinde işlemin tamamlanma süresi 2,8 gündür. 

Başvurulardan 2083 adedi satış, ipotek, bağış, pay temlik olup toplam başvuru 

içerisindeki oranı % 41 ve aynı gün içerisinde işlemin tamamlanma oranı % 69’dur. 
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Konya iline bağlı tapu müdürlüklerinin yapmış olduğu tüm işlemlerin aynı gün 

içerisinde tamamlanma oranı ise % 79 olarak bulunmuştur. 

4.10   Vatandaş Memnuniyeti  

Zamanımızın çok değerli ve kısıtlı olması nedeni ile memnuniyetin en önemli 

unsurunun zaman faktörü olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Vatandaş açısından 

zaman faktörü memnuniyette yaklaşık % 50’lik bir dilim oluşturmaktadır. Zaman 

faktörü derken, günümüzde hangi kurum veya kuruluş olursa olsun hizmet almak için 

gittiğimizde mümkün olan en kısa süre içerisinde gerekli olan hizmet alındığında, 

memnun kalarak o kurumdan ayrıldığımız bir gerçektir. Bunun yanında muhakkak ki 

vatandaşa güler yüzle hizmet vermek ve vatandaşı alacağı hizmet konusunda doğru ve 

eksiksiz bilgilendirmek vatandaş memnuniyetini maksimum seviyeye çıkartmanın en 

önemli faktörleridir.  Tapu müdürlüklerine başvuruda bulunan vatandaşların işlerinin 

müdürlük personelinin üstün çabasına rağmen iş yükünün fazla olması ve yapılan işlerin 

hassasiyeti bakımından zaman almasına rağmen vatandaş memnuniyetini yüksek 

tutmaktadır. 

Kamu hizmet standartları tablosunda yer alan tapu müdürlüklerince yapılan işlemlere ait 

gerekli belgeler ve işlem tamamlanma süreleri belirtilmiştir (EK 2). Kamu hizmet 

standartlarında belirtilen işlemlerin tapu müdürlüklerince tamamlanma sürelerinin 

altında bir sürede tamamlandığı görülmektedir. Tapu ve Kadastro Bölge 

Müdürlükleri’nde hizmet takip masası uygulamaları ile etik dışı davranışların önüne 

geçilmesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak için “Müşteri Memnuniyeti Anketi” 

uygulamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2011 yılında 85.038 vatandaş ile yapılan 

anket sonucu % 95,11 memnuniyet, 2012 yılında 132.061 vatandaş ile yapılan anket 

sonucu % 96,81 memnuniyet, 2013 yılında 163.874 vatandaş ile yapılan anket sonucu 

% 97,56 memnuniyet, 2014 yılında 210.501 vatandaş ile yapılan anket sonucu % 98,34 

memnuniyet, sağlandığı görülmektedir. Anket sonuçlarına göre memnuniyet oranları ilk 

yıllara göre uyumlu bir şekilde artış göstermektedir. 2015 yılında bağımsız MAK 

Danışmanlık Araştırma Firmasına 40.000 kişilik örneklem üzerinden yaptırılan 

“Memnuniyet Araştırması” çalışması sonucu tapu müdürlüklerinin vermiş olduğu 
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hizmet kalitesi memnuniyet oranı % 97 olarak belirlenmiştir. Söz konusu “Memnuniyet 

Araştırması” sonucunda, çalışmayı gerçekleştiren bağımsız MAK Danışmanlık 

Araştırma Firması’nın TKGM hakkındaki algısı; “Öyle ki Tapu ve Kadastro Kurumu 

bugüne kadar memnuniyet araştırması yaptığımız farklı kurumlar içinde tartışmasız bir 

başarı örneği olarak dikkati çekmektedir” şeklindedir. 

4.11  Medeni Kanunu’nun 1007. Maddesi Kapsamında Rücu 

Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, 

zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna 

ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür (TMK 1007. md). 

Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler taşra teşkilatında tapu müdürü, tapu sicil müdür 

yardımcısı, uzman, tekniker, teknisyen, araştırmacı, programcı, bilgisayar işletmeni, 

memur, arşiv görevlisi tarafından görülmektedir. Bu görevler yerine getirilirken akit 

gerçekleştiren memurlar Medeni Kanunu’nun 1007. maddesi gereğince sorumluluk 

almaktadırlar. 22.12.1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’na17 Ek 2. madde 

“Rücu istemi Tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili olarak, 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 on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ağır 

kusura dayalı sorumluluğu bulunan personel için 11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanunu’nun 73. maddesi hükümleri saklıdır” hükmünün eklenmesi ile zaman 

sınırlaması getirilerek tapu müdürlükleri çalışanlarının sorumluluğu bir nebze olsun 

azaltılmıştır. TKGM aleyhine bugüne kadar açılmış bulunan rücu dosyaları gerekçeleri 

ile gösterilmiştir (EK 3). Gerçekleşen rücu dosyalarının birçoğunun gerçekleşme 

sebebinin evveliyat kayıtlarının dikkatli incelenmemesi veya noterler tarafından 

düzenlenmiş veya noterden düzenlenmiş izlenimi verilen sahte vekâletnamelerden 

meydana geldiği görülmektedir. 

                                                 
17 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 29.12.1934, Sayı: 2892. 
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5. TÜRKİYE’DE NOTERLİKLERİN ÇALIŞMALARI 

Türk hukukunda noterlik bir kamu hizmeti olarak kabul edilerek, noterlerin görevlerinin 

neler olduğu pozitif düzenleme olarak ortaya konulmuştur. Bu bağlamda 18.01.1972 

tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun18 1. maddesinde “Noterlik bir kamu 

hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için 

işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar” denilmektedir. 

Noterlik Kanunu’nun 2. maddesinde; “Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin 

bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili 

olmak üzere bir noterlik kurulur.” denilmiştir. 

 

Noterlik Kanunu’nun noterlik görevi ile birleşmeyen ve noterlerin yapmaktan yasaklı 

oldukları işler başlıklı 50. maddesinde ise “Hiçbir hizmet ve görev noterlikle 

birleşemez; yargı mercilerinin vereceği işlerle, ilim ve hayır kuruluşları başkan ve 

üyelikleri, hakemlik, vasiyeti tenfiz memurluğu ayrıktır” hükmündedir. Noterlik 

Kanunu’nun 60. maddesinde noterlerin genel olarak yapacağı işler sayılmış olup, ilgili 

kanunun 1. Bendinde; “Yapılması kanunla başka bir makam, merci ve şahsa verilmemiş 

olan her nevi hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak” hükmüyle 

noterlerin görevlerinin genel çerçevesinin çizildiği görülmektedir. 

Noterin en geniş şekliyle tanımını şu şekilde yapmamız mümkündür: “Noter, Adalet 

Bakanı tarafından atanan ve görevlendirilen, tarafsız ve dürüst olmak zorunda olan, 

mesleki uzmanlığa ve bağımsızlığa sahip, bir kamu hizmeti çerçevesinde yasal 

güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için tarafların iradelerine uygun olarak 

işlemleri belgelendiren, Noterlik Yasası’na uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen 

kâğıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylayan, 

Noterlik Yasası hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya 

örneklerinden veya getirilen kâğıtlardan örnek çıkarıp veren, belgeleri bir dilden diğer 

dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çeviren, protesto, ihbarname ve ihtarname 

gönderen, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapan, yasal olarak tescili gereken işlemleri 

tescil eden, tespit işleri, emanet işleri, defter onaylamak, vasiyetname ve ölüme bağlı 

                                                 
18 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 05.02.1972, Sayı: 14090. 
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tasarruflar ile ilgili işler, tebligat işleri, aylık ve yıllık iş cetveli verilmesi işleri ile 

birlikte Noterlik Yasası ve diğer yasalar tarafından verilen başkaca görevleri noterlik 

hukuku kurallarına uygun olarak yapan, yasalarda resmi olarak yapılmaları emredilen 

ve yapılmaları yasa ile başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her tür yasal 

işlemi düzenlemek yetkisine sahip olan, ücretini ilgili taraflardan alan, vergi ödeyen ve 

ölüm, istifa, meslekten çıkarma ya da yaş haddi nedeniyle görevi son bulan gerçek 

kişidir” (Özkan 2008). 

Noterlik müessesesi, bir kamu hizmeti görmesi bakımından devletin idari yapısı 

içerisinde Adalet Bakanlığı’na bağlıdır. Noterler, hukuki işlemlerin belgelendirilmesini 

ve bu belgelerin düzenli bir şekilde saklanmasını sağlamakla görevli kılınmışlardır (NK 

md.72). Bu yönüyle noterler hukuk güvenliğini sağlamak ve anlaşmazlıkları önleme 

işlevini yerine getirmektedir. Noterlik müessesesinin toplumsal önemi oldukça 

büyüktür. Zira, her ne kadar kişilerin hakları kanunlarla teminat altına alınmış ve 

ihlâlleri durumunda mahkemelerin koruması sağlanmış ise de, bilhassa özel hukuktan 

doğan bir çok hakkın etkin olarak kullanılması ve kolayca ihlâl edilememesi açısından 

noterlik müessesesi çok önemli bir işleve sahiptir. Diğer bir ifadeyle noterler, yaptıkları 

işlemlere resmiyet kazandırmakla, o işlemlerle ilgili olarak hukuki uyuşmazlık 

çıkmasını büyük ölçüde azaltmakta ve çıkan uyuşmazlıkların kolayca çözümlenmesine 

yardımcı olmaktadır. İşte bu önemli işlevi nedeniyle noterlik müessesesi tarih içerisinde 

hemen hemen her toplumda, değişik ad ve statülerde yerini koruyarak bugünlere 

gelmiştir (Ulukapı 2001). 

5.1 Tapu Hizmetlerinin Noter Aracılığı ile Yapıldığı Ülkeler 

Tapu hizmetlerinin sunulduğu kurumların bağlı olduğu idareler ile çalışma usul ve 

esasları ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Tapu işlemlerinin noterler aracılığı 

ile yapıldığı bazı ülkelerde işlemlerin tamamı noterde başlayıp noter de tamamlanırken 

bazı ülkelerde ise noterler işlemlerin sözleşme kısımlarında yer alıp tescilin tapu 

dairelerinde tamamlandığı görülmektedir. 
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5.1.1 Almanya örneği 

Almanya da tapu ile ilgili işlemlerini yapacak kişi öncelikle notere gider. Noter tapu 

sicilinden kayıt bilgilerini içerir belgelerin bir nüshasını temin eder ve devir 

sözleşmesini tasdik eder. Noterler sözleşmeye konu taşınmazın bilgilerini ve üzerinde 

bir yükümlüğün var olup olmadığını kontrol ederler. Genel anlamda işlemler çevrimiçi 

olarak yapılmaktadır. Noter ayrıca satış ve devir sözleşmelerini de tasdikler. Noterler bu 

işlemlerden belli bir ücret alırlar. Noterler tapu sicil kayıtlarını incelerler. Noterler, ilgili 

işlemlerin teknik ve yasal konular hakkındaki yorumlarını taraflara iletir. Noterlerden 

sonra işlem tapu sicil birimine gelir. Tapu sicil biriminde işlem sonuçlandırılır. Bu 

işlemin ifa edilmesi aşamasında Türkiye’de olduğu gibi Belediye ile irtibata 

geçilmektedir. İşlem mali yönden de vergi idaresi ilgilidir (Emre 2012). 

5.1.2 Arjantin örneği 

Arjantin’de tapu işlemlerinde noterlik sistemi vardır. Alıcı, satın alacağı taşınmazı 

bulduğunda satıcıya fiyat teklif eder. Satıcı uygun bulursa, alıcı belirli bir miktar 

depozito ödeyerek taşınmazı rezerve eder. Satış sözleşmesi ve tapu devir/temlik 

sözleşmesinin koşulları avukatlarca hazırlanır. Avukatlarca hazırlanan satış sözleşmesi 

taraflarca imzalanır. Bu aşamada, alıcı, taşınmazın değerinin % 30 ile % 50 kadarını 

satıcıya öder. Taraflar, işlemi yapacak olan noteri seçme hakkına sahiptir. Taraflar bu 

sözleşmede notere gidileceği zamanı ve noterlik adını da düzenler.  

 

Resmi satış sözleşmesi noterde düzenlenir. Noter, daha önce avukat tarafından 

hazırlanan tapu devir/temlik sözleşmesinin maddelerini (kendi hazırlayacağı resmi 

sözleşmeye) derk eder. Noter satış sözleşmesinin imzalanması, transferi nihai olarak 

sonlandırır. Bu aşamada satış bedelinin geri kalanı da ödenir (Özçubuk 2008). 

 

5.1.3 İtalya örneği 

İtalya’da tapu işlemlerinin nasıl yerine getirdiğine baktığımızda, bu ülkede yine noter 

devrededir. Yapılan tapu ile ilgili işlemler belli bir miktar ücret karşılığında noterlerce 
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onaylanır. İşlemin tamamlanması için gerekli bir süre beklenir. Noter işlemlere ilişkin 

senetleri imzalar ve işlemin ifasında önemli bir görev üstlenir. İşlem belirtilen sürede 

tamamlanmaz ise belli bir miktar para cezası söz konusudur. Yine vergi idaresine 

yapılan bir ödeme söz konusudur. Tapu sicil idaresine işlem tescil edilerek 

sonuçlandırılır (Emre 2012). 

5.1.4 İspanya örneği 

İspanya’da gayrimenkullerle ilgili yapılacak işlemler noter tarafından yürütülmektedir. 

Taşınmazların satışında öncelikle satın alınacak taşınmaz tespit edildikten sonra bir 

avukata başvuru yapılarak taşınmazla ilgili araştırma yapmasını (taşınmaz gerçekten de 

satıcıya mı ait, imar durumu ne, imar/iskan izni var mı, taşınmaz üzerinde herhangi bir 

borç veya başkaca yasal takyidat var mı? … vs.) istenir. Araştırmada bir problem 

çıkmadıysa satıcı ile anlaşmaya varılarak bir ön sözleşme yapılır (Özçubuk 2008). 

Ön sözleşme esnasında satıcıya satış bedelinin % 10’u kadar depozito verilmekte olup 

geri kalan geri kalan % 90, noterlikte sözleşme imzalanırken ödenmektedir. Ön 

sözleşme imzalandıktan sonra karşılıklı olarak belirlenen tarihte noterde ana sözleşme 

imzalanarak işlem tamamlanmaktadır. Noter imzalı resmi satış sözleşmesinin noter 

tarafından alıkonulması ve alıcıya sözleşmenin imzalı ve mühürlü bir örneğinin 

verilmekte olup, resmi satış sözleşmesi özetinin noterlik tarafından tapu dairesine faks 

çekilerek tescil işlemi sağlanmaktadır.  

5.1.5 Hollanda örneği 

Hollanda’da tapu sicilinde devlet garantisi yoktur ama tapuya güven ilkesi vardır. 

Tapuda bir hata veya zarar ortaya çıkarsa noterliğin sigortası zararı tazmin eder. Tapuda 

bir usulsüzlük yapıldıktan sonra satış olursa; iyi niyetli üçüncü kişinin tapusu korunur. 

Gerçek malikin, satıcı aleyhine sözleşmeden doğan talep hakkı vardır. Hollanda’da tapu 

işlemi için noterlik sistemi vardır ve zorunludur. Tapu işlemini yapacak olan noterler, 6 

yıldan uzun süre asistan noter olarak çalışır. 
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Resmi satış sözleşmeleri noterlikte tutulmaktadır. Noterlikteki tapu belgelerinin 

oluşturulması konusunda tapu idaresi ile noterler birliği arasında bir anlaşma 

yapılmıştır. Buna göre iki parça olan resmi sözleşmenin ilk parçası standart olup, 

otomatik olarak kayıtla ilgili gerekli bilgileri içermektedir. İkinci parçası ise, noterlikçe 

yazılabilir bölümdür. Bilgisayar programı, hangi değişik bilgilerin tip evraka eklenerek 

kayıt edileceğini de şart koşmuştur. 

 

Noter, gerektiğinde tapu ve kadastro dairesi yöneticisine çevrimiçi sistemden 

danışabilir. 1998’den sonraki tapular çevrimiçi olarak araştırılabiliyor. Daha eski tapu 

ve belgeler, (noterden gelen) istek üzerine (tapu dairesince) taranarak e-mail ile derhal 

notere gönderilir. Noter, resmi sözleşmeyi de çevrimiçi olarak hazırlar. Taraflar ve 

noter, resmi sözleşmeyi imzalar. Noter hazırladığı dokümanları internet üzerinden 

(çevrimiçi olarak) tapu dairesine gönderir. Noter, tapuya yapılan kaydın delili olmak 

üzere birkaç dakika içerisinde internetten bir belge alır. Noter, tapu dairesinin resmi 

sözleşmeyi aldığından ve tapu dairesinin, aynı mülkiyetle ilgili başka bir belge 

almadığından emin olduğu zaman (kendisinde emanette bekleyen) satış bedelini satıcıya 

transfer eder.  

 

Hollanda’da tapu tescil ajansı (dairesi), noterleri destekleyici bir rol üstlenir fakat noter 

karşısında pasif değildir. Tapu tescil dairesi; noterin resmi sözleşmeye gerekli yazıları 

yazıp yazmadığı ve devir-temlik işlemini kadastroda belirtilen gerçek hak sahibinin 

yapıp yapmadığı hususlarını teyit eder. Bu kontrollerde teyit alınamazsa; (hata varsa) 

tapu dairesi görevlisi, gerçek maliki ve noterler birliğini haberdar eder. Bu durumda 

noter, resmi sözleşmeyi geri çeker. Uygulamada, tapu devri, sadece gerçek hak sahibi 

tarafından yapıldığı zaman sicile kayıt edilir. Tapu dairesinde tapu kütüğüne kayıt 

yapıldıktan sonra noterin, uygulamadaki ve tapu tescilindeki potansiyel bir farklılığı 

tespit etmek için, kayıt sonrası kontrol yapması gerekir. Her bir noter belgesi on gün 

içerisinde vergi yönüyle kontrol edilir ve kaydedilir. Vergi yönüyle kontrol edilen resmi 

sözleşme notere tekrar geri gönderilir. Resmi sözleşmenin bir kopyası, tapu dairesinde 

kayıt edilir (Özçubuk 2008). 
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5.1.6 Fransa örneği 

Fransa’da da noterlik sistemi vardır. Noterler, taşınmazların devir/temliklerini öngören 

yazılı sözleşmeleri hazırlar. Fransa’da taşınmaz alımı için önce alıcı, satıcıya bir niyet 

mektubu gönderir. Kısa bir süre (4 hafta ile 3 ay arası) öngörülen ön sözleşme için 

alıcının geleceği tarih belirtilir. Bu süre içerisinde geçerli olmak üzere alıcı, satıcıdan 

emlak projesini incelemek için özel bir yetki alır. Satıcı, bu süre içerisinde taşınmazını 

üçüncü bir kişiye satmamayı üstlenir (Özçubuk 2008). 

Taraflar ana konuda anlaşırsa avukata başvurulur. Avukat, satıcıyla görüşmeyi ve ön 

sözleşmeyi yapar. Ön sözleşme ile birlikte alıcı, satıcıya % 10 depozito öder. 1 ay 

içerisinde vergi mükellefiyetleri yapılır. Bu süre içinde noter satış sözleşmesi de yapılır. 

Noter satış sözleşmesi, daha önce avukat tarafından hazırlanan ön sözleşmeye paralel 

olarak düzenlenir. Noterde düzenlenen sözleşmenin üçüncü kişilere karşı hüküm ifade 

edebilmesi için, tapu ve kadastro dairesinde tescil edilmesi gerekir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de vatandaşların taşınmaz tasarrufuna ilişkin talepleri devletin sorumluluğunda 

ve hazine güvencesiyle yerine getirilmektedir. Geçmişten günümüze bir kamu hizmeti 

olarak sürdürülen tapu hizmetlerinin devam eden süreçlerde devletin denetiminde 

noterler aracılığıyla yürütülmesi veya mevcut uygulamada olduğu gibi devam etmesi 

noktasında esas hedefin gerçekçi ve uygulanabilir çözüm yolları üretmek olması 

gerekmektedir.  

Konya, Karaman ve Aksaray İllerine bağlı tüm ilçelerde tapu müdürlüklerinde işlem 

yapmaya yetkili personel sayısı ile müdürlüklere gelen ve yevmiye alınmasını 

gerektirecek tüm işlemlerin 21 güne oranlanması yapılmış olup; müdürlüklerin bütün 

işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanma oranları hesaplanmış ve tüm işlemlerin aynı 

gün içerisinde tamamlanma oranı % 79 olarak bulunmuştur. 

Tapu müdürlüklerinde yapılan 700’e yakın işlem çeşidinden elde edilen harç geliri 

içinden yaklaşık % 80’lik bir paya sahip olan ve tapu müdürlüklerince en fazla yapılan 

işlem olan satış işlemlerinin mülkiyet kayıtları hatalı olmayanların gerçekleşme süresi 

(harç yatırılma süresi hariç) 30 dakika gibi kısa bir süredir. Diğer ülkelerde noter 

aracılığı ile yapılan işlemlerde bu süre en az bir hafta ila üç ay arasındadır. İşlemler 

noter aracılığı ile yapılsa dahi tescil işlemleri yine tapu müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilecektir. Taşınmaz tasarrufuna ilişkin tapu müdürlüklerince gerçekleştirilen 

işlemler noterler aracılığı ile yerine getirildiği takdirde, hizmetlerin halka sunumunda 

etkinliğin ve verimliliğin azalacağı düşünülmektedir.  

Türkiye’de noterlerin teknolojik altyapısı tapu işlemlerini yapmaya uygun 

olmadığından, akit işlemini yapan ile tescil işlemlerini yapan, sicili tutan ve muhafaza 

edenin birbirinden ayrı olmasının sakıncalı olacaktır. Bunun yanında tapu 

müdürlüğünce yapılan işlem çeşitliliği göz önüne alındığında bu işlemlerin noterler 

aracılığı ile yapılması tapu müdürlüğüne ek külfet getirecek ve hazine katkısı büyük 

ölçüde azalacaktır. 
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Tapu ve kadastro müdürlüklerince kullanılan TAKBİS ülke genelinde yaygınlaştırılmış 

gerekli teknik ve hukuki altyapı hazırlanmış olup tüm tapu müdürlüklerince 

kullanılmaktadır. Ayrıca herhangi bir ilçe tapu müdürlüğüne müracaat ederek, Türkiye 

hudutları içerisinde kayıtlı bulunan bir gayrimenkulle ilgili işlem yapma olanağı 

tanınmıştır. İşlem akışını hızlandırmak için tapu müdürlüklerinin arşivlerinin elektronik 

ortama aktarılması ve tapu kütüklerinin elektronik ortamda kullanılmaya 

başlanılmasının sağlanması gerekmektedir.  

Yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerinin yapılmasına 

yönelik uygulamanın gerçekleştirilmesinde prosedürün azaltılarak işlemin cazip hale 

getirilmesi sağlanması halinde, işlem hacmi yüksek olan müdürlüklerin işlemlerinin 

herhangi bir ilçe tapu müdürlüğünden yapılmasının önü açılacaktır. 

Tapu müdürlüklerinde yapılan akitli ve akitsiz işlemlerden işlem bazında alınan döner 

sermaye ücretinin % 1-5 oranında işlemi yapan tapu memuruna verilmesi durumunda 

aynı gün iş bitirme oranı ve etik kuralların uygulanabilirliği artacaktır. Tapu 

müdürlüklerince yapılan ve para alış verişi gerektiren işlemlerin Takasbank19 aracılığı 

ile yapılmasının zorunlu hale getirilmesi halinde muvazaalı işlemlerin önüne geçilmiş 

ayrıca vergi takibi açısından kolaylık sağlanmış olacaktır. 

Kurumun yapmış olduğu akitli ve akitsiz işlemlerde kurumumuzla alakalı olmadığı 

halde, zorunlu belge olarak istenen zorunlu deprem sigortasının alınmaması, rayiç bedel 

uygulaması yerine gerçek bedelin beyan edilmesi, veraset ve intikal vergi ilişik kesme 

belgesi istenilmesi yerine tapu müdürlüğünce vergi dairesine bildirimde bulunulması 

kurumun iş yükünü hafifleteceği düşünülmektedir. Verasette iştirak halinde mülkiyet 

olarak kayıtlı taşınmazlarda yapılan pay temliki işlemine yönelik yapılan tescillerde 

düzenleme yapılarak zaman kaybına sebebiyet veren unsurların azaltılması iş yükünü 

hafifleterek personele zaman kazandıracaktır. Tapu kütük defterlerinin her işlemden 

sonra kontrollü olarak kütük sayfasına ait evrakların da taranması suretiyle kapatılarak 

TAKBİS’ne aktarılması işlemlerin tüm ilçe tapu müdürlüklerinde yapılmasının 

işlevselliğini artıracaktır. 

                                                 
19 İstanbul Takas ve Saklama Bankası. 
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Türkiye’de gayrimenkullere ilişkin bilgilerin tutulduğu ve depolandığı resmi kurumların 

başında gelen TKGM bünyesinde taşınmaz değerleme birimi oluşturularak taşınmazın 

güncel değerinin tespiti yapılmalıdır. Oluşturulan bu birimde üniversitelerin uluslararası 

düzeyde akredite olmuş gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü lisans ve lisansüstü 

programlarından mezun uzmanların görev alması zorunludur. Gayrimenkul geliştirme 

ve yönetimi uzmanlarından alınacak raporlar doğrultusunda işlemlerin yapılması 

yoluyla hem kamu zararı azaltılacak, hem de kişilerin servetinin gerçek boyutu ve ulusal 

taşınmaz stokunun tespiti rasyonel olarak yapılabilecektir. Taşınmazlara ilişkin bilgileri 

güncel olarak bünyesinde bulundurması sebebiyle diğer kullanıcılar ile paylaşılan bir 

ortam oluşturularak taşınmazların alım satım, değerleme, fiyat tespiti, kiralama işlemleri 

ve kamulaştırma bedellerinin tespiti açısından bir veri envanteri oluşturulabilecektir. 

Belirtilen nedenlerden dolayı Türkiye’de mülkiyet devir işlemlerinin tapu müdürlükleri 

tarafından yapılmasının yanında harca esas değerin rayiç bedel üzerinden değil gerçek 

alım/satım değeri üzerinden alınması birçok yolsuzluğu engelleyerek hazine zararının 

önüne geçecek ve taşınmazların gerçek değerinin tespit edilmesini sağlayacaktır. 
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EK 1 2000-2015 Yılları Tapu Müdürlüklerinde Gerçekleştirilen Tüm İşlemlere Ait 

          İstatistik Cetveli             

(1/8) 

 

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer (YTL) Harç (YTL) 

2000 01-Satış 1.014.153 5.081.660.365.823,00   120.192.999.870,00   

2000 02-Bağış 6.532 14.370.100.366,00   416.864.335,00   

2000 03-ÖKBA 3.089 10.057.464.125,00   308.525.746,00   

2000 04-Taksim 25.350 113.586.128.004,00   2.223.379.373,00   

2000 05-İntikal 123.909 532.215.682.915,00   8.020.976.541,00   

2000 06-İpotek (Şahsi) 119.489 10.679.035.060.211,00   41.827.622.393,00   

2000 07-İpotek (Zirai) 81.111 990.232.342.717,00   6.097.042.997,00   

2000 08-Konut İpoteği 23.504 578.584.755.705,00   5.007.183.031,00   

2000 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi) 

90.235 14.905.089.970.721,00   
1.447.296.427,00   

2000 
10-İpotek Terkini 

(Zirai) 

81.738 628.760.815.490,00   
631.260.365,00   

2000 11-Cins Tashihi 30.247 312.899.419.733,00   2.939.561.647,00   

2000 12-Diğer Tashihler 29.992 171.020.253.350,00   1.744.905.678,00   

2000 13-Kamulaştırma 29.398 653.567.171.980,00   569.592.296,00   

2000 14-Diğer İşlemler 435.421 1.075.751.850.524,00   14.256.678.650,00   

2000 15-İmar Uygulaması 10.093 2.000.000,00   876.951.850,00   

2000            TOPLAM 2.104.261 35.746.833.381.664,00   206.560.841.199,00   

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer (YTL) Harç (YTL) 

2001 01-Satış  937.430 7.354.298.585.348,00   174.637.538.980,00   

2001 02-Bağış  5.452 18.745.348.909,00   748.170.838,00   

2001 03-ÖKBA  3.145 10.453.261.163,00   354.078.870,00   

2001 04-Taksim  34.678 181.175.215.365,00   2.955.223.182,00   

2001 05-İntikal  178.693 1.052.852.868.097,00   12.278.237.413,00   

2001 06-İpotek (Şahsi)  72.422 9.852.010.937.895,00   63.083.906.591,00   

2001 07-İpotek (Zirai)  27.072 696.871.242.718,00   2.642.389.632,00   

2001 08-Konut İpoteği  13.161 574.712.448.572,00   4.987.856.690,00   

2001 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi)  

83.684 
1.501.158.888.266,00   662.611.417,00   

2001 
10-İpotek Terkini 

(Zirai)  

65.717 
293.865.654.411,00   1.145.294.704,00   

2001 11-Cins Tashihi  23.337 353.889.382.163,00   2.612.842.728,00   

2001 12-Diğer Tashihler  41.727 341.643.770.654,00   3.107.397.289,00   

2001 13-Kamulaştırma  21.565 139.300.737.430,00   441.244.552,00   

2001 14-Diğer İşlemler  788.534 1.659.993.318.184,00   13.152.346.311,00   

2001 15-İmar Uygulaması  7.818 5.534.000,00   31.637.507,00   

2001 TOPLAM  2.304.435 24.030.977.193.175,00   282.840.776.704,00   
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EK 1 2000-2015 Yılları Tapu Müdürlüklerinde Gerçekleştirilen Tüm İşlemlere Ait 

          İstatistik Cetveli             

(2/8) 

 

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer (YTL) Harç (YTL) 

2002 01-Satış  923.957 14.772.822.330.428,00   258.972.221.032,00   

2002 02-Bağış  5.248 19.782.904.187,00   1.040.394.513,00   

2002 03-ÖKBA  3.140 16.175.286.079,00   453.447.061,00   

2002 04-Taksim  40.123 288.156.802.392,00   4.437.654.851,00   

2002 05-İntikal  222.556 1.297.005.081.595,00   14.297.768.159,00   

2002 06-İpotek (Şahsi)  72.912 9.258.865.939.064,00   61.941.988.388,00   

2002 07-İpotek (Zirai)  21.419 678.984.713.120,00   4.561.898.891,00   

2002 08-Konut İpoteği  8.376 784.864.529.341,00   7.888.677.332,00   

2002 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi)  

77.041 1.593.859.964.822,00   2.059.535.143,00   

2002 
10-İpotek Terkini 

(Zirai)  

47.927 311.280.274.121,00   1.334.815.626,00   

2002 11-Cins Tashihi  20.643 428.067.746.279,00   2.517.738.210,00   

2002 12-Diğer Tashihler  57.814 3.415.915.621.812,00   2.350.648.229,00   

2002 13-Kamulaştırma  24.918 270.589.953.341,00   502.402.512,00   

2002 14-Diğer İşlemler  753.292 1.742.371.226.184,00   26.980.663.525,00   

2002 15-İmar Uygulaması  8.738 0,00   659.779.815,00   

2002 TOPLAM  2.288.104 34.878.742.372.765,00   389.999.633.287,00   

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer (YTL) Harç (YTL) 

2003 01-Satış  1.017.805 17.424.948.226.797,00   353.700.965.699,00   

2003 02-Bağış  5.849 36.436.322.230,00   1.028.689.189,00   

2003 03-ÖKBA  3.665 21.751.468.479,00   835.073.977,00   

2003 04-Taksim  38.575 437.332.512.133,00   5.229.141.214,00   

2003 05-İntikal  204.799 1.699.026.764.602,00   29.422.100.674,00   

2003 06-İpotek (Şahsi)  93.916 11.350.674.904.404,00   72.931.763.888,00   

2003 07-İpotek (Zirai)  33.683 1.151.610.649.997,00   2.537.769.840,00   

2003 08-Konut İpoteği  14.374 829.179.347.920,00   4.907.315.784,00   

2003 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi)  

84.768 3.493.980.585.690,00   5.483.710.668,00   

2003 
10-İpotek Terkini 

(Zirai)  

51.172 528.498.083.328,00   2.115.797.884,00   

2003 11-Cins Tashihi  21.546 656.990.485.071,00   2.807.200.380,00   

2003 12-Diğer Tashihler  46.385 661.174.204.636,00   3.869.106.829,00   

2003 13-Kamulaştırma  27.637 512.514.131.447,00   1.535.278.050,00   

2003 14-Diğer İşlemler  519.976 4.413.203.588.624,00   16.451.860.495,00   

2003 15-İmar Uygulaması  9.466 33.397.182.856,00   1.212.383.972,00   

2003 TOPLAM  2.173.616 43.250.718.458.214,00   504.068.158.543,00   



80 

EK 1 2000-2015 Yılları Tapu Müdürlüklerinde Gerçekleştirilen Tüm İşlemlere Ait 

          İstatistik Cetveli             

(3/8) 

 

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer (YTL) Harç (YTL) 

2004 01-Satış  1.216.492 24.344.207.142.038,00   529.638.319.181,00   

2004 02-Bağış  5.583 75.028.818.289,00   2.524.957.184,00   

2004 03-ÖKBA  4.038 38.916.855.545,00   1.232.814.067,00   

2004 04-Taksim  38.832 484.923.887.860,00   5.033.514.668,00   

2004 05-İntikal  201.770 2.563.974.585.174,00   25.903.025.278,00   

2004 06-İpotek (Şahsi)  151.646 18.154.630.347.066,00   38.845.932.469,00   

2004 07-İpotek (Zirai)  90.322 3.677.489.832.169,00   6.414.942.075,00   

2004 08-Konut İpoteği  57.272 3.740.127.869.112,00   2.263.907.702,00   

2004 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi)  

90.208 3.348.872.545.967,00   3.673.128.300,00   

2004 
10-İpotek Terkini 

(Zirai)  

69.468 851.329.698.045,00   3.431.291.982,00   

2004 11-Cins Tashihi  25.363 952.236.488.626,00   3.559.343.052,00   

2004 12-Diğer Tashihler  44.322 676.243.846.200,00   2.708.038.890,00   

2004 13-Kamulaştırma  29.478 333.092.121.330,00   498.528.463,00   

2004 14-Diğer İşlemler  665.357 3.128.124.388.616,00   19.139.032.516,00   

2004 15-İmar Uygulaması  10.096 20.332.710.478,00   19.139.032.516,00   

2004 TOPLAM  2.700.247 62.389.531.136.000,00   645.100.344.000,00   

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer ( TL ) Harç ( TL ) 

2005 01-Satış  1.362.672 33.129.394.400,00   810.392.144,00   

2005 02-Bağış  5.987 78.850.833,00   2.900.701,00   

2005 03-ÖKBA  3.845 37.167.525,00   1.193.474,00   

2005 04-Taksim  37.983 668.187.625,00   6.493.212,00   

2005 05-İntikal  202.506 3.563.209.521,00   28.016.104,00   

2005 06-İpotek (Şahsi)  213.951 32.109.035.042,00   49.120.608,00   

2005 07-İpotek (Zirai)  107.999 8.037.118.397,00   3.520.243,00   

2005 08-Konut İpoteği  196.523 21.435.397.836,00   10.900.371,00   

2005 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi)  

110.498 6.969.613.354,00   4.780.299,00   

2005 
10-İpotek Terkini 

(Zirai)  

81.064 3.346.251.888,00   3.376.605,00   

2005 11-Cins Tashihi  34.648 1.400.439.006,00   5.312.988,00   

2005 12-Diğer Tashihler  46.633 921.152.254,00   3.554.630,00   

2005 13-Kamulaştırma  37.346 1.485.666.986,00   925.540,00   

2005 14-Diğer İşlemler  800.873 4.364.273.169,00   25.825.574,00   

2005 15-İmar Uygulaması  7.804 48.215.231,00   355.278,00   

2005 TOPLAM 3.250.332 117.593.973.067,00   956.667.771,00   
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EK 1 2000-2015 Yılları Tapu Müdürlüklerinde Gerçekleştirilen Tüm İşlemlere Ait 

          İstatistik Cetveli             

(4/8) 

 

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer ( TL ) Harç ( TL ) 

2006 01-Satış 1.377.533 38.009.438.843,00   1.025.512.110,00   

2006 02-Bağış 7.369 80.734.857,00   4.275.378,00   

2006 03-ÖKBA 3.821 52.214.344,00   1.449.456,00   

2006 04-Taksim 40.183 1.388.947.389,00   10.199.429,00   

2006 05-İntikal 209.588 4.121.743.428,00   36.633.818,00   

2006 06-İpotek (Şahsi) 240.546 51.557.617.293,00   48.316.750,00   

2006 07-İpotek (Zirai) 119.264 6.541.007.397,00   4.228.482,00   

2006 08-Konut İpoteği 230.142 37.837.683.819,00   8.180.850,00   

2006 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi) 

118.363 12.361.359.943,00   3.319.495,00   

2006 
10-İpotek Terkini 

(Zirai) 

90.346 6.845.637.802,00   2.790.133,00   

2006 11-Cins Tashihi 291.801 3.539.762.056,00   10.654.897,00   

2006 12-Diğer Tashihler 53.115 1.865.904.078,00   4.534.827,00   

2006 13-Kamulaştırma 44.752 1.665.645.987,00   3.502.490,00   

2006 14-Diğer İşlemler 932.326 14.513.171.668,00   39.897.574,00   

2006 15-İmar Uygulaması 14.338 23.121.396,00   289.072,00   

2006 TOPLAM 3.773.487 180.403.990.300,00   1.203.784.761,00   

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer ( TL ) Harç ( TL ) 

2007 01-Satış 1.383.847 46.910.746.050,00   1.333.638.377,00   

2007 02-Bağış 6.614 121.561.906,00   5.264.072,00   

2007 03-ÖKBA 4.146 68.070.299,00   2.363.384,00   

2007 04-Taksim 38.100 1.147.132.951,00   15.518.087,00   

2007 05-İntikal 214.351 5.507.893.707,00   77.663.390,00   

2007 06-İpotek (Şahsi) 202.968 64.371.579.202,00   32.546.885,00   

2007 07-İpotek (Zirai) 107.910 6.112.724.653,00   3.669.437,00   

2007 08-Konut İpoteği 232.233 20.734.999.639,00   23.947.683,00   

2007 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi) 

137.334 31.667.928.264,00   3.399.457,00   

2007 
10-İpotek Terkini 

(Zirai) 

107.631 2.788.169.603,00   3.595.471,00   

2007 11-Cins Tashihi 134.755 2.346.444.459,00   10.431.228,00   

2007 12-Diğer Tashihler 61.923 2.864.257.779,00   9.586.987,00   

2007 13-Kamulaştırma 37.450 2.310.181.209,00   10.846.215,00   

2007 14-Diğer İşlemler 1.266.526 16.104.583.516,00   88.070.372,00   

2007 15-İmar Uygulaması 15.896 258.802.711,00   1.273.971,00   

2007 TOPLAM 3.951.684 203.315.075.948,00   1.621.815.016,00   
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EK 1 2000-2015 Yılları Tapu Müdürlüklerinde Gerçekleştirilen Tüm İşlemlere Ait 

          İstatistik Cetveli             

(5/8) 

 

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer ( TL ) Harç ( TL ) 

2008 01-Satış  1.363.124 54.812.940.196,00   1.627.266.815,00   

2008 02-Bağış  7.609 98.613.402,00   5.266.481,00   

2008 03-ÖKBA  3.595 96.491.477,00   2.594.504,00   

2008 04-Taksim  26.452 1.609.800.172,00   20.060.275,00   

2008 05-İntikal  179.073 7.458.928.271,00   92.268.195,00   

2008 06-İpotek (Şahsi)  161.561 41.685.359.766,00   33.713.642,00   

2008 07-İpotek (Zirai)  125.784 8.953.483.413,00   9.070.357,00   

2008 08-Konut İpoteği  281.349 53.151.520.172,00   87.017.301,00   

2008 

09-İpotek Terkini 

(Şahsi)  247.250 100.988.136.071,00   3.683.479,00   

2008 

10-İpotek Terkini 

(Zirai)  60.668 4.594.602.935,00   1.693.279,00   

2008 11-Cins Tashihi  56.080 2.454.333.208,00   4.269.240,00   

2008 12-Diğer Tashihler  61.196 3.345.094.142,00   7.635.863,00   

2008 13-Kamulaştırma  40.533 1.052.947.956,00   14.079.185,00   

2008 14-Diğer İşlemler  3.708.483 68.398.481.576,00   149.305.749,00   

2008 15-İmar Uygulaması  5.951 32.097.895,00   229.287,00   

2008 TOPLAM  6.328.708 348.732.830.652,00   2.058.153.652,00   

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer ( TL ) Harç ( TL ) 

2009 01-Satış  1.522.443 67.055.523.084,00   1.462.171.931,00   

2009 02-Bağış 6,564 206.362.381,00   5.395.546,00   

2009 03-ÖKBA 4,107 126.488.104,00   1.807.438,00   

2009 04-Taksim 35,828 1.429.888.791,00   24.160.421,00   

2009 05-İntikal 207,594 1.194.937.363,00   7.785.663,00   

2009 06-İpotek (Şahsi) 167,981 49.454.425.274,00   29.001.786,00   

2009 07-İpotek (Zirai) 112,699 8.264.467.380,00   1.378.994,00   

2009 08-Konut İpoteği 300,448 64.508.911.785,00   29.594.552,00   

2009 

09-İpotek Terkini 

(Şahsi) 314,941 215.189.613.993,00   1.981.379,00   

2009 

10-İpotek Terkini 

(Zirai) 51,201 3.714.767.256,00   837.333,00   

2009 11-Cins Tashihi 103,327 742.797.712,00   2.621.460,00   

2009 12-Diğer Tashihler 73,715 834.672.256,00   4.124.863,00   

2009 13-Kamulaştırma 37,481 6.609.504.303,00   2.879.449,00   

2009 14-Diğer İşlemler 4.025.189 34.748.514.067,00   230.541.671,00   

2009 15-İmar Uygulaması 7,675 28.287.312,00   135.878,00   

2009 TOPLAM 6.971.193 454.109.161.061,00   1.804.418.364,00   
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Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer ( TL ) Harç ( TL ) 

2010 01-Satış 1458573 75.952.707.309,00   2.344.248.743,00   

2010 02-Bağış 6423 435.929.610,00   22.327.847,00   

2010 03-ÖKBA 3998 180.261.047,00   3.767.453,00   

2010 04-Taksim 98403 2.428.399.491,00   36.718.667,00   

2010 05-İntikal 228447 1.541.922.875,00   1.277.218,00   

2010 06-İpotek (Şahsi) 140071 49.601.883.597,00   26.642.382,00   

2010 07-İpotek (Zirai) 166307 25.451.018.558,00   7.095.366,00   

2010 08-Konut İpoteği 190416 52.776.080.251,00   37.100.249,00   

2010 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi) 388609 120.190.487.396,00   2.011.404,00   

2010 
10-İpotek Terkini 

(Zirai) 72662 5.994.738.482,00   727.634,00   

2010 11-Cins Tashihi 73450 490.850.031,00   4.941.279,00   

2010 12-Diğer Tashihler 71800 495.565.402,00   3.849.696,00   

2010 13-Kamulaştırma 51745 7.877.121.770,00   3.871.434,00   

2010 14-Diğer İşlemler 3123586 86.485.525.685,00   975.587.103,00   

2010 15-İmar Uygulaması 9087 42.597.352,00   638.076,00   

2010 TOPLAM 6083577 429.945.088.856,00   3.470.804.551,00   

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer ( TL ) Harç ( TL ) 

2011 01-Satış 1966260 115.000.487.157,00   3.640.843.067,00   

2011 02-Bağış 7391 294.167.441,00   8.109.836,00   

2011 03-ÖKBA 4170 157.940.568,00   3.887.082,00   

2011 04-Taksim 29550 2.992.901.330,00   35.889.623,00   

2011 05-İntikal 259144 601.723.087,00   165.951,00   

2011 06-İpotek (Şahsi) 150625 130.634.288.595,00   2.865.180,00   

2011 07-İpotek (Zirai) 157128 26.807.539.767,00   1.116.424,00   

2011 08-Konut İpoteği 159633 73.976.410.072,00   18.902.318,00   

2011 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi) 410416 174.832.414.285,00   1.684.022,00   

2011 
10-İpotek Terkini 

(Zirai) 60000 4.643.464.484,00   199.758,00   

2011 11-Cins Tashihi 34174 232.330.906,00   1.563.851,00   

2011 12-Diğer Tashihler 73909 139.147.866,00   3.379.790,00   

2011 13-Kamulaştırma 68130 6.108.004.918,00   6.190.241,00   

2011 14-Diğer İşlemler 2491869 48.653.892.873,00   547.662.987,00   

2011 TOPLAM 5872399 585.074.713.349,00   4.272.460.130,00   
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Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer ( TL ) Harç ( TL ) 

2012 01-Satış 1915673 130.575.864.094,00   4.395.123.150,00   

2012 02-Bağış 8147 469.488.969,00   11.077.174,00   

2012 03-ÖKBA 4363 108.476.307,00   4.362.741,00   

2012 04-Taksim 27339 4.370.333.024,00   39.333.140,00   

2012 05-İntikal 263063 143.793.405,00   1.782.471,00   

2012 06-İpotek (Şahsi) 204034 189.547.673.789,00   268.243,00   

2012 07-İpotek (Zirai) 77537 12.983.860.455,00   100.504,00   

2012 08-Konut İpoteği 105978 49.869.776.839,00   3.092.255,00   

2012 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi) 425932 188.335.732.182,00   3.389.841,00   

2012 
10-İpotek Terkini 

(Zirai) 17788 3.330.521.949,00   45.158,00   

2012 11-Cins Tashihi 27327 20.723.297,00   1.512.516,00   

2012 12-Diğer Tashihler 87793 11.950.813,00   3.274.242,00   

2012 13-Kamulaştırma 94182 4.506.116.891,00   4.236.692,00   

2012 14-Diğer İşlemler 2928500 18.774.061.332,00   169.890.780,00   

2012 TOPLAM 6187656 603.048.373.346,00   4.637.488.907,00   

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer ( TL ) Harç ( TL ) 

2013 01-Satış 2151666 174.545.249.288,00   6.505.416.458,00   

2013 02-Bağış 8868 549.084.725,00   21.307.645,00   

2013 03-ÖKBA 4285 110.585.791,00   4.868.383,00   

2013 04-Taksim 27494 3.444.089.616,00   46.665.631,00   

2013 05-İntikal 274592 77.958.007,00   1.376.429,00   

2013 06-İpotek (Şahsi) 357084 335.421.638.930,00   29.322,00   

2013 07-İpotek (Zirai) 90272 17.929.364.167,00   2.145,00   

2013 08-Konut İpoteği 38839 9.058.233.104,00   132,00   

2013 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi) 531721 240.654.066.616,00   16.556.009,00   

2013 
10-İpotek Terkini 

(Zirai) 22565 4.520.068.556,00   490.705,00   

2013 11-Cins Tashihi 38048 0,00   2.415.316,00   

2013 12-Diğer Tashihler 90506 6.551.309,00   4.096.200,00   

2013 13-Kamulaştırma 106524 4.772.973.451,00   8.032.866,00   

2013 14-Diğer İşlemler 3005713 17.806.427.173,00   212.569.613,00   

2013 TOPLAM 6748177 808.896.290.733,00   6.823.826.854,00   
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Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer ( TL ) Harç ( TL ) 

2014 01-Satış 2211382 197.622.133.656,00   7.406.551.153,00   

2014 02-Bağış 8576 899.921.450,00   23.527.050,00   

2014 03-ÖKBA 4251 135.608.686,00   5.887.720,00   

2014 04-Taksim 27482 4.530.892.578,00   53.001.329,00   

2014 05-İntikal 310086 130.535.710,00   2.639.318,00   

2014 06-İpotek (Şahsi) 347993 455.265.726.752,00   11.618,00   

2014 07-İpotek (Zirai) 105312 26.077.939.378,00   1.102,00   

2014 08-Konut İpoteği 16902 4.888.712.110,00   46,00   

2014 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi) 576371 357.763.958.728,00   13.464.598,00   

2014 
10-İpotek Terkini 

(Zirai) 26751 7.133.595.108,00   539.086,00   

2014 11-Cins Tashihi 43357 0,00   2.546.557,00   

2014 12-Diğer Tashihler 113115 8.078.840,00   8.735.379,00   

2014 13-Kamulaştırma 111539 6.300.488.578,00   9.271.754,00   

2014 14-Diğer İşlemler 3388729 23.418.066.800,00   248.405.174,00   

2014 TOPLAM 7291846 1.084.175.658.374,00   7.774.581.884,00   

Yıl İşlem Tanımı 
İşlem / 

Miktar 
Değer ( TL ) Harç ( TL ) 

2015 01-Satış 2.380.553 236.040.713.248,00   8.712.861.025,00   

2015 02-Bağış 10.068 1.470.934.317,00   22.933.900,00   

2015 03-ÖKBA 4.471 172.400.128,00   7.284.485,00   

2015 04-Taksim 25.988 5.917.163.612,00   52.425.429,00   

2015 05-İntikal 328.638 196.933.344,00   4.379.398,00   

2015 06-İpotek (Şahsi) 396.202 606.553.068.977,00   7.057.638,00   

2015 07-İpotek (Zirai) 115.220 28.747.274.632,00   18.003,00   

2015 08-Konut İpoteği 14.869 5.282.826.968,00   114.420,00   

2015 
09-İpotek Terkini 

(Şahsi) 643.535   12.692.801,00   

2015 
10-İpotek Terkini 

(Zirai) 32.503   659.827,00   

2015 11-Cins Tashihi 39.028   2.292.510,00   

2015 12-Diğer Tashihler 96.980 30.058.025,00   12.358.843,00   

2015 13-Kamulaştırma 112.928 6.920.768.440,00   5.127.471,00   

2015 14-Diğer İşlemler 3.506.800 25.722.071.288,00   282.780.314,00   

2015 
15-İmar 

Uygulaması 2607     

2015 TOPLAM 7.710.390 917.054.212.979,00   9.122.986.064,00   
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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ….. TAPU MÜDÜRLÜĞÜ  

HİZMET STANDARTLARI 

SIRA 

NO 

VATANDAŞA 

SUNULAN 

HİZMETİN ADI 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

1 

Taşınmaz 

Sorgulaması, Kayıt ve 

Belge Örneği istemi 

1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya 

pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı  

 Başvuru: 15 Dk. (*) 

 İşlem:   30 Dk.     (**) 

2 Satış 

1-Taşınmaz sahibi ile alıcısının veya yetkili temsilcilerinin nüfus 

cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  2- Gerçek kişilerde 

fotoğraf , 3-İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi (cebri icra 

yolu ile satılmış ise) 4- Mahkeme müzekkeresi (ortaklığın 

giderilmesi davası yolu ile satılmış ise) 5- Bina vasıflı 

taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası 6- İlgili Belediyeden 

alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge    

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

3 İpotek 

1- Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu 

dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat 

gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi 

halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve 

varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmeleri 2- 

Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus 

cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  3- Gerçek kişilerde 

fotoğraf  4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası  

Başvuru: 15 Dk. (  *) 

İşlem: 2 Saat     (**) 

4 
Terkin işlemleri 

(ipotek) 

1- Kamu tüzel kişileri,bankalar ve finans kurumları lehine tesis 

edilmiş ipotekler o banka veya finans kurumunun terkin için 

yazdığı yazı ve temsil belgesi  2- Diğerlerinde lehtara ait veya 

yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil 

belgesi  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 30 Dk.     (**) 
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5 Mirasın İntikali 

1- Taşınmaz mal sahibi murise ait Sulh Hukuk Mahkemesinden 

veya noterden alınmış mirasçılık belgesi 2- İlgili vergi 

dairesinden alınmış veraset ve intikal vergisinin ödendiğini 

gösterir belge (İntikal esnasında ibraz edilmemiş ise devir ve 

temlik gerektirir herhangi bir akitle birlikte ve  üzerinde herhangi 

bir ayni hak tesisinde ibraz edilmek zorundadır)  3- Mirasçıların 

veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve 

temsil belgesi  4- Gerçek kişilerde fotoğraf  5- Bina vasıflı 

taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

6 Kat irtifakı Tesisi 

1- 634 s. KMK 12/a maddesi gereğince yetkili makamca onaylı 

mimari proje (Toplu yapılarda Ana gayrimenkulde, yapıların 

onaylı yapı ruhsatı eki mimarî projesine uygun olarak, imar plânı 

hükümlerine ve parselasyon plânlarına uygun olarak hazırlanmış 

vaziyet plânı aranır) 2- Kat irtifakını kuran malik veya malikler 

tarafından imzalanmış bir yönetim plânı. 3- Taşınmaz 

sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya 

pasaportu ve temsil belgesi  4- Gerçek kişilerde fotoğraf   

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 8 Saat  (****) 

7 Cins Tashihi 

1- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi 2- 

Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği 

işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kullanma izni 

verileceği nedenle cinsinin tashih edilmesine dair 

Belediye/Valilik yazısı. Tarımsal değişikliklerde Tarım 

Müdürlüğünce düzenlenmiş rapor ve yazı. Köylerde köy 

nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenlerin konut 

hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapacakları yapılar için 

muhtarlıktan alınan izin belgesi  3- Yapısız halden yapılı hale 

gelmelerde ilgili vergi dairesinden 492 sayılı Harçlar 

Kanunu’nun 4 sayılı tarifesinin 13/a maddesine göre harcın tahsil 

edildiğine dair belge  4- Diğer tashihlerde emlak vergisine esas 

değeri gösterir ilgili belediyeden alınmış belge    5 -Taşınmaz 

malın sahibine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya 

pasaportu ve temsil belgesi  6- Gerçek kişilerde fotoğraf  7- 

Yapısız halden yapılı hale gelmelerde zorunlu deprem sigortası  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

8 Kamulaştırma 

1- Onaylı kamu yararı kararı  2-  İdarenin kamulaştırmaya ilişkin 

yazıları  3- Kısmi kamulaştırmalarda Kadastro Müdürlüğü’nce 

düzenlenmiş tescil bildirimi 4- Yetkili temsilcilerinin nüfus 

cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 
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9 Düzeltme 

1-Kadastroda bilirkişi beyanına göre senetsizden yapılan 

tespitlerde yanlışlıkların düzeltilmesi için ilgili muhtarlıktan 

alınmış fotoğraflı ilmühaber 2- Varsa düzeltme nedenini gösterir 

belgenin aslı veya onaylı örneği 3- Yüzölçümü düzeltmelerinde 

Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi ve tapu sicil 

müdürlüğüne hitaben yazılmış yazı 4- Taşınmaz malın sahibine 

ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve 

temsil belgesi  5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem 

sigortası   

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

10 Ayırma (İfraz) 

1- Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro 

müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya 

bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol 

raporu ve eki belgeler 2- Taşınmazın bulunduğu yere göre 

Belediye Encümeni veya il özel idaresinin olumlu kararı  3- 

Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili 

temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 4- 

Gerçek kişilerde fotoğraf 5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu 

deprem sigortası 6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi 

değerini belirtir belge  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

11 
Kooperatiflerde 

Ferdileşme 

 1- Kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve 

temsil belgesi 2- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem 

sigortası 3- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini 

belirtir belge   

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 4 Saat  (****) 

12 
Kat İrtifakından Kat 

Mülkiyetine Geçiş 

07.07.2009 tarih ve 5912 sayılı Kanundan önce yapılan 

binalar için:  1- Binanın yapı kullanma izin belgesi (Tekli 

yapılarda ana yapının tüm bağımsız bölümlerine ait yapı 

kullanma izin belgesi/Toplu yapılarda blok bazındaki taleplerde, 

ilgili bloğun tüm bağımsız bölümlerinin yapı kullanma izin 

belgesi aranır.) 2-Kat maliklerinden biri tarafından kadastro 

müdürlüğünce düzenlenecek cins değişikliği beyannamesi 

alınması üzerine tapu müdürlüğünce resen tescil edilir. 

07.07.2009 tarih ve 5912 sayılı Kanundan sonra yapılan 

binalar için: Binanın yapı kullanma izin belgesine ekli binanın 

ve eklentilerinin mevzuata uygun ölçüldüğünü gösterir röperli 

krokinin, kat maliklerden birinin veya belediyenin talebi üzerine 

kadastro müdürlüğünce cins değişikliği beyannamesinin 

düzenlenmesi üzerine tapu müdürlüğünce resen tescil edilir. 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 
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13 

Elbirliği Halindeki 

Mülkiyetin Paylı 

Mülkiyete 

Dönüştürülmesi 

Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın malikinin ölümü halinde, miras 

hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde belirtilen 

hisseleri oranında mirasçılar adına Medeni Kanun hükümlerine 

göre tescili işleminde mirasçıların adlarına tescil işlemidir.  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 4 Saat     (**) 

14 Birleştirme (Tevhit) 

1- Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım 

birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu  2- 

Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il özel 

idaresinin kararı  3-Birleştirilmesi istenen taşınmaz mallarının 

sahiplerine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya 

pasaportu ve temsil belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf 5- Bina 

vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 4 Saat  (***) 

15 
Şerhler Sütununda 

Belirtme 
Tapu Sicil Tüzüğü  Md.: 54, 55,56,57 de belirtilen belgeler. 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

  İşlem: 2 Saat     (**) 

16 Kat Mülkiyeti Tesisi 

1- Kadastro Müdürlüğünden alınacak cins değişikliği 

beyannamesi,  2- Taşınmazın maliki veya bütün paydaşlarının 

talebi, 3- Taşınmaz maliki veya bütün paydaşları tarafından 

imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan 

mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi, 4- Kat mülkiyetini 

kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim 

plânı, 5- Taşınmaz maliki veya maliklerinin veya yetkili 

temsilcilerinin TST’nce belirlenmiş olan kimlik belgeleri ( nüfus 

cüzdanı, pasaport, avukat kimlik belgesi) ve tüzelkişi ise yetki 

belgesi, 6- Zorunlu deprem sigortası poliçesi (DASK), 7-Cins 

değişikliğinden dolayı vergi dairesinden alınacak ilişik kesme 

yazısı (492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 4 sayılı Tarifenin 13/a 

maddesi). 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 8 Saat  (****) 

17 
Beyanlar Sütununda 

Belirtme 
Tapu Sicil Tüzüğü  Md.: 60, 61, 62, 63, 64 de belirtilen belgeler. 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 
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18 Tahsis İşlemleri  
1- İlgili kurumun resmi yazısı ve varsa tahsis cetveli, 2, Gerçek 

kişilerde lehtarın kimlik bilgilerini gösterir bilgi veya belge. 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

19 Trampa 

1-Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus 

cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 2- Gerçek kişilerde 

fotoğraf.  3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.  

4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge   

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat  (***) 

20 Taksim (Paylaşma) 

1- Varsa noterden düzenlenmiş veya el yazılı sözleşme (Mirasın 

taksiminde) 2- Hissedarların veya yetkili temsilcilerinin nüfus 

cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  (Mirasın taksiminde; 

Noterde düzenlenmiş veya el yazılı sözleşmedeki imzaların 

noterde onaylanması halinde sadece adına tescil edilecek 

iştirakçinin talebi yeterlidir.) 3- Gerçek kişilerde fotoğraf 4- Bina 

vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.  5- İlgili 

Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge    

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 8 Saat  (***) 

21 Aile Konut Şerhi 

1- Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve 

varsa apartman yönetiminden alınmış belge.  2 -  Vukuatlı nüfus 

kayıt örneği veya evlilik cüzdanı.  3- Gereken hallerde taşınmaz 

malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun 

kadastro müdürlüğünce veya muhtarlıkça tespit edilmesi 4- 

İstemde bulunanın nüfus cüzdanı veya pasaportu 5-Malik 

olmayan eşin talebi ile aile konutu şerhi işlenmesi için mahkeme 

kararı gerekmektedir.  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     

22 Bağış 

1- Bağışlayan ve bağışlananın veya yetkili temsilcilerinin nüfus 

cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,  2- Gerçek kişilerde 

fotoğraf, 3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası, 

4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

23 

Ölünceye Kadar 

Bakma Akdi 

Sözleşmesi 

1- Sulh Hukuk Hakimliği veya Noterde düzenlenmiş ise tescili 

içerir sözleşme,  2- Taşınmaz sahiplerinin ve bakım borçlusunun 

veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve 

temsil belgesi. 3- Gerçek kişilerde fotoğraf, 4- Bina vasıflı 

taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası , 5- İlgili Belediyeden 

alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge   

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 4 Saat     (**) 
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24 
Kira Sözleşmesinin 

Şerhi 

1- Kira sözleşmesi,  2- Noterde düzenlenmiş sözleşmeye 

istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın diğer hallerde malikin 

veya temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu, temsil 

belgesi, 3- Gerçek kişilerde fotoğraf  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

25 
Kat İrtifakının Sona 

Ermesi  

1- Kat irtifakının terkini için tüm maliklerin talebi,   2-  Kat 

malikinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya 

pasaportu ve temsil belgesi,  3- Gerçek kişilerde fotoğraf  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 8 Saat  (****) 

26 İntifa Hakkı Tesisi  

1- Taşınmaz malın sahiplerinin ve intifa hakkı lehtarının veya 

yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil 

belgesi,  2- Gerçek kişilerde fotoğraf, 3- Bina vasıflı 

taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası, 4- İlgili Belediyeden 

alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

27 

Kat Karşılığı İnşaat 

Sözleşmesi ve Satış 

Vaadi Sözleşmesinin 

Şerhi 

1- Noterde düzenlenmiş sözleşme,  2- Taşınmaz malın sahibine 

veya lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya 

pasaportu ve temsil belgesi,  3- Gerçek kişilerde fotoğraf,  4 - 

İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge    

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

28 İrtifak Hakkı 

1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il 

özel idaresi kararı  2- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil 

bildirimi, 3- Taşınmaz malın sahibine ve lehtara ait veya yetkili 

temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi , 

4- Gerçek kişilerde fotoğraf , 5- Bina vasıflı taşınmazlarda  

zorunlu deprem sigortası, 6- İlgili Belediyeden alınmış emlak 

vergisi değerini belirtir belge 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 8 Saat  (****) 

29 Kat Karşılığı Temlik 

1-Noterden düzenlenmiş sözleşme, 2- Taşınmaz sahibi ve 

sözleşme gereği devralanın veya yetkili temsilcilerinin nüfus 

cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi , 3- Gerçek kişilerde 

fotoğraf,  4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini 

belirtir belge  

 

 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 
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30 Geçit Hakkı Tesisi 

1- Belediye veya il encümen kararı,  2- Kadastro Müdürlüğünce 

düzenlenmiş tescil bildirimi, 3- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya 

yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil 

belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf, 5- Bina vasıflı taşınmazlarda 

zorunlu deprem sigortası  6- İlgili Belediyeden alınmış emlak 

vergisi değerini belirtir belge  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 8 Saat  (****) 

31 
Vasiyetnamenin 

Tenfizi İşlemi 

1- Mahkemeden alınmış tenfiz kararı ve tescile yönelik yazı  2- 

Vasiyetnamenin onaylı bir örneği  3 - Lehtara ait veya yetkili 

temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  4- 

Gerçek kişilerde fotoğraf  5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu 

deprem sigortası  6 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi 

değerini belirtir belge 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

32 
Kat Mülkiyetinin 

Sona Ermesi 

1- Ana yapının yok olması veya harap olması halinde yetkili 

merci tarafından belgelenmesi (Deprem veya heyelan gibi doğal 

afet vs.) 2- Harap ve yok olması halinde kat maliklerden birinin 

diğer hallerde tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin 

nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 3- Gerçek 

kişilerde fotoğraf  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 8 Saat  (****) 

33 
Eklentinin Yazımı 

(Teferruat) 

1- Elenti listesi 2- Taşınmaz sahibine ait veya yetkili 

temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

34 
Yönetim Planının 

Değiştirilmesi 

634 s.KMK m.28’e ilişkin taleplerde; 1- Kat maliklerinin beşte 

dördü tarafından imzalanmış yönetim planı,  2- Yöneticinin  

nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat  (****) 

35 
Üst Hakkı Tesisi 

(İnşaat Hakkı) 

1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il 

idare kurulu kararı  2- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili 

temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  3- 

Gerçek kişilerde fotoğraf  4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu 

deprem sigortası 5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi 

değerini belirtir belge  6 - Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş 

tescil bildirimi  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 8 Saat  (****) 
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36 

 

 

 

Ticaret Şirketlerine 

Ayni Sermaye 

Konulması Suretiyle 

Tescil 

1- Ticaret mahkemesince tayin olunan değeri gösterir karar (Bilirkişi 

raporu) 2-  Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil belgesinde 

taşınmazın ayni sermaye olarak tescil edildiğinin belirtilmesi, 3- Ayni 

sermaye olarak adına tescil edilecek ticaret şirketinin yetkili 

temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,4- 

Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil belgesinde ayni 

sermayenin tescil edildiği belirtilmemiş ise taşınmaz sahibinin veya 

yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,  

5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası  6 - İlgili 

Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

37 

Finansal Kiralama 

(Leasing) sözleşmesi 

belirmesi  

1- Noterde düzenlenmiş sözleşme, 2- Lehtara ait veya yetkili 

temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 3- 

Gerçek kişilerde fotoğraf  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

38 

Kat Mülkiyeti Kurulu 

Taşınmazlarda Kat 

İlavesi  

1- Değişikliği gösterir yetkili makamca onaylı mimari proje,  2- Arsa 

payları değişikliklerini de kapsayan Noterden düzenlenmiş liste, 3- 

Tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya 

pasaportu ve temsil belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 8 Saat  (****) 

39 

Devre Mülk Hakkı 

Tesisi 

1- Devre Mülk Sözleşmesi 2- Taşınmaz malın sahiplerinin veya 

yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 

3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası   

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 8 Saat  (****) 

40 

Ortaklaşa Kullanılan 

Yerlerin Tescili 

1- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus 

cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, 2- Gerçek kişilerde 

fotoğraf, 3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası 4- 

İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge  

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 8 Saat  (***) 

41 Vakfa Özgülenen 

Malların Tescili 

1- Vakfın tesciline dair kesinleşmiş mahkeme kararı, 2-  Taşınmaz 

malın vakıf adına tesciline dair mahkemenin bildirimi 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

42 

Sözleşmeden Doğan; 

Şufa (Ön Alım), İştifa 

(Alım), Vefa (Geri 

Alım) Hakkı Şerhi 

1- Noterden düzenlenmiş sözleşme, 2- Şerh yetkisine sahip lehtar 

veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil 

belgesi  3- Gerçek kişilerde fotoğraf 

 Başvuru: 15 Dk. (  *) 

 İşlem: 2 Saat     (**) 

  

(*) Evrakların eksiksiz teslimi, incelenmesini takiben kendinden önce başvuru olması halinde randevu verilmesi için 

geçen zaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(**) Bir taşınmaza ait işlemin; randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman                                                                                                                                                                                                           

(***) İki taşınmaza ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman                                                                                                                                                                 

(****) Toplu yapı haricindeki binalara ait  randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman 
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D.AÇILANLAR/SORUMLULAR 
RÜCUYA KONU 

İŞLEM 

ZARARIN ÖDENME 

TARİHİ/MİKTARI 

HAZİNE 

ZARARININ NEDENİ 

012-97-2506 30.11.1960 tarih ve 
8792 yevmiye 

numaralı satış ve 

01.10.1985 tarihli 
tashihen tescil 

işlemleri 

17.09.1998 tarihinde, 

472.515.750 TL ve 04.11.1999 

tarihinde 111.100.000 TL 
ödenmiştir. 

Müdürlükçe yapılan satış 
işleminde tapu kütüğünde 

gerekli işlemin 

yapılmaması, bilahare 
tashihen tescil işleminin de 

hatalı yapılması 

1-TKGM - (Mamak 2.Bölge TSM 

sorumlular; ...) 

012-97-4904 

27.09.1988 tarih ve 
2976/40 sayılı işlem 

Tazminat borcu; müteselsil 

borçlu tarafından rücu davası 

açılmamıştır. 26.11.1997 
tarihinde 35.000.000 TL ve 

27.11.1997 tarihinde 7.157.000 

TL ödenmiştir. 

Yetkisiz vekalet nedeniyle 
ipotek tesis edilmesi 2-Altındağ 2. Bölge TSM (Sorumlu; ...) 

012-97-4206 
07.01.1992 tarih ve 

1696 yevmiyeli işlem 

10.09.1998 tarihinde, 

165.000.000 TL ödenmiştir. 

Tapu kaydında haciz şerhi 

bulunduğu halde satış 

işlemi yapılarak alacaklının 
zarara uğratılması 

3-Ceyhan TSM (Sorumlular; ...) 

012-97-5110 23.05.1990 tarih ve 
3092 yevmiyeli 

ilamın infazı işlemi 

22.08.1997 tarihinde, 

514.800.000 TL ödenmiştir. 

İlamın hatalı olarak tapu 
kütüğünde terkin ve tescil 

edilmesi  
4-TKGM’ne izafeten Maliye Hazinesi - 

(Karşıyaka 2.Bölge TSM sorumlular; ...) 

012-98-1304 
14.08.1979 - 3789 

yevmiyeli satış işlemi 

13.05.1998 tarihinde, 

129.176.000 TL ödenmiştir. 

Tapu kütüğünde yapılan 

satış işleminin tescilinin 
gösterilmemesi 

5-Aksaray 1.Bölge TSM (Sorumlular; 
...) 

012-99-2109 
13.01.1992 tarih ve 

38 yevmiye numaralı 
imar uygulama işlemi 

2001 yılında sorumlulardan 

rızaen tahsil edilmiştir.( 
22.310.000 TL ) 

İhtiyati haciz ve ihtiyati 

tedbir kararlarının hatalı 
parsellere işlenmesi 

6-Maliye Hazinesi - (Mamak 2.Bölge 

TSM sorumlular; ) 

012-99-2306 
Tapuda gerçek malik 

olmayandan satın 

alınma işlemi 
13.12.2005 tarihinde 18.459,00 

YTL ve 06.07.2006 tarihinde 
3.916,00 YTL ödenmiştir. 

Tapuda gerçek malik 
olmayan kişiden yer alan 

davacının uğradığı hak 

kaybı 

7-Maliye Hazinesi (Küçükçekmece 1. 
Bölge TSM sorumlular; …) 

012-99-3909 
03.11.1976 tarih ve 

4393 yevmiyeli 

intikalen tescil işlemi 

15.12.1999 tarihinde Bütçe 
Dairesine intikal 

ettirilmiştir.(103.301.612.000 

TL ve Kanuni faizinin ödenmesi 
için) 

Talebin hak sahibinden 

geldiğini araştırmadan 

hatalı işlem yapılması 
8-Maliye Hazinesi - (Silivri TSM 
sorumlular; ...) 

012-99-4108 05.04.1969 tarih ve 
1377 yevmiye 

numaralı resmi 

senedin tapuya tescili 
işlemi 

31.12.2001 tarihinde ödendiği 
bildirilmekle birlikte ne kadar 

ödeme yapıldığı bildirilmemiştir. 

(Davacı dilekçesinde 
10.500.000.000 TL istemiştir.) 

Hisse tescilinin resmi 

senedine uygun olarak 

tapuya tescil edilmemesi 
9-Maliye Hazinesi (Keçiören 1. Bölge 

TSM sorumlular; …) 

 012-00-303.012-01-101  
10.02.1994 tarih ve 

1406 yevmiyeli işlem 

25.10.2002 tarihinde ödeme 
yazışmaları. (31.951.660.000 

TL) 

Sahte vekaletname ile 

yapılan satış işlemi 10-TKGM ve Mustafa Y. - Sincan TSM 

sorumlular; ...) 

012-00-309 
21.07.1967 tarih ve 
3388 yevmiyeli satış 

işlemi 

1999 tarihinde 9.258.630.000 TL 

ödenmiştir. 

Hatalı olarak yapılan satış 

işleminden sonra 

devredilen hissenin tapu 
kütüğünde çizilmemesi 

11-Maliye Hazinesi - (Çankaya 3.Bölge 

TSM sorumlular; ...) 

012-00-1107 05.11.1976 tarih ve 

14243 yevmiye, 

15.12.1980 tarih ve 
4492 yevmiye 

numaralı işlemler 

30.04.2001tarihinde 

29.938.600.000 TL ödenmiştir. 

Takyidatların hukuki 

kıymetini kaybetmiş kütük 
sayfalarına konulması 

12-TKGM (Karatay TSM sorumlular; 
...) 
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D.AÇILANLAR/SORUMLULAR 

RÜCUYA KONU 

İŞLEM 

ZARARIN ÖDENME 

TARİHİ/MİKTARI HAZİNE ZARARININ NEDENİ 

012-05-105 18.09.1989 tarih 
4349 yevmiyeli 

işlem 

19.04.2005 tarihinde 

60.609,12 YTL ve 04.08.2005 

tarihinde 8.823,00 YTL 
ödenmiştir. 

 Hisse tescilinin hatalı olarak 

yapılması 13-Maliye Hazinesi - (Gebze 2.Bölge 

TSM sorumlular; ...) 

641-01-06-706 Taytan Köyü 413 

parsel ile ilgili 

olarak davalı 
olmasına karşın 

davalı şerhinin 

kaydına 
işlenmemesi 

01.03.2006 tarihinde ödenek 
gönderilmiştir.( 9.350.000.000 

TL) 

Parseller davalı olduğu halde 

bunların tapuya şerh edilmemesi 

14-Maliye Hazinesi (Salihli 1. Bölge 

TSM sorumlular; ... tarih ve ... sayılı 

Ön İnceleme Raporunda 
bildirilmiştir.) 

012-99-2109 13.01.1992 tarih ve 

38 yevmiye 

numaralı imar 
uygulama işlemi 

2001 yılında sorumlulardan 
rızaen tahsil edilmiştir.( 

22.310.000 TL ) 

İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir 
kararlarının hatalı parsellere 

işlenmesi 
15-Maliye Hazinesi - (Mamak 

2.Bölge TSM sorumlular;... ) 

012-04-1403 08.05.1992 tarih ve 
759 yevmiyeli 

intikal işlemi 

26.07.2004 tarihinde, 
42.545.900.000 TL 

ödenmiştir. 

İntikal işleminde kullanılan veraset 
belgesinin incelenmeden işlemde 

kullanılması 
16-Yenimahalle 3. Bölge TSM 

(Sorumlular; ...) 

641-01-06-804 
Davalı tutanakların 

kesinleştirilmesi 

Maliye Bakanlığınca ödenek 
06.03.2006 tarihinde 

gönderilmiştir. (934.429.500 
TL) 

Davalı taşınmazların Salihli 1. 
Bölge TSM'ce tespitlerinin 

kesinleştirilmesi 
17-Maliye Hazinesi (Salihli 1. Bölge 

TSM ...) 

012-04-3701 

27.03.1997 tarihli 

ve 364 sayılı işlem 

12.04.2005 tarihinde, 1.795,92 

YTL (İdaremiz payına düşen) 
ödenmiştir. 

Bildirilen hatalı hissenin icraen 

satılması 

18-TKGM ve Adalet Bakanlığı 

(Gazipaşa TSM görevlileri sorumlu 
bulunmamış ise de, konu Maliye 

Bakanlığına intikal ettirilmiştir.) 

641-01-09-4110 

13.11.1996 tarih ve 

5146 yevmiyeli 

satış işlemi 

Temmuz 2011 tarihinde 

488.464.00 YTL’nin dava 

tarihinden itibaren işleyecek 

yasal faiziyle birlikte tahsili 

için Gaziantep Muhakemat 
Müdürlüğüne dosya 

iletilmiştir.) 

Sahte vekaletname ile satış işlemi 
yapılması  19-Maliye Hazinesi - (Şehitkamil TM 

sorumlular; ...) 

641-01-11-1408 07.11.1995 tarih ve 

1607 yevmiye 
numaralı satış 

işlemi 

Haziran 2011 tarihinde 

Reyhanlı 1.İcra Müdürlüğünün 
2011/45 sayılı dosyasına 

32.100,33 TL ödenmiştir. 

Satış işleminde eski malik isminin 
terkin edilmemesi, yeni malik 

isminin tescil edilmemesi ve 

taşınmazın bu haliyle tedavül 
görmüş olması 

20-Maliye Hazinesi (Reyhanlı TM 
sorumlular; ...) 

641-01-09-4301 09.06.1998 tarih ve 
3849 ve 19.06.1998 

tarihli, 4139 

yevmiye numaralı 
işlemler 

23.12.2009 tarihinde 24.880 
TL ödeme yapıldı. 

Malikin lehine tesis edilen ipoteğin 

tapu kaydından terkin edilmesi 

(Hatalı intikal ve ipotek işlemi) 
21-Maliye hazinesi- (Çorlu TM  
sorumlular; ...) 

641-01-09-4107 
18.05.2001 tarih ve 

4309, 4310 
yevmiyeli işlemler 

92.579,29 TL icra yoluyla 

tahsil edilmiştir. 

Sahte kimlik ile satış işlemi 

yapılması  22-Maliye Hazinesi - (Çankaya 

5.Bölge TM sorumlular; ...) 

641-01-07-2410 20.09.1999 tarihli, 
3544 yevmiyeli ve 

24.09.1999 tarihli, 

3666 yevmiyeli 
satış işlemleri 

22.11.2007 tarihinde 

36.706,18 TL icra dosyasına 

yatırılmıştır. 

İlk satışın tapuya tescil edilmeden 
ikinci satış işleminin yapılması 23-Maliye Hazinesi- (Kırşehir TM 

sorumlular; ...) 
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D.AÇILANLAR/SORUMLULAR 

RÜCUYA KONU 

İŞLEM 

ZARARIN ÖDENME 

TARİHİ/MİKTARI HAZİNE ZARARININ NEDENİ 

641-01-09-1107 
03.08.1995 tarih ve 

4634 yevmiyeli 
işlem 

22.01.2009 tarihinde, 

66.242,91 TL ve 09.02.2009 

tarihinde de 25.017,51 TL 
toplam 91.260,42 TL 

ödenmiştir. 

Sahte nüfus cüzdanı ile satış işlemi 

yapılması  24-Maliye Hazinesi-  (Antalya 1 TM 
sorumlular; ...) 

641-01-10-10510 

01.11.1994 tarih ve 

4653 yevmiye 
numaralı işlem 

70.000 TL tazminat davası 

açılması neticesinde 
26.01.2011 tarihinde Konya 

Muhasebat Müdürlüğü rücu 

alacak davası açılması 
istenmiştir. 

Sahte vekaletname ile satış işlemi 

yapılması   25-Maliye Hazinesi- (Selçuklu 
1.Bölge TM sorumlular; …) 

641-03-11-5609 16.08.2005 tarih ve 

13343 yevmiyeli 

sahte vekaletname 

ile satış işlemi 

28.12.2011 tarihinde 

1.453.000 TL ödenmesi için 

Çankaya Malmüdürlüğü’ne 

bildirimde bulunuldu. 

Sahte vekaletname ile satış işlemi 

yapılması  
26-Çankaya 1.Bölge TSM; İdaremiz 

görevlilerinin sorumluluklarının 

bulunmadığı 

641-01-11-1405 Sahte veraset 

ilamıyla yaptırılan 

işlem 

80.767,56 TL Hatay 3.İcra 

Müdürlüğü2010/6171 sayılı 

dosyasına ödendi. 

Sahte veraset ilamıyla işlem 
yaptırılması 27-Reyhanlı Tapu Müdürlüğü 

görevlilerinin sorumlu olmadıkları. 

641-03-11-5810 30.12.2003 tarihli 

ve 5937 yevmiye 

numaralı, 
28.01.2004 tarihli 

ve 392 yevmiye 

numaralı sahte 
vekaletname ile 

yapılan satış 

işlemleri 

2011 yılında, 76.577,54 TL 

Edirne 1.İcra 
Müdürlüğü2010/5393 sayılı 

dosyasına yatırılmıştır. 

Sahte vekaletname ile satış 
işlemleri yapılması  

28- Edirne Tapu Müdürlüğü 

(İdaremiz görevlilerinin kusurlu 
olmadıkları, işlemi gerçekleştiren 

E..A.’dan rucuen tahsil yoluna 

başlandığı) 

641-01-11-3209 

Vakıf belirtmesinin 

terkini  

08.07.2011 tarihinde, 
19.912,38 TL Ankara 19.İcra 

Müdürlüğü2010/6073 sayılı 

dosyasına yatırılmıştır. 

Vakıf belirtmesinin terkini 

karşılığında ödenen taviz bedelinin 
tahsiline yönelik dava açılması 

29-Keçiören Tapu Müdürlüğü 

(Maliye Bak.11.02.2011 tarihli, 6031 
sayılı yazısıyla rücu davasından 

vazgeçilmiştir.) 

641-01-10-11603 Taşınmaz üzerine 
Vakıflar Bankası 

lehine usulsüz 

ipotek tesis 
edilmesi. 

Ekim 2010 tarihinde, 

441.081,94 TL Samsun 2.İcra 
Müdürlüğü 2010/3461 sayılı 

dosyasına yatırılmıştır. 

Taşınmaz üzerine Vakıflar Bankası 

lehine kurulan ipoteğin usulsüz 

olması nedeniyle 

30-Terme Tapu Müdürlüğü (... 

mirasçılarına karşı rücuen tazminat 

davası açılmıştır.) 

641-03-12-405 
Sahte vekaletname 

ile satış işlemi 

Malatya Tapu Müdürlüğü  
tarafından 27.04.2012 

tarihinde 20.222,08 TL 

ödenmiştir. 

Sahte vekaletname ile 2 taşınmazın 

satılması sebebiyle Hazine Zararı 
oluşması 

31- Malatya Tapu Müdürlüğü 
görevlileri 

641-03-12-1506 24.05.1973 tarihli 
satış işleminin zabıt 

defterine işlenerek 

münakalesinin 
yapılmaması 

nedeniyle çifte tapu 

kaydının oluşması 

Silifke İcra Müdürlüğü  
2012/864 dosyasına 

11.05.2012 tarihinde 

19.163,51 TL ödenmiştir. 

24.05.1973 satış işleminin zabıt 

defterine işlenerek münakalesinin 

yapılmaması nedeniyle çifte tapu 
kaydının oluşması nedeniyle 

Hazine Zararı meydana gelmesi 

32- Gülnar Tapu Müdürlüğü 

görevlileri 

641-03-12-2708 30.03.2000 tarihli 

ve 1890 yevmiye 

numaralı satış 

işleminde alıcının 

eksik hisse 

almasına sebebiyet 
verilmesi 

Hatay 2. İcra Müdürlüğü  

2012/4205 dosyasına 

149.098,57 TL ödenmiştir. 

30.03.2000 tarihli ve 1890 

yevmiye numaralı satış işleminde 

alıcının eksik hisse almasına 

sebebiyet verilmesi nedeniyle 

Hazine Zararı meydana gelmesi 

33- Hatay 2.Bölge Tapu Müdürlüğü 

ve Hatay Belediyesi görevlileri 

641-03-12-3001 12.09.1975 t. 

12696 yevmiye ve 

25.06.2001 tarih 
6586 yevmiyeli 

satış işlemleri  

Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü  

2010/17140 dosyasına 
784.278,33 TL ödenmiştir. 

İlk satış işleminde satıcının adının 

kütükten terkin edilmemesi 

nedeniyle, eski malikin aynı 
hisseyi 2.defa satması nedeniyle 

Hazine Zararı meydana gelmesi 

34- Bakırköy Tapu Müdürlüğü 
görevlileri 
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D.AÇILANLAR/SORUMLULAR 
RÜCUYA KONU 

İŞLEM 

ZARARIN ÖDENME 

TARİHİ/MİKTARI 
HAZİNE ZARARININ NEDENİ 

641-03-12-3007 Mükerrer tescil 

işlemi yapılması 

Eskişehir 2. İcra Müdürlüğü 

2012/5252 24.07.2012 

tarihinde 11.408,72 TL 
ödendi. 

Mükerrer tescil edilen parselin 
iptal edilmesi sebebiyle Hazine 

Zararı oluşmuştur. 
35- Eskişehir TM görevlileri (Rücu 

davası açılmasından vazgeçilmiştir.) 

641-03-12-3809 Sahte kimlik ve 

belge ile satış 

işlemi 

İzmir 10. İcra Müdürlüğü 

2012/4410, 29.06.2012 

tarihinde 76.531 TL ödendi. 

Sahte kimlik ve belge ile satış 

işlemi sebebiyle Hazine Zararı 

oluşmuştur. 
36- Konak Tapu Müdürlüğü 
görevlileri 

641-03-12-4805 
08.03.2002 t. Ve 
809 yevmiyeli 

intikal-satış 
işleminde yolsuz 

tescil yapılması 

Elazığ 2. İcra Müdürlüğü 

2012/807 numaralı dosyaya, 
63.195,86 TL ödendi. 

08.03.2002 t. Ve 809 yevmiyeli 
intikal-satış işleminde yolsuz tescil 

yapılması sebebiyle Hazine Zararı 

oluşmuştur. 

37- Elazığ 2.Bölge Tapu Müdürlüğü 

görevlileri 

641-03-13-307 

Sahte belgeler ile 
satış işlemi 

Uşak 1. İcra Müdürlüğü 

2012/4419 numaralı dosyaya, 

70.838,32 TL ödendi. 

Sahte veraset ilamı ve nüfus 

kayıtları ile yapılan satış nedeniyle 

Hazine Zararı oluşmuştur. 
38-Uşak Tapu Müdürlüğü görevlileri 

641-03-13-2507 

İpotek işlemi tescil 
edilmeden 

taşınmazın 

satılması işlemi 

01.08.2013 tarihinde 

111.455,00 TL ödendi. 

İpotek işlemi tescil edilmeden 
taşınmazın satılması işlemi 

sebebiyle Hazine Zararı 

oluşmuştur. 

39- Şahinbey Tapu Müdürlüğü 

görevlileri 

641-03-13-3205 
22.09.2005 tarihli 
kat irtifakı 

kurulması ve satış 

yapılması 

Ankara 23.İcra Müdürlüğüne 

18.07.2013 tarihinde 
39.201,00 TL ödendi. 

22.09.2005 tarihli kat irtifakı 
kurulması ve satış yapılması 

sebebiyle Hazine Zararı 

oluşmuştur. 

40- Keçiören Tapu Müdürlüğü 

görevlilerinin sorumluluklarının 

bulunmadığı 

641-03-13-5004 18.07.1997 tarihli 

satış işleminde 
mükerrer tescil 

yapılması 

Karşıyaka 2.İcra 
Müdürlüğü2012/5873 

dosyasına 08.11.2013 

tarihinde 28.996,21 TL 
ödenmiştir. 

18.07.1997 tarihli satış işleminde 

mükerrer tescil yapılması 
sebebiyle Hazine Zararı 

oluşmuştur. 

41- Gaziemir Tapu Müdürlüğü 
görevlileri 

641-03-13-5306 
Sahte kimlikle satış 

ve zayiinden tapu 

senedi verilmesi 

23.07.2013 tarihinde 
234.693,18 TL ödendi. 

Sahte kimlikle satış ve zayiinden 

tapu senedi verilmesi sebebiyle 

Hazine Zararı oluşmuştur. 
42- Çorum Tapu Müdürlüğü 

görevlileri 

641-03-13-6005 01.04.1992 t. 1871 

yevmiyeli satış 

işleminin tapuya 
tescil edilmemesi 

nedeniyle 2.defa 

satışının yapılması 

Kocaeli 6.İcra Müdürlüğü 

2012/6086 dosyasına 

480.258,41 TL ödenmiştir. 

01.04.1992 t. 1871 yevmiyeli satış 
işleminin tapuya tescil edilmemesi 

nedeniyle 2.defa satışının 

yapılması sebebiyle Hazine Zararı 
oluşmuştur. 

43- Kocaeli 2.Bölge Tapu Müdürlüğü 

görevlileri 

641-03-13-206 15.01.1997 tarih ve 

79 yevmiyeli 
intikalde evveliyat 

kayıtlarının 

incelenmeden 
hatalı veraset 

belgesine göre 

işlem yapılması. 

Hatay 2.İcra Müdürlüğü 

2012/10123 dosyasına 

29.07.2013 t. 198.554,47 TL 
ödenmiştir. 

15.01.1997 tarih ve 79 yevmiyeli. 
İntikal de evveliyat kayıtlarının 

incelenmeden hatalı veraset 

belgesine göre işlem yapılması 
sebebiyle Hazine Zararı 

oluşmuştur. 

44- Reyhanlı Tapu Müdürlüğü 
görevlileri 

        

Tabloda detaylı olarak gösterilen arşiv kayıtlarından tespit edilebilen dosyalardan 22.08.1997 ve 

29.07.2013 tarihleri arasında TMK 1007. maddesi kapsamında TKGM’ne bağlı 44 tapu müdürlüğünce 

yapılan hatalı işlemlerden dolayı ilgililerine yaklaşık olarak toplam 5.659.599,95 TL ödenmiş ya da 

ödeme işlemleri başlatılmıştır. 
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