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GÜVENLİĞİ 
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Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 
 

Taşınmaz piyasalarında şeffaflık ve yatırımcıların korunması açısından; taşınmazların 

tespit ve tescili kadar, maliklerin belirlenmesi ve hak sahipliğinin tespitinin rasyonel 

esaslara dayalı olarak hatasız biçimde yapılması zorunlu görülmektedir. Ülkelerin 

taşınmaz hafızasını arşivleyen tapu müdürlüklerinin misyonunu; “taşınmazlara ilişkin 

mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete 

sunmak” olarak belirlenmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından 

kimlik tespitinde; kimlik belgesi, fotoğraf, imza ve parmak izi gibi belgelerden 

faydalanıldığı görülmektedir. Teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüz 

koşullarında tapu müdürlüklerinin gelişen ve değişen teknolojik koşullardan yeterince 

faydalanamadığı, hak sahipliğinin belirlenmesinde kullanılan kimlik tespiti işleminin 

halen klasik yöntemlerle yapıldığı dikkati çekmektedir. Yirmi birinci yüzyılın 

koşullarında dahi tapu işlemlerindeki fotoğraf ve imza karşılaştırılması gözle 

yapılmakta, parmak izinin kontrolünün yapılması mümkün olamamakta ve kimlik 

tespiti kişisel yorumlamalara bırakılmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre tapu memurunun ve vatandaşın bir zarara uğramaması için 

TKGM ile görevli ve/veya yetkili diğer kurumlar tarafından alınan ve alınması gereken 

önlemlerin olduğu dikkati çekmektedir. Yeni kimlik belgelerinde imza bulunması ve 

kimlik okuma sisteminin tapu müdürlüklerinde kullanılması yoluyla kimlik 

sahteciliğini, vekâletnamelerin tapu müdürlüklerince görünürlüğünün sağlanması 

vekâletname sahteciliğinin, haciz bildirimleri ve ipotek belgelerinin güvenli elektronik 

ortamda gönderilmesi ile de belge yoluyla yapılan sahteciliğin önlenmesine imkân 
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verecektir. Araştırma sonuçları, tapu müdürlüklerinde alınan tedbirlerin yetersiz 

olduğunu, parmak izinin tapu müdürlüklerince tespitinin sağlanması, veri güvenliğinin 

artırılması, kurum içi personel eğitiminin artırılması ve süresinin uzatılması, güvenli 

veri erişimi ve paylaşımı için diğer kurumlarla gerekli çalışmaların yapılması 

gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.  

 

Ocak 2017, 71 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Tapuda işlem güvenliği, hak sahipliğinin belirlenmesi, kimlik 

tespiti, kimlik tespiti sorunları, tapu işlemlerinde güvenlik ve şeffaflık 
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ABSTRACT 

Term Project 

 

IDENTITY DETERMINATION, RELATED PROBLEMS AND TRANSACTION 

SAFETY IN TITLE DEED REGISTRY TRANSACTIONS 
 

Duran ŞAHİN 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

 

Supervisor: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 
 

In terms of ensuring transparency and protection of investors in immovable markets, it 

is necessary to make the determination of owners and rights ownership as much as 

identification and registration of immovable properties in an error-free manner and 

based on rational principles. The mission of the land registry offices, which archive the 

immovable memory of countries, is defined as “to keep, update and serve the property 

information about the immovable properties under state security”. The General 

Directorate of Land Registry and Cadastre (TKGM) uses documents such as identity 

cards, photographs, signatures and fingerprints in identity verification. It is noteworthy 

that, in today’s conditions where technology is rapidly developing and changing, land 

registry offices are not able to make good use of developing and changing technological 

conditions and the identification process used to determine entitlement is still done by 

conventional methods. Even in the conditions of the twenty-first century, comparison of 

photographs and signatures in title deeds is made visually, fingerprinting control is not 

possible, and identification is left to personal interpretation. 

According to the results of the research, there are measures that have been taken and to 

be taken by the TKGM and/or other authorized bodies in order to prevent the deed 

officer and the citizen from suffering a harm. The use of the new identity cards with 

signatures and the use of the identity reading system in the title directorates will prevent 

identity fraud; provision of the visibility of the powers of attorney by title offices will 

prevent forgery of powers of attorney; and submission of forced execution notifications 

and mortgage documents in a secure electronic environment will prevent fraudulent 
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transactions. The results of the research clearly show that the measures taken at the title 

directorates are inadequate and that the fingerprints must be verified by the land registry 

offices, data security needs to be increased, in-house staff training needs to be improved 

and training durations should be extended, and for secure data access and sharing, it is 

necessary to work with other institutions.  

 

January 2017, 71 pages 

Keywords: Transaction security in land registry, determination of entitlement, 

identification determination, identification problems, security and transparency in title 

deed registry transactions 
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1. GİRİŞ 

Birçok ülkede gayrimenkul piyasalarının tesisi ve piyasaların iyi işlemesinin sağlanması 

bakımından kadastro çalışmaları ve tapu örgütlerine özel önem verilmiştir. Bu amaçla 

ülkemizde tapu teşkilatı, 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla 

kurulmuş ve Cumhuriyet’e kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür. Tesis 

edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemde 

harita yapımı, kadastro tesisi ve kadastronun güncelleştirilmesi konusunda hiçbir 

çalışma yapılmamıştır. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra bağımsız bir tapu 

teşkilatının oluşturulması konusu; tapunun özel bir dal olması, özel deneyimin gerekli 

olması ve kapsamının genişliği sebebiyle önem kazanmıştır.  

Cumhuriyet döneminde 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü teşkilatı kurulmuş ve bu 

teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 Sayılı Kanun ile “ Kadastro Birimi” ilave edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’nün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 

Mayıs 1936 tarih ve 2997 Sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Kurum önce Maliye 

Bakanlığına ve daha sonra sırasıyla Adalet Bakanlığına ve Başbakanlığa bağlandıktan 

sonra 22 Kasım 2002 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlanmıştır. 25 

Kasım 2010 tarihinde çıkarılan 6083 Sayılı Kanun ile kurum bugünkü statüsüne 

kavuşmuştur. 

İnsanlar, yılların birikimi sonucu edindiği “can yongası” gayrimenkullerini tapu 

müdürlüklerine ve doğal olarak devlete emanet etmektedir. Bu emaneti korumak bütün 

tapu çalışanlarının sorumluluğu altındadır. TKGM’nün misyonu; “Taşınmazlara ilişkin 

mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete 

sunmak” olarak ifade edilmiştir.  

 “Tapu gibi sağlam” deyimi tapuya verilen önem ve güveni ifade etmektedir. Tapu 

müdürlüklerinde her yıl milyonlarca işlem yapılmaktadır. TKGM verilerine göre 2011 

yılında ülke genelinde 6.159.829 adet işlem yapılmıştır. Her bir Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı ömrü boyunca en az bir kez alım-satım, intikal, ipotek gibi işlemleri için tapu 

müdürlüklerine gelmektedir. Gayrimenkul piyasalarında şeffaflık ve yatırımcıların 

korunması açısından; taşınmazların tespit ve tescili kadar, maliklerin belirlenmesi ve 
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hak sahipliğinin tespitinin rasyonel esaslara dayalı olarak hatasız biçimde yapılmasının 

zorunlu olduğu vurgulanmalıdır.  

Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerde kimlik tespitinde; fotoğraf, imza, el yazısı ve 

parmak izi kullanılmaktadır. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan 

gelişimler, vatandaşa hizmet sunumunda kolaylık sağlanması, kırtasiyeciliğin ve 

bürokratik iş ve işlemlerin azaltılması gibi amaçlarla devletin sunduğu pek çok hizmet 

elektronik ortamda yapılmaktadır. Tapu müdürlüklerinde ise fotoğraf, imza ve parmak 

izi kontrollerinin halen klasik yöntemlerle yapılmaktadır. Esasen kimlik tespiti tapu 

işlem güvenliğinin omurgasını teşkil etmektedir. Tapu arşiv kayıtlarında eksik kimlik 

bilgisine sıkça rastlanmaktadır. Bu da talebin tapunun gerçek sahibinden gelip 

gelmediği konusunda şüpheye düşülmesine sebep olmaktadır. Tapu daireleri, evrak 

sahteciliği eylemlerinin en fazla hedef aldığı sektörlerin başında gelmektedir. Tapu 

memurlarının omuzlarında tapuya duyulan bu güveni kaybettirmemek gibi ağır bir 

sorumluluğun olduğunun vurgulanması gerekir.  

Bu çalışmada tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerde kimlik tespitinde yaşanan temel 

sorunların analizi yapılmış ve temel sorun alanlarına yönelik çözüm önerileri ortaya 

konulmuştur. Konu ile ilgili olarak Seçer (2010) tarafından yapılan “Tapu Sicilinin 

Düzeltilmesi” adlı çalışmada; 3402 sayılı Kadastro Kanunu 41’nci madde ve 6832 sayılı 

Orman Kanunu’na göre tapu düzeltimi konusu işlenmiş, 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu (TMK)’nun 1025’nci maddesine göre düzeltim davaları konu edilmiştir. 

Pekmez’in (2012) “Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin Sorumluluğu” adlı eserinde; 

TMK’nın 1007’nci maddesi kapsamı incelenmiş olup, devlete karşı açılan tazminat 

davaları ile devletle birlikte müteselsilen sorumlu olan kişiler ve rücu davaları 

irdelenmiştir. Deniz (2013) tarafından yapılan “Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda 

Tutulması ve Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Uygulamaları” adlı çalışmada; tapu sicilinin 

elektronik ortamda tutulması sonucu oluşacak güvenlik açıkları ve oluşacak hukuki 

durum incelenmiştir.  

Literatür araştırmasının sonuçlarına göre önceki çalışmalarda genel olarak tapu sicilinde 

kimlik tespitinde yaşanan sorunlara değinildiği ve işlem güvenliğinin sağlanması 

konusunun doğrudan ele alınmadığı görülmüştür. Bu çalışmada herhangi bir hak 

kaybına neden olup hem devleti, hem vatandaşları, hem de rücu sonucunda tapu 
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çalışanlarının zarara uğramalarını önlemek için tapu kayıtlarındaki kişi bilgileri ile 

başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin eşleştirilmesi ve tapu arşivindeki kayıtlardan hak 

sahipliğinin tespitinin nasıl yapıldığını, işlem güvenliğini azaltan temel sorunların 

tanımlanması ve TKGM tarafın alınan güvenlik artırma çalışmalarının etkileri ve 

kapsamlarının yeniden değerlendirilmesi olanakları tartışılmıştır. Araştırmacının tapu 

müdürlüğü düzeyinde memur ve yönetici olarak çalışma deneyimleri de dikkate 

alınarak bu çalışmasının sonuçlarının rapor edilmesi de dikkate alındığı zaman, sorun 

tanımlama ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinin özel önem taşıdığının gözden uzak 

tutulmaması gerekir.  

Araştırma sonuçları on iki bölümde sunulmuştur. Tez, giriş kısmını izleyen dokuz 

bölüm ve inceleme konusuna ilişkin görüş ve önerilerimizi içeren sonuç ve 

değerlendirme bölümünden oluşmaktadır. İkinci bölümde, tapu sicilinin tutulmasında 

hakim olan ilkelerden bahsedilerek sicilin tutulması, bilgi talebinde bulunulması, 

devletin sorumluluğu ilkeleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, tapu işlemlerinde gerekli 

olan ve sonraki işlemlerde kişi kimliğini tespit etmeye yarayan evrakların hangileri 

olduğu anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, tapu işlemlerinde izlenen yoldan bahsedilmiş, 

gerçek tüzel kişilerden istenilen belgeler anlatılmıştır. Beşinci bölümde, tasarruf yetkisi 

konusu işlenmiş, normal erinlik ve evlilikle kazanılan erginlik konusu anlatılmıştır. 

Altıncı bölümde, tapu işlemlerinde kayıt maliki ile hak sahibinin kimlik 

karşılaştırmasının nasıl yapıldığı, uyuşmaması halinde yapılması gereken düzeltmeden 

bahsedilmiş, kadastrodan kaynaklı hataların 1458 sayılı TKGM genelgesine göre tapu 

müdürlüğünden kaynaklanan hataların Tapu Sicil Tüzüğü (TST) 74’ncü ve 75’nci 

maddelerine göre re’sen ve muvafakat alınarak düzeltilmesi, hatanın başka kurumdan 

kaynaklanması durumunda yapılması gerekenlerden anlatılmıştır. Yedinci bölümde, 

zabıt kaydına göre kimlik tespit aşaması anlatılmıştır. Sekizinci bölümde, TKGM’ye 

yansıyan kimlik tespitine yönelik somut olaylar anlatılarak konunun anlaşılırlığı 

güçlendirilmiştir. Dokuzuncu bölümde, tapu işlemlerinde güvenlik sorunları oluşturan 

konular incelenerek, personelin eğitim durumu, personel başına düşen işlem adedi, iş 

çabuklaştırma yönünde psikolojik baskılar, imzaların benzememesi, işlemler arası 

zaman aralığının uzun olması durumunda fotoğraftan tespit yapıma güçlüğü, parmak izi 

kontrolünün müdürlüklerde yapılamaması detaylı olarak anlatılmıştır. Onuncu bölümde, 

işlem güvenliğini artıran çalışmalar anlatılmış, gerek TKGM gerek başka kurumlarca 
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yapılan ve yapılması gerekenler konu edilmiştir. Onbirinci bölümde, kimlik bilgilerinin 

tespit edilememesi halinde oluşacak zarar ve tanzimi işlenmiş, Medeni Kamun 1007’nci 

maddesi gereği devletin kusursuz sorumluluğu ilkesi anlatılmıştır. Onikinci bölümde ise 

genel bir değerlendirme yapılarak bir an evvel hayata geçirilmesi gereken tedbirler ve 

çözüm önerileri anlatılmıştır.  
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2. TAPU SİCİLİNE HAKİM İLKELER  

Türk Hukuk Sistemi’nde tapu sicilinin temel nitelikleri ve sicile hakim olan temel 

ilkeler açıkça ifade edilmiştir. Bu ilkele araştırma konusu ile olan bağlantısı yönünden 

kısaca aşağıda özetlenmiştir:  

2.1 Açıklık İlkesi  

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) “Tapu Sicilinin Açıklığı” başlıklı 1020’nci 

maddesinde; “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki 

ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya 

bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı 

bilmediğini ileri süremez” denilmektedir.  

“Tapu sicilinin kamuya açıklığı ilkesi” gereği, herkesin tapu sicilindeki kayıtları bildiği 

yolunda kesin bir karine söz konusudur. Bu karinenin aksi ispat edilemez, karine 

çürütülemez. Böyle bir sonucun kabul edilmesi de hukuken korunmaya değer menfaati 

bulunan kimselerin tapu sicilindeki kayıtları görme ve inceleme hakkının bulunmasına 

dayanır (Akipek ve Akıntürk 2009).  

TKGM tarafından çalışması yürütülen, tapu kayıtlarının elektronik ortama 

aktarılmasıyla birlikte “açıklık ilkesi” için aranan “İlgisini inanılır kılma şartı”  çok net 

bir ifade olmayıp hangi durumların inanırlılık koşulunu sağladığı konusunda farklı 

yorumların oluşmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda TKGM ile bankalar, değerleme 

şirketleri, icra müdürlükleri, belediyeler gibi çeşitli kurum ve kuruluş arasında “bunların 

tapu siciliyle ilgisi var kabul edilerek” elektronik ortamda tapu kaydına erişim olanağı 

sağlanmıştır. Tapu kayıtlarının elektronik ortama alınmasının bir sonucu olarak e-

Devlet üzerinden kişilere kendi tapu bilgilerini görme imkanı da sağlanmıştır. 

2.2 Her Taşınmaza Bir Sahife Açılması İlkesi  

Zabıt kayıtları tarih esasına göre tutulmaktadır. Tapu kütüğü ise taşınmaz esasına göre 

tutulmakta ve her taşınmaz için ayrı bir sayfa açılmaktadır. Tapu kütüğünün 

sütunlarının dolması halinde, tapunun mabat sayfaya kaydedilmesi gerekmektedir. “Her 
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taşınmaza bir sayfa açılması ilkesi” Tapu kütüğünün kişi esasına göre değil de taşınmaz 

esasına göre tutulmasını açıklayan ilkedir. TMK’nun öngördüğü modern tapu 

sicillerinin tutulması amacıyla, kanunen taşınmaz sayılan şeyler için tapu kütüğünde 

veya kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfa açılmalıdır ve tapu sicili işlemleri burada 

gerçekleştirilmelidir. Bu ilkeye “ayni kayıt ilkesi” veya “aynialeniyet (açıklık) ilkesi” de 

denilmektedir.  

Her Taşınmaz için ayrı bir sayfa açılması ayni sistemin getirdiği bir özelliktir. Böylece 

bir taşınmaz üzerindeki bütün ayni haklar o taşınmazın kayıtlı olduğu sayfada görülür 

(Öztan 2012). TKGM, tapu kütüğünün tamamen elektronik ortamda tutulmasına yönelik 

çalışmalar sürdürmektedir. Özellikle icra dairelerinden gelen haciz konulu yazıların 

tapu müdürlüklerine yüklediği tescil ve terkin konusundaki iş yükünün bu şekilde 

azaltılması amaçlanmaktadır.  

2.3 Tescil İlkesi  

Taşınmazlar üzerinde ayni hak kazanılması için kural olarak bu ayni hakkın tapu 

kütüğüne tescil edilmesi gerekir (TMK m. 1022/1). Kurulması kanunen tescile tabi ayni 

haklar, tescil edilmedikçe varlık kazanamaz (TMK m. 1021). Ancak, ayni hakların 

işgal, miras, kamulaştırma, cebri icra ve mahkeme ilamı vb. yolla kazanılması bu 

prensibin istisnalarını oluşturur (TMK m.705). Tescilin gerekliliğini ifade eden bu 

ilkeye göre, tapu kütüğüne tescilin yapılmış olması, ayni hakkın kazanılması için kurucu 

unsurdur. 

2.4 Tescilin Sebebe Bağlılığı İlkesi  

Tapu kütüğüne yapılan tescilin hüküm doğurabilmesi için, tescile esas olan hukuki 

işlemlerin geçerli olması gerekir. Taşınmaz üzerinde ayni hak kazanılması sebebe bağlı 

bir işlemdir. Diğer bir ifade ile sebep ve sonuç arasında bir bağ olmalıdır. Hukuki sebep 

geçersiz ise tescilde geçersiz olur. Tapu sicilinde gerçek hak durumunu göstermeyen bu 

tescile yolsuz tescil denir (Eren ve Başpınar 2007). 

Tescil yolsuz da olsa, bu tescille kurulan bir ayni hak şeklen (görünürde) de olsa var 

sayılır ve hukuki sonuç doğurabilir. Birincisi, yolsuz tescil ayni hakların zamanaşımıyla 

iktisabına yol açabilir (TMK m. 712). İkincisi, tapu kütüğündeki yolsuz tescile iyi 
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niyetle güvenilerek ayni hak elde edilmesi imkanı yaratabilir (TMK m. 1023) (Ünal ve 

Başpınar 2008). 

2.5 Tapu Siciline Güven İlkesi  

Tapu sicili, açıklık ilkesine göre tutulan sicillerdir. Tapu kütüğü üzerindeki hakların 

varlığı, aksi sabit oluncaya kadar devam etmektedir. Bu bir adi karinedir. Herkes tapu 

sicilindeki kayıtların doğruluğuna güvenebilir. TMK’nün 1023’ncü maddesiyle, tapu 

kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan 

üçüncü kişinin bu kazanımı korunmaktadır. Bu ilkeye, tescilin olumlu hükmü adı da 

verilmektedir. Bu ilkenin uygulanabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

a) Sadece üçüncü kişiler bu korumadan yararlanabilir.  

b) Tapu kaydına dayanılan kazanımlar için koruma söz konusudur.  

c) Korumanın kapsamına ayni haklar (mülkiyet ve sınırlı ayni hak) girmektedir. Üçüncü 

kişi iyi niyetli olmalıdır; üçüncü kişi yolsuz tescili bilmemeli ve bilebilecek durumda 

olmamalıdır.  

d) Ayni hak kazanılması için gerekli diğer kurucu unsurlar geçerli olmalıdır (Oğuzman 

vd. 2011). 

2.6 Devletin Sorumluluğu İlkesi  

Türk Medeni Kanunu’nun 7’nci maddesi anlamında resmi sicillerden olan tapu sicili 

Devlet tarafından ve Devletin sorumluluğu altında tutulur. Tapu sicili, taşınmazlar 

üzerindeki ayni hakların kamuya açıklandığı resmi siciller olduğu için gerçeği 

göstermelidir ve sicilin tutulmasından kimse zarar görmemelidir. TMK’nun 1007’nci 

maddesi bu ilkeyi düzenlemiştir. Bu hükme göre: “Tapu sicilinin tutulmasından doğan 

bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan 

görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu 

yerdeki mahkemelerde görülür.” Tapu sicilinin tutulmasından dolayı kişiler zarara 

uğrarlar ise bu zarardan Devletin sorumluluğu doğacaktır.  
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3. İSTENEN BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tapu müdürlüklerinde; satış, bağış, intikal gibi mülkiyeti devir veya tescil işlemlerinde 

istenen başlıca belgeler kısaca bu kısımda irdelenmiştir. Başlıca belgeler ve bunun 

istenme nedenleri aşağıda özet olarak sunulmuştur:  

3.1 İstemde Bulunacaklar 

Tapu müdürlüklerinde istemde bulunacaklar TST’nün 17/(1)’inci maddesinde; “Kanuni 

istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabilir. Tescilden 

önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek 

istemde bulunabilirler” hükmü ile tanımlanmıştır. TST’nün 17/(2)’inci maddesi ise; 

“Aile konutu olarak özgülenen taşınmazın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun 

aile konutu olduğuna dair şerhin verilmesini isteyebilir” hükmünü amirdir.  

3.2 Kimlik belgesi 

Tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi olarak kullanılabilecek olan belgeler aşağıdaki 

gibi sıralanabilir:  

1) Fotoğraflı nüfus cüzdanı. 

2) Pasaport. 

3) Avukat kimliği. 

4) 4203/5211 sayılı yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından Çıkma 

Belgesi (pembe kart/mavi kart) ile birlikte uyruğuna geçtiği ülke makamlarınca verilmiş 

kimlik belgesi. 

5) TBMM tarafından verilen milletvekili kimlik kartı. 

 Bu belgeler dışında başka bir belgenin(sürücü belgesi, memur kimlik kartı vb.) kimlik 

belgesi olarak kullanılması söz konusu değildir. 

3.3 Fotoğraf 

Tapu işlemlerinde son 6 ay içinde çekilmiş, 6x4cm ebadında, renkli vesikalık fotoğraf 

olmalıdır. Fotokopi fotoğrafların tapu işlemlerinde kullanması mümkün değildir. 
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3.4 Yetki Belgesi 

Hükmi şahısların tapu işlerinde merkez veya şubelerinin bulundukları yerin en büyük 

mülkiye amirinden nizamnamelerine göre gayrimenkul tasarrufuna izinli olduklarına ve 

tescil işini yapacak mümessilin salahiyetine dair alınacak belgenin verilmesi 

mecburidir. Ticaret şirketleri bu belgeyi ticaret sicil memurundan alırlar (TK m. 2). 

İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise tüzel kişinin istemde bulunulan işlemi 

yapabileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki 

belgesi ve imza sirküleri aranır. Yetki belgesinde, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti 

kimlik numarasının da bulunması zorunludur (TST m. 18/5). 

3.5 Vekaletname 

İstem vekaleten yapılmışsa, vekilden 18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Noterlik Kanununa 

göre düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekaletname 

istenir. Tapu işlemi için düzenlenecek vekaletnamelerde, vekalet verenin imzasının 

bulunması zorunludur. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin 

etmiş ise dayanağı olan vekaletname de aranır. Vekilin kimliği belirlendikten sonra, 

tapu sicilindeki hak sahibi ile vekaletnamedeki vekalet verenin kimliği ikinci fıkra 

hükmüne göre karşılaştırılır(TST m. 18/4). 

3.6 Zorunlu Deprem Sigortası    

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken ve konut ile ticarethane, büro, iş 

yeri, dükkan vasıflı bağımsız bölümlerin aynı ana gayrimenkulde bir arada olması 

durumunda işleme konu taşınmazın cinsinin arazi veya arsa olmasıyla birlikte beyanlar 

hanesinde bina ve evin muhdesat olarak belirtilmesi halinde 587 Sayılı Kanun 

hükmünde kararname ile zorunlu deprem sigortası yapma ve yaptırma yükümlülüğü 

taşınmaz maliki ile intifa hakkı sahiplerine getirildiğinden, yetkili sigorta şirketleri ve 

acenteler tarafından yapılmış bulunan zorunlu deprem sigortası poliçelerinin sunulması 

zorunludur. 
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4. TAPU İŞLEMLERİNDE HAK SAHİBİNİN BELİRLENMESİ 

Tapu sicilinin yolsuzluğu, birçok olumsuz sonucun meydana gelmesine sebep olabilir. 

Bunların başında, tapu sicilindeki yolsuz kayda güvenen iyiniyetli üçüncü kişilerin hak 

kazanımları (TMK m.1023) karsısında gerçek hak sahibinin hakkının sona ermesi ve 

böylelikle zarara uğraması gelmektedir (Yılmaz 2006). Tapu müdürlüklerine, Tapu Sicil 

Tüzüğü’nde geçerli kimlik belgelerinin biriyle başvuru yapılmalıdır. Önce kimliklerin 

gerekli kontrolleri yapılarak, TST 18’nci maddesi hükümlerine göre hak sahipliği 

belirlenmelidir. Bu, tapu işleminin yapılmasını ve tescilini isteyen kimsenin veya 

temsilcinin gerçekte o kimse olup olmadığının tespit edilmesidir. İlk başvurunun 

yapıldığı anda memur kimliğin geçerli olup olmadığını, kimlik ile onu taşıyanın aynı 

kişi olup olmadığını, başvuru yapan kişi ile kimliğindeki fotoğrafın benzerliğini kontrol 

etmelidir. İstemde bulunan kimsenin veya vekalet veren müvekkilin tapuda kayıtlı kişi 

olduğuna tam kanaat getirilmelidir. 

TKGM yayınladığı 1431 Sayılı Genelge ile tapu müdürlüklerini yapılan işlemler 

sırasında, Hazine zararına sebebiyet verilmemesi için sahtecilik olaylarına (sahte 

vekaletname, sahte kimlikle satış, sahte ilam gibi) dikkat edilmesi konusunda 

uyarmaktadır. Bunun için, müdür veya görevlendireceği bir memur tarafından istem ve 

belgeler incelenerek hak sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı saptanmalıdır. Hak sahibi 

tarafından yapıldığına kanaat getirilen istemlerin gereği yapılır. Kanaat getirilemeyen 

veya eksik belgeleri tamamlanmayan istemler ise reddedilir (TST, m. 26). İstemde 

bulunanın temyiz kudretine sahip olması gerekir. 

4.1 Gerçek Kişilerce Yapılan İstemler  

Gerçek kişilerce istem bizzat yapılabileceği gibi veli, vasi veya vekil aracılığı ile de 

yapılabilir. İstemde bulunan gerçek kişi ise nüfus cüzdanı, pasaport, milletvekili kimliği 

veya avukat kimliği istenilerek kütük, edinim resmi senedi ve taşınmaz dosyasındaki 

belgelerde yer alan imza ve fotoğraflara göre tapu sicilinde yazılı hak sahibi ile aynı kişi 

olup olmadığı belirlenir. Halen istemde bulunanın kimliğini belirleme hususunda nüfus 

cüzdanı, pasaport, milletvekili kimliği veya avukat kimliği esas kabul edilmiş, bunların 

dışındaki kimlik belgeleri ehliyet de dahil olmak üzere kabul edilmemiştir. Nüfus 

cüzdanı, pasaport, milletvekili kimliği ve avukat kimliği dışındaki bir kimlik belgesine 

dayanılarak tapu işlemi yapılmamaktadır.  
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Vekaleten yapılan istemlerde, vekilden “düzenleme şeklinde” noterlikçe tanzim edilmiş 

Olmalıdır. İstem konusu işleri yapmaya açıkça yetkili olduğunu içerir vekaletname 

getirmesi istenmelidir. 

Noterlik Kanununun noterler dışında vekaletname düzenleme yetkisi verdiği, askeri 

birlik komutanları ve konsoloslarca düzenlenmiş veya yabancı memleket noterlerince 

kendi kanunlarına uygun olarak düzenlenip usulünce onanmış vekaletnamelere göre de 

işlem yapılabilir. Vekaletnamelerde müvekkilin ıslak imzası aranır (TST, m. 18/4). 

Vekil tevkil (vekaleti devir) yetkisine dayanarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise 

ayrıca dayanağı olan vekaletname de aranır. Sadece müstenidatın (dayanak vekaletname 

özetinin) yazılmış olması yeterli değildir. Vekilin kimliği saptandıktan sonra tapu 

sicilindeki hak sahibi ile vekaletnamedeki müvekkilin kimliği, imzası ve fotoğrafı 

karşılaştırılmalıdır. 

Veli, vasi, kayyım gibi kanuni temsilciler tarafından yapılan istemlerde kanuni 

temsilcinin yetkili olduğunu belirten karar ve belge istenmelidir. Bir kanuni temsilci 

olarak vasinin istemlerinde vasinin vesayet kararını ve istenen işi yapmaya yetkili 

olduğuna dair mahkeme kararını ve gerektiğinde bunun bir üst mahkemece onandığına 

dair kararı ibraz etmesi gerekmektedir. 

Yabancı uyrukluların kimlik tespiti ise TKGM tarafından çıkartılan 2013/13 Sayılı 

Genelge ile aşağıda tanımlanan biçimde yapılması gerekmektedir:  

“1-Yabancı uyruklu gerçek kişilerin tapu işlemlerinde bu kişilerin tabiiyetinde 

bulundukları ülkelerin yetkili makamları tarafından usulüne uygun olarak verilmiş 

yabancı ülke kimlik belgeleri veya pasaport belgelerinin tapu işlemlerinde kimlik 

tespitine esas alınması, TAKBİS’te yer alan kimlik numarası bölümüne var ise yabancı 

kimlik numarası, aksi takdirde pasaport veya ülke kimliğinde yer alan numaraların 

yazılması gerekmektedir. Latin dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı 

ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi tapu müdürlüğünce gerekli görülürse 

istenilebilecek ancak Latin alfabesine göre düzenlenmiş pasaport veya ülke 

kimliklerinin tercümesi istenmeyecektir. Vatansızlar için ise yukarıda sayılan belgeler 

yerine ikamet tezkeresi kullanılacaktır. 
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2- Bunun yanı sıra doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk 

vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soylarına 5901 Sayılı Kanun 

ile tanınan hakları belgelemek üzere aynı kanunun 28’inci maddesinin 6’ıncı fıkrası 

gereği verilen mavi karta ilişkin olarak “…değerli kağıt niteliğindeki Mavi Kartlar 

kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.” denilmektedir. 

Açıklanan doğrultuda, Mavi Kart düzenlemesine ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık Genel 

Müdürlüğünce 12.04.2013 tarihinden itibaren uygulama başlatıldığından bu tarihten 

sonra düzenlenmiş olan Mavi Kartlar tek başına kimlik belgesi olarak 

kullanılabilecektir. 12.04.2013 tarihinden önce verilmiş olan 4112/5203 Sayılı Kanunda 

saklı tutulan hakların kullanılmasına ilişkin belgelerin (Mavi/Pembe Kart) ise 

yenilenmedikleri sürece ülke kimliği veya pasaport ile birlikte değerlendirilmesine 

devam edilecektir. 

5901 Sayılı Kanun ile tanınan hakları haiz olup, mavi kartını ibraz etmeden pasaportu 

veya uyruğunda bulunduğu ülke kimliği ile başvuruda bulunan kişilerin Merkezi Nüfus 

idaresi sistemi (MERNİS) ortamında mavi kart kütüğünden sorgulamasının yapılması 

veya Nüfus Müdürlüğünden bu kapsamda alınacak nüfus kaydının sunulması ile mavi 

kart sahibi olduklarının teyidi halinde işlemlerinin bu doğrultuda gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir.  

Mavi kartların vekaletname yoluyla temsilinde ise yukarıdaki fıkralar doğrultusunda 

vekaletnamenin 12.04.2013 tarihinden sonra verilen mavi karta dayalı olarak verilmesi 

yeterlidir. Bu tarihten önce verilenlerde ise ülke kimliği/pasaportun kimlik yerine 

alınmış olması, mavi/pembe kart örneğinin vekaletnameye ekli ya da vekil tarafından 

bir örneğinin sunulması, sunulmadığı hallerde müdürlükçe MERNİS ortamında mavi 

kart kütüğünden ilgiliye ait bilgilerin alınması veya Nüfus Müdürlüğünden bu 

kapsamda alınacak kaydın birlikte değerlendirilmesi gerekecektir.” 

 

4.2 Tüzel Kişiler Adına Yapılan İstemler 

Tüzel kişiler adına yapılan istemlerde, tüzel kişiliğin istenilen işlemi yapabileceğini ve 

temsilcilerini belirten kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi aranmaktadır. 
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Tapu Kanunu’nun 2644/2’inci maddesine göre; “Hükmi şahısların tapu işlerinde merkez 

ve şubelerinin bulundukları yerin en büyük mülkiye amirinden nizamnamelerine göre 

gayrimenkul tasarrufuna izinli olduklarına ve tescil işini yapacak temsilcinin yetkisine 

dair alınacak belgenin verilmesi mecburidir. Ticaret şirketleri bu belgeyi ticaret sicil 

memurundan alırlar.” 

Resmi kuruluşlarca yapılan istemlerde, kuruluşların ve temsilcilerinin yetkileri olup 

olmadığı araştırılır. İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise tüzel kişinin istemde 

bulunulan işlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden 

alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri aranır. Yetki belgesinde, temsilcinin Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarasının da bulunması zorunludur (TST, m.18/5). 

Tüzel kişiliğe sahip yabancı ülke ticaret şirketlerince talep edilen işlemler, TKGM 

2013/13 numaralı genelgenin 3’ncü maddesine göre “Yabancı ülkelerde kendi ülkelerin 

kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin tapu ve kadastro 

işlemlerinde ise bağlı bulundukları ülkenin yetkili makamları tarafından verilmiş, bu 

şirketlerin usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette bulunduğunu ve ilgili tapu 

işlemlerini yapmaya ehil olduğunu gösteren 5 Ekim 1961 tarihli Yabancı Resmi 

Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi’ne uygun 

olarak Apostille şerhi içerir aslı ile onaylı tercümesi, Apostille şerhi bulunmaması 

halinde o ülkedeki konsolosluğumuzun tasdikini içerir aynı belgelerin aranılması 

gerekmektedir” denilmektedir. 
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5. TASARRUF YETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Bir kimsenin, taşınmazı tasarruf edebilmesi için fiil ehliyetine sahip olması yani ayırt 

etme gücüne sahip ve kısıtlı olmaması gerekmektedir. Fiil ehliyeti 18 yaşının 

doldurulması ile başlar. Talepte bulunanın fiil ehliyetine sahip olup olmadığı ise 

müdürlük elemanlarınca kendisine sorulacak basit bazı sorulara mantıklı cevap verip 

vermediğine göre belirlenir. Müdürlük, her işlemde medeni haklarını kullanmada ehil 

olup olmadığını tereddüt ettiği kişilere basit sorular yönelterek normal insanlar gibi 

cevap verip vermediğine bakmalı, tereddüdünü gideremezse ve talebin karşılanması 

yönünde ısrar olursa, talepte bulunanın fiil ehliyetine sahip olduğuna dair resmi veya 

özel sağlık kuruluşundan fotoğraflı sağlık raporu getirilmesi istenmelidir. 

5.1 Normal Erginlik Yaşı 

Ergin olma normal olarak 18 yaşın tamamlanması ile kazanılır. Herhangi bir işleme 

gerek kalmaksızın kişi kendiliğinden ergin olur. Kişinin ergin olması ile velayet ve 

vesayet durumları kendiliğinden sona ermektedir. 

5.2 Evlenme ile Kazanılan Erginlik 

TMK’nuna göre evlenme ile kişinin ergin olacağı karara bağlanmıştır (TMK, m.11/f.2). 

Evlendikten kısa bir süre sonra boşansalar dahi ergenlikleri devam eder. Ergenlik bir 

kez kazanıldıktan sonra kaybedilmez. “Olağan evlenme yaşı, 17 yaşın tamamlanması ile 

söz konusu olmaktadır. Hakim olağanüstü durumlarda kadın ve erkeğin 16 yaşını 

tamamlamaları halinde de evlenmelerine izin verebilmektedir. Bu durumda hakim, karar 

vermeden önce anne babayı vasiyi dinlemelidir (TMK, m. 124). Bu yaşın altındaki 

evlenmelerde evlilik kanun koyucunun aradığı yaş şartı gerçekleşmediğinden, evlilik 

sona erdiğinde erginlikten söz edilememektedir (Öztan 2012). 

Reşit olmamış küçükler velayet altında, temyiz kudretine sahip olmayanlar ise vesayet 

altında olacağından, taşınmazlarını tasarruf yetkileri bulunmamaktadır. Tasarruf yetkisi 

bu durumdaki kişiler adına veli veya vasileri tarafından kullanılabilmektedir. 

Ayırt etme gücü, TMK’nda olumsuz yönden tanımlanmıştır (TMK, m.13). Makul 

surette hareket edebilme yeteneğidir. Ayırt etme gücünü etkileyecek durumlar ise yaş, 
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akıl zayıflığı, akıl hastalığı, sarhoşluk ve kanun koyucunun “ya da benzeri sebepler”  

olarak ifade ettiği durumlardır. 

Yaşlı kişiler için mutlak surette doktor raporu isteneceğine dair bir kural yoktur. Ancak 

mutlaka akli melekelerinin yerinde olup olmadığını kontrol edici sorular sorulması 

gerekmektedir. Şüphe halinde doktor raporu istenmelidir (TKGM Genelge No: 1568). 

Şayet, istenmeden taraflardan birisi rapor ibraz etmiş ise değerlendirilmelidir. 

Evli kadının kocası yararına yapacağı ipotek işleminde hakimden izin alınmasına gerek 

bulunmamaktadır. TMK ile izin alma şartı kaldırılmıştır. Eşlerin başkasına kefil 

olmaları halinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nun 581’inci ve 603’üncü 

maddelerine göre kefaletle ilgili konularda eşin rızası aranmaktadır.  

Vesayet altındakinin malını vasi, sulh hukuk hakiminin izniyle ve ihaleyle satabilir. 

Pazarlıkla satabilmesi için asliye hukuk hakiminin kararı gerekli olur (TMK, m. 444). 

Veli veya vasi, vesayeti altındakinin malını vakfedemez, bağışlayamaz ve kendisinin 

veya başkasının borcu için kefalet ipoteği yapamaz. Küçük ile velisi arasında veya 

kısıtlı ile vasisi arasında, bir tapu işlemi yapılırken menfaat çatışması oluyorsa işleme 

mahkemece atanmış bir kayyumun katılması gerekir (TMK, m. 426). 
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6. TAPU KAYITLARI İLE TALEP SAHİBİNİN UYUŞMAMASI 

Taşınmaza ait kayıtlarda, kimlik bilgilerinin hatalı veya eksik olmasına çokça 

rastlanmaktadır. Tapuda işlem yapabilmenin ön koşulu olan ve TST’nin 18’nci 

maddesinde hak sahipliğinin belirlenmesi yapılamıyor ise TST’nin 26’nci maddesi 

gereğince işlem reddedilmelidir. Eksik yazımın kaynağı incelendiğinde aşağıdaki 

hususlar öne çıkmaktadır: 

Evveliyatı bir kayda (zabıt kaydı) dayandığı için tespit yapan görevliler tarafından 

kaydın aynen tapulama tutanağına kaydedilmesi suretiyle tapulama sırasında tespitlerin 

muhtar ve bilirkişi beyanına dayanarak yapılması, kimlik bilgilerine tam olarak 

ulaşılamaması, bazen de kişi lakapları ile tespit yapılması nedeniyle, eksik kayıtlar 

oluşmaktadır. 

Evveliyatı zabıt kaydına dayanan eksik kayıtların tamamlatılması, TST 74/b maddesine 

göre “Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler, incelenmek ve gerektiğinde 

tanık ve varsa tespit bilirkişileri dinlemek ve zeminde inceleme yapmak suretiyle 

istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse, istem yevmiye defterine 

kaydedilerek düzeltilir.” denilmektedir.  

Hata başka kurumlardan kaynaklanmış ise taşınmazın sahibi olduğu iddiasındaki kişi ya 

da kişilerin mahkeme yoluyla düzeltmeleri gerekmektedir. Evveliyatı muhtar ve 

bilirkişilere beyanlarına dayanan eksik kayıtların tamamlatılması ya da düzeltilmesi, 

TST ve TKGM’nün 1458 sayılı Genelgesi doğrultusunda yapılması istenmektedir. 

Tapu kayıt ve dosyasındaki belgelere göre kimlik tespiti yapılamayan durumlarda, Tapu 

Sicil Tüzüğü’nün 24’nci maddesindeki hüküm uygulanabilir. Tarafların kimliğinde 

kuşkuya düşülen durumlarda iki tanık dinlenerek işlem yapılabilir. Müdür, iki tanık 

dinleyerek kanaat getirebiliyorsa, işlem yapabilir. Kanaat getirmezse işlem yapmaktan 

kaçınabilir. Müdür, maliki belirlemek için komşu taşınmaz sahiplerini de tanık olarak 

dinleyebilir (TST, m.24/1). Bu konuda diğer kurum ve kuruluşlardan (Belediye, nüfus 

müdürlüğü ve kadastro müdürlüğün) görev alanları ile ilgili yardım alınabilmektedir. 

Kooperatif tahsislerinde kooperatif tasfiye olmamışsa kooperatif yönetimi ile yazışma 

yapılarak maliklerin kimlik bilgileri temin edilebilmektedir. Kooperatif tasfiye olmuş 

ise Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden soru konusu edilerek öğrenilebilmektedir. 
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6.1 Kadastro ve Tapulamadan Kaynaklanan Hataların Düzeltilmesi  

Hatanın kaynağı herhangi bir kayda dayanmayan, Muhtar ve bilirkişilerin verdiği 

beyana dayalı olarak yanlışlık yapıldığı tespit edilen taşınmazların kaydının düzeltilmesi 

1458 sayılı genelgeye göre; 

“a) Evrakına ve haritasına aykırı olarak hatalı tescil edilen yüzölçümleri,  

b) Evrakına ve haritasına aykırı olarak hatalı tescil edilen taşınmazın niteliği,  

c) Malikin soyadının yanlış yazılması veya hiç yazılmamış bulunması,  

d) Malikin baba adının yanlış yazılması veya hiç yazılmamış olması,  

e) Malikin cinsiyetinin mülkiyet hanesine yanlış yazılmış bulunması, yani oğlu yerine 

kızı, kızı yerine oğlu yazılmış olması,  

f) Malikin baba adı ile birlikte soyadının yanlış yazılmış olması,  

g) Malik adının noksan veya yanlış yazılış olması,  

h) Malik veya baba adı iki isim iken, tek isim yahut tek isim iken iki isim yazılmış 

olması ya da tek veya iki ismin rumuzla yazılmış olması, gibi meydana gelmiş hatalar, 

idari yönden tashihi gerekli maddi hatalar olarak kabul edilmelidir.” Gerektiğinde 

taşınmazın bulunduğu mahalle veya köy muhtarlığından alınacak fotoğraflı ilmühaber 

ile nüfus idaresinden alınacak kayıt örneği birlikte değerlendirilmelidir. Ancak 

yüzölçümü ile ilgili hataların düzeltilmesinde, mahallinde inceleme yapılarak eldeki 

verilerin zemine uygunluğu, bir tutanakla belgelendirilmelidir.  

Tapu sicilindeki diğer bilgilerin buradaki veriler ile uygunluğunun tespiti için TST’nün 

75/(1)’inci maddesine göre; “Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak 

sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin 

başvurusu üzerine; 

a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya 

muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaber ile kanaat getirilmesi halinde, tashih talebi 

yevmiye defterine kayıt edilmek ve tapu senedi düzenlemek suretiyle tashih işlemi 

yapılmalı, aksi takdirde talep reddedilmeli” denilmektedir. 
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Yine 1458 sayılı Genelge ile kaydın evveliyatı zabıt kayıtlarına dayanıyor ise bu 

kayıtların düzeltmesi, önceki tapu kaydına uygun hale getirebilmek için 

yapılabilmelidir. Kadastro veya tapulama tespiti dayandığı tapu kaydına uygun ise 

düzeltme istemi kabul edilmemeli düzeltmenin yapılmasına ilişkin mahkeme kararı 

aranılmalıdır. Tahdit ve tespit tapu kaydına uygun olmakla beraber kadastro ve 

tapulamaya esas tapu kaydındaki tescilin evrakı müsbitesine muhalif olduğunun 

anlaşılması halinde nüfus kaydı, fotoğraflı ilmühaberi, evrakı müsbite ile 

karşılaştırılarak tüzüğün madde 75/1(b) “Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve 

belgeler, incelenmek ve gerektiğinde tanık ve varsa tespit bilirkişileri dinlemek ve 

zeminde inceleme yapmak suretiyle istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse, 

istem yevmiye defterine kaydedilerek düzeltilir.” maddesine göre de kanaat gelmesi 

halinde de tashih işlemi yapılabilmelidir. 

Mahkeme evraklarına göre yapılan tescillerde düzeltme 1458 sayılı genelgeye göre 

“Hatalı olduğu belirtilen tapu kaydı kadastro veya tapulama tahdit veya tespitine vaki 

itirazlar sonucu, ilgili mahkemelerde verilen kararlar ile oluşmuş ve kararlar uygun 

şekilde tescil edilmiş ise düzeltme yine mahkeme kararı ile yapılmalıdır” denilmektedir. 

6.2 Tapu Müdürlüklerince Yapılan Hataların Düzeltilmesi  

Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazların devir ve temliki sırasında, tapu idarelerince 

meydana getirilen ve yukarıda tanımlanan nitelikteki maddi hatalar,  

1) Belgesine aykırı basit yazım hataları, Tapu Sicil Tüzüğünün 74/1 maddesine göre  

“kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı basit yazım hatası 

yapıldığının tespit edilmesi halinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde 

açıklanarak re’sen düzeltme yapılır.” 

2) İlgililerinin ve üçüncü şahısların muttali oldukları hatalar, tashihler siciline alınmak 

suretiyle değil, Tapu Sicil Tüzüğünün 74/3 “Ana veya yardımcı siciller üzerinde 

yapılmış hata veya eksikliklerin, ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen 

belgelerden kaynaklanması halinde, ilgililerin gerçek durumu kanıtlayıcı belgelere 

dayalı başvuruları üzerine, istem yevmiye defterine kaydedilerek gerekli düzeltme 

yapılır.” Yeni kayıt tesis ve tapu senedi düzenlemek suretiyle düzeltilmelidir.  
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Belirtildiği gibi durumlarda hataya konu taşınmazın ilk tesisinden itibaren tüm 

tedavüllerine ait evrakı müsbite ve resmi senetlerine inilerek hatanın oluştuğu işlemdeki 

kimlik tespitinin (nüfusta kayıtlı olduğu yer, cilt, sahife ve sıra no) kanuni belgelere 

dayandırılıp dayandırılmadığı araştırılmalı ve kimlik tespiti mevzuata uygun şekilde 

yapılmış olmasına rağmen tescil hatalı ise, hata Tapu Sicil Tüzüğünün 75’inci maddesi 

gereğince ilgililerinin talepleri yevmiye defterine kaydedilip, yeni kayıt tesis edilerek 

giderilmelidir.  

3) 2521 sayılı Soyadı Kanunu’ndan önce tesis edilmiş tapu kayıtları ile bu kayıtlar esas 

alındığı kadastro ve tapulama tespitlerinde eksik olan soyadlarının ilavesi işlemleri de 

alınacak nüfus kaydı ve ilmühaberlere dayandırılarak yerine getirilmelidir.  

6.3 Diğer İdarelerin Neden Olduğu Hataların Düzeltilmesi  

Tapu sicil muhafızlıklarında yapılan akit ve tescil işlemlerine dayanak olan ve diğer 

idareler veya mahkemelerce düzenlenen (kimlik belgesi, tahsis kararı, veraset belgesi 

gibi) belgelerde bu idarece düşülen hatalar da yine aynı idarenin doğru durumu 

belirleyen resmi belgelerine dayandırılarak düzeltilmelidir.  

Yukarıda sayılan hallerden başka, bir hata olmayıp eksiklik bulunduğu takdirde (Malik 

veya babasının iki adından birinin veya iki veya daha fazla kelimeden müteşekkil 

soyadından birinin yazılmamış olması gibi) geldi kayıtlara ve mevcut belgeler 

değerlendirilerek, ilgilisinin hak sahibi olduğuna da kanaat getirildiğinde işlemin yerine 

getirilmesi gerekmektedir.  
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7. ZABIT DEFTERLERİNDE HAK SAHİPLİĞİ TESPİTİ 

Zabıt kayıtları tarih esasına göre tutulan kayıtlardır. Kayıtların tutulması, idari sınıra 

göre değil, istemin geliş sırasına göre tapu dairesinin bütün sorumluluk alanı esasına 

göre yapılmıştır. Harf devrimine kadar eski yazılarla tutulan zabıtlar devrimden sonra 

Latin alfabesine göre tutulmaya başlanmıştır. Tapu müdürlüğünün yetki alnında 

kadastro çalışmaları tamamlanana kadar tutulmaya devem edilmiş ve çalışmaların 

tamamlanması ile zabıt kaydı tutulmasına son verilmiştir. 

Osmanlıca tutulan Şubat 1325 (M.1909) tarihli, Cilt: 76, Sh:152, No:359/361 kaydın 

tercümesi: 

İLİ  :Kastamonu 

İLÇESİ : Merkez 

NAHİYESİ :Göl 

KÖYÜ  : Çerçi 

MEVKİİ :Köy üzeri 

NİTELİĞİ : İsmailbey Vakfından tarla 

HUDUDU : Şarken bahçe ve konak, garben tepe, cenuben dere, şimalen mera ile 

mahdut.10 Atik dönüm. 

İKTİSABI : Ayanzade Hafız Mehmet Şefik Efendi bin Hacı Hasan Ağa’nın vefatına 

mebni karyesi ihtiyar heyetinden alınan ilmühaber mucibince uhde-i 

tasarrufunda olduğu sabit olmakla intikalinden. 

MUTASARRIFI: 2 hisse itibariyle bir hissesi oğlu Hafız Ahmet bin Mehmet Şefik ve 

bir hissesi Hafız Hasan Efendi mahdumu Hikmet ve kerimesi İffet.  

GELDİSİ : 1310 Yoklamasından nakil 

GİTTİSİ : Kanunusani 1329 No:49,58 

 

7.1 Osmanlıca Zabıtlardan Tespit 

Osmanlıca zabıt defterleri tapu müdürlüklerinde önemli bir yer tutmaktadır. Kastamonu 

Tapu Müdürlüğü arşivinde toplam zabıt defteri 505 adet olup, bunların 119 adedi 

Osmanlıca’dır (Şekil 7.1). 
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Şekil 7.1 Osmanlıca zabıt kaydı (Kastamonu Tapu Müdürlüğü arşivi) 

Osmanlıca zabıt defterinin cihetlerinin tercümesi: Şarkan Şabanoğlu Hasan, Garben ve 

Cenuben tarik, Şimalen Hatipoğlu vereseleri aşağıda gösterilmiştir (Şekil 7.1). Tapu 

müdürlüklerinde en büyük sorunlarından biri de bu zabıt defterini okuyabilecek eğitimli 

personelinin olmayışıdır. Osmanlıca zabıtlar harf inkılabı tarihi olan 1 Kasım 1928 

tarihinden sonra bir süre daha tutulmuş, sonra zabıt kayıtları Latin harfleri ile tutulmaya 

başlanmıştır. Kastamonu Tapu Müdürlüğünde en son Osmanlıca zabıt kaydı Mayıs 

1929 tarihinde tutulmuştur. Tapulama ve kadastro tespiti sırasında Osmanlıca kayıtların 

büyük çoğunluğunun uygulanamadığı görülmüştür. Bunun uygulanamamasının iki 

temel sebebinin olduğu vurgulanmalıdır:  

Birincisi, kaydın tesis ve kadastro tespiti arasındaki zaman aralığının uzun oluşu 

nedeniyle, Tapu kaydının malikini ve kaydın ait olduğu zemini bilen kişilerin hayatta 

olmayışı, 

 

İkincisi, tapu kaydının zaten mirasçıları tarafından kullanıldığı için kaydın evveliyatının 

sorulma ihtiyacı hissetmemeleridir. 
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Zabıt defterleri Kasım 2006 tarihine kadar tutulmuştur. Eski zabıtların hak sahipliğinin 

dışındaki önemli özelliklerinden biri de tarihi nitelik taşıması olarak ifade edilebilir. 

Bunlar, tescil işleminin yapıldığı döneme ışık tutar (pullar gibi). Bazı kayıtların nüfus 

kayıtlarından da eskiye dayandığı gözlenmektedir (Şekil 7.2, Şekil 7.3). 

 

 

Şekil 7.2 Osmanlıcazabıt kaydı (Kastamonu TM arşivi) 

 

 

Şekil 7.3 Osmanlıca tapu kaydı (Kastamonu TM arşivi) 
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Tapu memurlarınca okunamayan bu kütüklerdeki hak sahibi belirlenememektedir. 

Okunamadığı için uygulanamayan, uygulanamadığı için hak kaybına neden olan bu 

kayıtlar yeminli mahkeme bilirkişileri tarafından okunarak mahkemeye sunulmakta, fen 

bilirkişileri ve mahalli bilirkişiler tarafından zemine uygulanmakta, mahkemenin verdiği 

hükme göre işlem yapılmaktadır. 

Mayıs 1929 tarihinden önce mevzuata göre taşınmazını kaydettirmiş olan malik, 

taşınmazına tekrar sahip olmak için uzun bir uğraş vermektedir. Osmanlıca zabıt 

defterleri lakap ve yöresel şive ile tutulduğundan yıpranmış kayıtların çözümlenmesinde 

güçlük çekilmekte ve hata yapılabilmektedir. Ankara’da okutulan kayıtta, kayıtlardaki 

Bozoğlak köyü tercüme sırasında “Yüzoğlak” olarak yazılmıştır. Ancak Kastamonu 

ilinde Yüzoğlak köyünün olmadığını, ancak yerel bilirkişiler bilebilmektedirler. 

7.2 Yeni(Latin Harfli) Zabıt Defterlerinden Hak Sahipliği Tespiti 

Yeni zabıt defterleri Mayıs 1929 tarihinden 2006 yılına kadar Kastamonu’da 

tutulmuştur (Şekil 7.4). Bu zabıt kayıtlarının da eski tarihli olanlarının uygulama 

kabiliyeti çok zayıftır. Tapulama ve kadastro tespiti esnasında bu kayıtların büyük bir 

bölümü uygulanamamıştır. Kayıtların soyadı kanunundan önce tutulması, lakap ile 

kayıtların yapılması, kayıt maliklerini tanıyan kişilerin artık hayatta olmayışı kaydın 

uygulanabilirliğini ortadan kaldırmıştır. Son döneme ait kayıtlarda uygulama kabiliyeti 

çok daha fazladır (Şekil 7.5). Tapulama tutanaklarına geçirilirken yapılan eksik 

nakillerin doğrulanması, bu kayıtlardan rahatlıkla yapılabilmektedir. Zabıt kaydı hatalı 

ise kaydın mahkeme yolu ile düzeltilmesi mümkündür. 

 

Şekil 7.4 Latin harfli zabıt kaydı (Kastamonu TM arşivi) 
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TC T. Hızıroğlu hafidi Cemal bin Recep “TC Halkından Hızıroğlu torunu Recep oğlu 

Cemal” Hudutları; Şarkan ve Cenuben yol, Garben Avşaroğlu Mehmet Emin vereseleri 

tarlası, Şimalen tepe iledir. 

 

7.3 Tapulama Tutanaklarında Hak Sahipliği Tespiti 

Tapulama tutanaklarında adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihinden başka veriye 

rastlanmadığı gibi bazı tutanaklarda baba adı, bazı tutanaklarda doğum tarihi yoktur. 

Evveliyatı kayda dayalı olanların dayanak kayıtları incelenerek eksiklik giderilmeye 

çalışılır. Muhtar ve bilirkişi beyanına dayalı kayıtlarda ise nüfus müdürlüğünden nüfus 

kaydı ile muhtarlıktan ilmühaber düzenlenmekte ve muhtar ve azalardan bu parselin 

malikinin kim olduğu sorulmakta, alınan cevaba göre işleme yön verilmektedir.  

Tapu müdürlüğüne Abdi Bey ipotek işlemi için müracaat etmiş, tapulama tutanağında 

yapılan incelemede doğum tarihinin 1962 olarak yazıldığı, nüfus cüzdanında ise 1966 

olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Tapulama tutanağının ediniminde kaydın Nisan 1980 

tarihli Zabıt kaydından geldiği görülmüştür. Zabıt defteri incelenmiş ve bu kaydın 1980 

tarihinde bağış yapıldığı görülmüş ve tapulama sırasında 93 ve 94 parsellere 

uygulandığı ortaya konulmuştur (Şekil 7.6). Tapu arşiv ve kayıtlarının kapsamlı olarak 

incelenmesinin ardından benzer biçimde çok sayıda hatalı işleme rastlanma olanağının 

bulunduğu ve bunun da günümüz koşullarında hatalı işlem yapılmasına neden 

olduğunun gözden uzak tutulmaması gerekir.  

 

Şekil 7.5 Yeni tarihli zabıt kaydı (Kastamonu TM arşivi) 
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Şekil 7.6 Abdi Bey’e ait zabıt kaydı (Kastamonu TM arşivi) 

 

1980 tarihli resmi senedi incelenmiş ve Abdi Bey’ in doğum tarihinin 1966 olduğu 

görülmüş ve işlem yerine getirilmiştir. Bazı tapulama tutanakları ise zabıt kayıtlarına 

dayanmaktadır. Zabıt kaydında adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeni tarihli 

zabıtlarda fotoğrafta vardır. 

 

 

Şekil 7.7 Nuri Bey’e ait tapulama tutanağı (Kastamonu TM arşivi) 

 

Taşınmaz maliki Nuri Bey, kredi kullanmak istemiş ancak tutanağında doğum tarihinin 

olmayışı nedeniyle kimliğinden şüpheye düşülmüştür (Şekil 7.7). Tutanağın edinme 
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sütunu incelendiğinde taşınmazın evveliyatının zabıt kütüğüne dayandığı görülmüş, 

zabıt kütüğünde yapılan incelemede 1961 tarihinde ise Hasan Bey’in bu yerdeki 

hissesini resmi senetle sattığı anlaşılmış, resmi senette yapıştırılan fotoğraf, kimlik 

kayıtları ve imzasından gerekli kontroller yapılarak Nuri Bey’in isteği yerine 

getirilebilmiştir (Şekil 7.8, Şekil 7.9). 

 

Şekil 7.8 Nuri Bey’e ait 1961 tarih zabıt kaydı (Kastamonu TM arşivi) 

 

 

Şekil 7.9 Tapu kütüğü örneği (Kastamonu TM arşivi) 
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Şekil 7.10 Nuri Bey’e ait işlem fotoğrafları (Kastamonu TM arşivi) 

Nuri Bey bu taşınmazı ile ilgili 1961 yılından 2013 yılına kadar bir işlem 

yaptırmadığından, fotoğrafın kimlik tespitindeki rolünü zayıflatmıştır (Şekil 7.10). Bazı 

kayıtların maliklerinin doğum tarihlerinin rumi takvimden miladi takvime çevrilirken 

hata yapıldığı görülmüştür. 1327 doğumlu Murat Bey’e ait tapulama tutanağı 

incelendiğinde, zabıt kaydından tespiti yapıldığından evveliyatı incelenerek kimliği 

kesin olarak tespit edilebilecektir. Rumi olan doğum tarihine (R1327), 584 sayısı ilave 

edilerek miladi doğum tarihine (M1911) çevrilmektedir. Ancak nüfus kayıtlarında 

çevrim yapılırken hesaplama hatası yapıldığı görülebilmektedir(Şekil 7.11). 

 

Şekil 7.11 Murat Bey’e ait tapulama tutanağı (Kastamonu TM arşivi) 
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7.4 Kadastro Tutanaklarında Hak Sahipliği Tespiti 

3402 sayılı Kadastro Kanununun 13’ncü ve 14’ncü maddelerine göre hak sahipliği iki 

şekilde tespit edilmektedir. Bunlar kısaca aşağıda özetlenmiştir:  

7.4.1 Tapuda kayıtlı olan taşınmaz  

3402 Sayılı Kanunun 13’ncü maddesine göre tapuda kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin 

işlem yapılmaktadır. Bu kapsamda tapu kaydındaki kimlik bilgileri aynen geçirilmek 

suretiyle aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir:  

A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa; 

a) Kayıt sahibi adına, 

b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına, 

c) Mirasçılar tayin olunamazsa, ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına, 

B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa; 

a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatları halinde 

zilyet adına, 

b) Zilyet, taşınmazı, kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu 

dışı bir yolla iktisap ettiğini, onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi 

veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle çekişmesiz, aralıksız 

ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde zilyet adına, 

c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu 

sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl 

müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur. 

Noter tarafından tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanı veya düzenlenen satış vaadi 

senedi teknisyen huzurunda yapılmış muvafakat sayılır. 

7.4.2 Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz  

3402 Sayılı Kanunun 14’ncü maddesine göre tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda hak 

sahipliğinin tespiti yapılır. Varsa ibraz edilen kimlik belgesine göre, yoksa muhtar ve 
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bilirkişi beyanlarına göre yapılır.  3402 Sayılı Kanunun 14’üncü maddesinde;  “Tapuda 

kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu 

toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya 

birden fazla taşınmaz, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla 

zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi ve yahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına 

tespit edilir” hükmü amirdir. Müdürlüklerde 2003 yılından itibaren yapılan tespitlerde; 

TC Kimlik Numarası bulunduğu için tespit kolaylaşmıştır. MERNİS’ten TC Kimlik 

Numarası sorgulaması yapılarak hak sahipliği tespit edilmektedir. 

7.5 Evveliyatı Olan İşlemlerde Kimlik Tespiti 

Evveliyat evrakları satış, bağış gibi resmi senetle yapılan veya tescil istem belgesine 

dayanan işlemlerde kimlikten, fotoğraftan ve imzadan kontrol yapılır. İki işlem arası 

zaman aralığının uzun olması, fotoğrafın kimlik tespitindeki fonksiyonunu 

zayıflatmaktadır. Okuma yazma bilmeyenin işareti olan parmak izinin tapu 

müdürlüğünde kullanılan teknoloji ile kontrolü mümkün değildir. Kişinin imzasında ise 

yıllara göre değişiklik olabilmektedir. Atabeygazi Mahallesi’ndeki taşınmazın, 1968 

yılında Mehmet kızı Zehra ve Mustafa oğlu Ali (Üsküdarlıoğlu) adlarına tapulaması 

yapılmıştır (Şekil 7.12). 

 

Şekil 7.12 Tapulama tutanağı (Kastamonu TM arşivi) 
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Tutanakta Zehra’nın baba ismi yazılmadığı, Ali’nin ise soyadı yerine lakabının yazıldığı 

anlaşılmış, yanlışlığın düzeltilmesi için, tapu müdürlüğü ilmühaber düzenlenmesini 

istemiş,  Atabeygazi Mahallesi muhtarı tarafından ilmühaber düzenlenmiş, doğrusunun 

Mehmet Kızı Zahide olduğu, soyadlarının da Üsküdarlı olduğu belirtilmiş ve buna 

istinaden tapu müdürlüğünde isim düzeltilmiştir.  

7.6 İmar Parsellerinde Kimlik Tespiti 

3194 sayılı İmar Kanununun 18’nci maddesi uygulamasına göre işlem yapılan yerlerde 

ad, soyad ve baba adına göre tespit yapıldığı, doğum tarihine dahi bakılmadığı 

işlemlerle de karşılaşıldığından, mutlaka evveliyatı var ise evveliyatı incelenmelidir. 

Evveliyatı yok ise ve kimlik tespitinde şüpheye düşüldüğü durumlarda 1458 Sayılı 

Genelge ve TST 24’ncü ve 75’nci madde hükümlerine göre; ilmühaber, iki tanık, nüfus 

kayıt örneği istenilmelidir. İmar uygulaması sonucu yapılan hataya örnek olarak İsa 

Oğlu İsa’nın işlemi örnek olarak verilebilir (Şekil 4.13).   

 

Şekil 7.13 485 parsel tapulama tutanağı (Kastamonu TM arşivi) 

 

İsa Bey 1320 doğumludur. Kendisine ait olan 485 parseli(Şekil 7.13), üç oğluna 1978 

yılında bağışlamıştır. Diğer iki kardeş bu yerdeki hisselerini babaları ile aynı isimde 

olan 1942 doğumlu İsa Bey’e satmışlardır. Ayrıca 1320 doğumlu baba İsa Bey’in 403 

numaralı kendi adına kayıtlı bir başka parseli daha vardır (Şekil 7.14). Bu tarlasını 1966 

yılında edindiği anlaşılmıştır (Şekil 7.15). 
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Şekil 7.14 403 parsel tapulama tutanağı (Kastamonu TM arşivi) 

 

Şekil 7.15 İsa oğlu İsa’nın zabıt kaydı (Kastamonu TM arşivi) 

 

1997 yılında yapılan imar uygulaması işleminde uygulamayı yapan kurumca 1320 

doğumlu Baba İsa Bey ile 1942 doğumlu Oğul İsa Bey gerek isim benzerliği, gerekse 

baba isim benzerliği nedeni ile 403 ve 485 parseller aynı kişiye aitmiş gibi birleştirilerek 

hisseleri birleştirilerek 1942 doğumlu İsa Bey adına tescil yapılmıştır. Yine mevcut 

imarın bozulması sonucu ile tekrar imar uygulaması yapılmış olup, 1127/1267 hissesi 

1942 doğumlu İsa Oğlu İsa Bey adına tescili yapılmıştır. 

Doğrusunun 880/1267 hissenin 1320 doğumlu İsa Oğlu İsa Bey adına, 247/1267 

hissenin 1942 doğumlu İsa Oğlu İsa Bey adına tespiti gerekmektedir. Bu tür hataların 

başka kurumlardan kaynaklanması nedeni ile düzeltilmesi tapu müdürlüğü tarafından 

yapılamamakta, mahkeme kararı ile yapılabilmektedir.   



 32 

8.TKGM’NE YANSIYAN KİMLİK TESPİTİ İLE İLGİLİ KONULAR 

TKGM’ne kimlik tespitine ilişkin olarak ulaşan üç somut olayla ilgili değerlendirme özet 

olarak aşağıda verilmiştir: 

Birinci somut olayda intikalde (birden fazla veraset ilamı) hak sahibinin tespitine 

ilişkindir. Somut olayda; Hasan Bey, Babası Ali’den taşınmazları intikal ettirebilmek için 

başvurmuş ancak, birbiri ile çelişen birden fazla veraset ilamı olduğu gerekçesi ile intikal 

talebi daha önce reddedilmiş, anılan ret kararı Bölge Müdürlüğünce de onanmış ve daha 

önce verilen ret kararına ilişkin yeni bilgi ve belge ibraz edilmeden aynı evraklarla intikal 

talebinde bulunulmuş ve birbiriyle çelişen iki ayrı veraset ilamının var olduğu, bununda 

talebin hak sahibinden gelip gelmediğinin tespitine imkan vermediğinden, talep 

sahibinden yeni bir veraset ilamı istenmiş ve yeni veraset ilamı getirilirse işlemin 

gerçekleştirileceği belirtilerek, işlem reddedilmiştir. Dayanak olarak, idarenin 

19.03.1991 tarih ve 1508 sayılı Genelgesinde, “Aynı kişiye ait birbirinden farklı 

veraset belgesi ibraz edilerek talepte bulunulması halinde, her iki veraset belgesine göre 

işlem yapılmayıp talep sahibinden diğer veraset belge/belgelerini de iptal eden yeni bir 

veraset belgesinin getirilmesi istenilir.” şeklindeki hükmü gösterilmiştir (Anonim 2013b). 

İkinci somut olay ipotek tesis talebine ilişkin olup, kooperatifinden tahsis yolu ile 

alındığı taşınmazına ipotek tesis etmek için başvurmuş ancak kooperatifin ferdileşme 

aşamasında düzenlenen listede ad, soyad, baba adı ve doğum tarihi dışında kimlik 

tespitine yarar herhangi bir veriye ulaşılamadığı gerekçesiyle işlem reddedilmiş, tapu 

müdürlüğü tarafından, malik (hak sahibi) ile ilgili kimlik bilgileri yeterli görülmemiş, 

aynı binada oturan iki kat malikinin tanıklığı ve taşınmazı edindiği yıla ait emlak 

beyannamesinin müdürlüğe ibraz edilmesi istenmiş, bunlar yerine getirilirse, talebin 

karşılanabileceği belirtilmiş, talep sahibi, tapuda kayıtlı mevcut kimlik bilgileri ile istemin 

karşılanabileceği ve bu nedenle müdürlükçe ibraz edilmesi istenen belgelerin ve tanık 

bulundurulması isteminin gereksiz olduğu konusunda ısrar etmesi üzerine istem 

reddedilmiştir (Anonim 2013c). 



 33 

Üçüncü somut olay isim tashihine ilişkin olup, somut olayda; 1953 doğumlu, Halil Bey, 

Kadastro Tutanaklarında 1934 ve 1938 olarak görülen doğum tarihlerinin “25/03/1953” 

olarak ve “Ş” olarak görülmekte olan nüfusa kayıtlı olduğu yerin ise “C” olarak 

tashihini talep etmiş, Kadastro tutanaklarında malikin doğum tarihinin 1934 ve 1938 

olarak yazıldığı malikinde bu taşınmazları 1960 yılında harici satış ile edindiği, bu 

nedenle 1953 doğumlu istem sahibinin bu taşınmazın maliki olmayacağı sonucuna 

varılmış, malikin adı, soyadı ve baba adının tashihe konu olabileceği, doğum tarihi ve 

nüfusa kayıtlı olduğu yerin ise tashihe konu olamayacağı hükmü ve bilirkişiler 

tarafından malikin doğum tarihinin 15 ila 20 yıl gibi farklı bildirimlerinin ise zor bir 

ihtimal olduğu gerekçeleri ile tapu müdürlüğü tarafından talebin gerçek hak sahibinden 

gelmediği kanaatine varıldığından talep, tapu müdürlüğü tarafından reddedilmiştir 

(Anonim 2013d). 

TKGM gov.tr internet sitesinde yayınlanan değişik zamanlarda gerçekleşmiş, TMK’nun 

1007’nci maddesine konu olmuş işlemlere ait iki somut olaya ulaşılmıştır. Bunlar 

aşağıda özet olarak sunulmuştur:    

 

Birinci somut olay yanlış verasetin intikaline ilişkindir. Buna göre Şevket Bey tapu sicil 

müdürlüğüne verdiği dilekçe ile tapuda İbrahim Hakkı Bey adına kayıtlı olarak görünen 

15 parsel taşınmazın aslında babasına ait olduğu ve baba adının İbrahim olduğu beyanı 

ile ve ibraz ettiği veraset ilamı ile babasının mirasçıları olan kendisi ve kız kardeşi Sema 

Hanım adına taşınmazın intikalinin yapılması istemiyle müracaatta bulunmuştur. 

 

Tapu kaydındaki İbrahim Hakkı ve Şevket Bey’in baba adı olan İbrahim ismi 

uyuşmamıştır. Bu durumda tapu sicil müdürü Nuri Bey’in Şevket Bey’den tapuda 

kayıtlı görünen İbrahim Hakkı isminin aslında İbrahim olan babasına ait olduğuna dair 

mahkemeden alınan isim tashihi kararı istemesi gerekmiştir. Nuri Bey böyle bir karara 

ihtiyaç duymadan Şevket Bey’in işlemlerini başlatmıştır. Şevket Bey ödemesi gereken 

vergilerin makbuzlarını teslim etmiştir. İşlemin tapu müdürü tarafından havale edildiği 

Necla Hanım tarafından tapuya kaydedilen intikal işlemi tamamlanmıştır. Böylece 

taşınmaz asıl sahibi İbrahim Hakkı Bey ile hiç ilgisi bulunmayan İbrahim Bey’in 

mirasçıları adına kaydedilmiştir. Şevket Bey ve Sema Hanım kısa bir süre içinde 

adlarına tapuya kaydedilen taşınmazı Necmi Bey’e satmış ve devretmişlerdir. 



 34 

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra İbrahim Hakkı Bey’in vefatı üzerine mirasçıları 

Kamil Bey, Sedat Bey ve Zeynep Hanım babaları İbrahim Hakkı Bey’e ait olan 

taşınmazın tapuda intikal işlemini gerçekleştirmek üzere tapu müdürlüğüne müracaatta 

bulunmuşlardır. Bu müracaatla birlikte taşınmazın daha önceden Şevket Bey ve kız 

kardeşi adına intikalinin gerçekleştiği ve taşınmazın Necmi Bey’e devredildiği ortaya 

çıktı. Durumu öğrenen İbrahim Hakkı Bey’in mirasçıları uğradıkları zararın tazmini için 

Hazine aleyhine dava açtılar. Davanın neticesinde yasal faizi ile birlikte zarar Hazine 

tarafından ödenmiştir. 

 

Hazine tarafından gerekli araştırmayı yapmadan tapuda İbrahim Hakkı adına kayıtlı 

olan taşınmazın İbrahim Bey adına düzenlenen veraset ilamına dayanarak İbrahim 

Bey’in mirasçıları adına tapuya kaydedilmesi işlemini gerçekleştiren Tapu Müdürü Nuri 

Bey ve Tapu Memuru Necla Hanım aleyhine rücuen tazminat davası açılmıştır (Anonim 

2013o). 

 

İkinci somut olay tapuya yanlışlıkla mükerrer tescil yapılmasına ilişkindir. Bu olayda; 

Hasan Bey, Şükrü Bey’e ait olan kat irtifaklı apartman dairesini satın almış ve satış 

işlemi tapu müdürlüğü görevlileri Mustafa Bey ve Fatma Hanım tarafından tapuya tescil 

edilmiştir. Söz konusu taşınmazın işlemi yapan görevlilerce sadece Hasan Bey adına 

tescil edilmesi gerekirken yanlışlıkla ikinci defa aynı resmi senetteki diğer bağımsız 

bölümlerin alıcılarından olan Mehmet Bey adına da tescili yapılmıştır. Şükrü Bey 

tarafından Hasan Bey’e satılan taşınmaz tapu müdürlüğü görevlilerince yanlışlıkla 

yapılan mükerrer tescil sonucu tapuda hem Hasan Bey’in hem de Mehmet Bey’in adına 

kayıtlı görünmektedir. Taşınmazın kendi adına kayıtlı olduğunu fark eden Mehmet Bey 

taşınmazı İbrahim Bey’e satmış ve satış işlemi tescil edilmiştir. 

 

Hasan Bey satın aldığı taşınmazın İbrahim Bey tarafından da satın alındığını ve tapu 

kayıtlarında taşınmazın İbrahim Bey adına kayıtlı olduğunu öğrendikten sonra dava 

açmak suretiyle olayı yargıya intikal ettirmiştir. Mahkeme tarafından Hasan Bey’e 

yapılan satışın korunmasına karar verilmiş ve bu karar gereğince İbrahim Bey adına 

yapılan tescil iptal edilerek taşınmaz Hasan Bey adına tapuya tescil edilmiştir. 



 35 

İbrahim Bey kendisine yapılan satışın iptal edilmesi nedeniyle uğradığı zararın 

ödenmesi talebiyle TMK’nun 1007’nci maddesine istinaden Hazine aleyhine tazminat 

davası açmıştır. Söz konusu dava Hazine vekilince ilgili işlemi gerçekleştiren tapu 

müdürlüğü görevlileri Mustafa Bey ve Fatma Hanım’a ihbar edilmiştir. 

Hazine vekili savunmasında İbrahim Bey’in uğradığı zarardan sebepsiz zenginleşen 

Mehmet Bey’in sorumlu olduğunu ve tazminat davasının Mehmet Bey’e karşı açması 

gerektiğini belirtmiş ise de mahkemece İbrahim Bey’in tapu kayıtlarında yapılan yanlış 

tescil sonucu zarara uğramış olduğuna ve TMK’nun 1007’inci maddesi uyarınca 

İbrahim Bey tarafından taşınmazı satın almak için Mehmet Bey’e ödenen bedelin 

Hazine tarafından yasal faizi ile birlikte İbrahim Bey’e ödenmesine karar verilmiştir. 

Bahse konu kararın kesinleşmesi neticesinde ödenmesine hükmedilen tazminat Hazine 

tarafından yasal faizi ile birlikte Hasan Bey’e ödenmiştir. 

Hazine vekili tarafından yanlış tescil işlemi yaparak Hazine zararına sebebiyet veren 

tapu müdürlüğü görevlileri Mustafa Bey ve Fatma Hanım’a TMK’nun 1007’inci 

maddesi uyarınca haklarında rücu davası açılacağı bildirilmiştir. Söz konusu bildirimin 

ardından Mustafa Bey ve Fatma Hanım rücu davası açılmadan Hazine’ye ödemenin 

tamamını yapmış olduklarından dosya kapatılmıştır (Anonim 2013p). 
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9. İŞLEM GÜVENLİĞİNİ AZALTICI FAKTÖRLER 

9.1 Personel Durumu 

6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 

Kanun ile getirilen yeniliklerden olan ve tapudaki her bir işlemin azami hazırlanma 

süresi “Hizmet Standartları” aşağıda özet olarak verilmiştir (Çizelge 9.1). Buna göre 

vatandaşa sunulan hizmetin adı ve tamamlanma süresi belirtilmiş ve ülke genelindeki 

957 tapu müdürlüğünün bu standartlara uyması istenmiştir (Anonim 2013e). 

 

Çizelge 9.1 Hizmet standartları (Anonim 2013e) 

NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 

1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi Başvuru: 15 Dk. - İşlem:   30 Dk. 

2 Satış Başvuru: 15 Dk.- İşlem: 2 Saat 

3 İpotek Başvuru: 15 Dk. -İşlem: 2 Saat 

4 Terkin işlemleri (ipotek) Başvuru: 15 Dk.- İşlem: 30 Dk. 

5 Mirasın İntikali Başvuru: 15 Dk.- İşlem: 2 Saat 

6 Kat irtifakı Tesisi Başvuru: 15 Dk.- İşlem: 8 Saat 

7 Cins Tashihi Başvuru: 15 Dk.- İşlem: 2 Saat 

8 Kamulaştırma Başvuru: 15 Dk. - İşlem: 2 Saat 

9 Düzeltme Başvuru: 15 Dk. - İşlem: 2 Saat 

10 Ayırma (İfraz) Başvuru: 15 Dk. - İşlem: 2 Saat 

11 Kooperatiflerde Ferdileşme Başvuru: 15 Dk.- İşlem: 4 Saat 

12 Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş Başvuru: 15 Dk. - İşlem: 2 Saat 

13 
Elbirliği Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete 

Dönüştürülmesi 
Başvuru: 15 Dk.- İşlem: 4 Saat 

14 Birleştirme (Tevhit) Başvuru: 15 Dk. - İşlem: 4 Saat 

15 Kat Mülkiyeti Tesisi Başvuru: 15 Dk.- İşlem: 8 Saat 

16 Taksim (Paylaşma) Başvuru: 15 Dk.- İşlem: 8 Saat 

17 Bağış Başvuru: 15 Dk.- İşlem: 2 Saat 

 



 37 

Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemlerin bir kısmı alınmış olup bir tapu memuruna 

verilen standart süre gösterilmiştir. Birçok işlemin bitiş süresi 2 saat olarak 

belirtilmiştir. Öyleyse bir memura bir işlem gününde dört adet işlem verilmeli, 

personelin işlem kapasitesi dolduğunda ise bir sonraki işlem gününe randevu 

verilmelidir (Çizelge 9.1). 

Yıllık yapılan işlem sayısı ile personel sayısı orantılı olmadığından, tapu personelinin 

bir işlemi inceleme süresi kısalmakta, kaydın evveliyatı tam incelemediğinden hatalara 

neden olabilmektedir. İşlem hacmi düşük olan müdürlüklerde genellikle işe yeni 

başlayan personelin bulunması, henüz mevzuata hakim olamadan işlem yapmaya 

mecbur kalması hatalara sebep olabilmektedir. Personelin parmak izini tanıma ve tespit 

etme yönünde bir eğitiminin olmaması, parmak izi kullanılan işlemlerde işlem 

güvenliğini zayıflatabilmektedir. 

Tapu müdürlüğünde işlem yapan memurların sayısı ve günde yapılan ortalama işlem 

sayısı kadar işlem yapan memurun niteliğinin bilinmesi, personelin iş doyumunun 

analizi ve işe bağlılığının artırılması ve motivasyonunun yükseltilmesi için alınması 

gereken önlemlerin tespiti açısından özel önem taşımaktadır. Bu amaçla TKGM’de 

çalışan personellerin kadro birimlerine göre eğitim durumlarına göre dağılımı 

incelenmiştir (Şekil 9.1). Tapu özel uzmanlık isteyen ve uyumu uzun zaman alan bir 

alan olması ve tapu çalışanlarının değişik branşlardan gelenlerden oluşması işlem 

güvenliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Tapu çalışanlarının %39’unun lisans ve % 

2’sinin ise yüksek lisans mezunu oldukları görülmektedir (Şekil 9.1).  

TKGM ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan protokol ile TKGM 

personeline “gayrimenkul geliştirme ve yönetimi” alanında yüksek lisans yapma imkanı 

tanınmış ve bu protokolden yararlanarak lisansüstü eğitim yapan personel sayısı 285 

kişiye ulaşmıştır. Kurum içi hizmet içi eğitimleri ve kurum dışı lisans ve yüksek lisans 

eğitimleri ile daha kaliteli hizmet sunulmasına katkı yapılabileceği düşünülmektedir 

(Anonim 2013f). Protokol kapsamında lisansüstü eğitim yapan çalışanların özellikle 

tapu müdürlüğü ve kadastro müdürlüğü konularına yönelik araştırma ve yayınlara 

yönlendirilmesi de kurumsal kapasite geliştirme yönünden başlı başına birer avantaj 

olarak görülmektedir.    
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Şekil 9.1 Personelin eğitim düzeylerine göre dağılımı (Anonim 2013f)

 

9.2 İş Yoğunluğu 

TKGM tarafından yayınlanan 2010 ve 2013 yılları arasındaki toplam işlem 

istatistiklerine göre, tapu müdürlüklerinde çalışan personel sayısı 10.208 kişidir. 

Türkiye genelinde tapu müdürlükleri tarafından 2010 yılında toplam 6.079.011 adet 

(Anonim 2010), 2011 yılında toplam 5.875.531 adet (Anonim 2011), 2012 yılında 

toplam 6.190.454 adet (Anonim 2012) ve 2013 yılı (Ocak- Ağustos) ise 4.393.619 adet 

(Anonim 2013a)  işlemin gerçekleştirildiği görülmektedir (Çizelge 9.2). Resmi verilere 

göre tapu müdürlüğünde yapılan işlem sayılarında genel olarak gerileme trendinin 

olduğu görülmektedir. İkincil verilerin analizi ve değerlendirilmesi neticesinde ipotek 

ve kamulaştırma işlemlerinin sayısında genel olarak artış ve diğer işlemlerde ise genel 

olarak azalışın olduğu dikkati çekmektedir. 2013 yılı verilerinin Ocak – Ağustos 

dönemini kapsaması dikkate alınmaz ise, satış işlemelerinin de genel olarak artış trendi 

içinde olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Diğer işlemlerin sayısında zaman içinde 

azalışın meydana geldiği, TMK ve TST’ndeki bazı işlemlerin ise hiç yapılmadığı 

vurgulanmalıdır.       
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Çizelge 9.2 Türkiye genelinde yapılan işlem sayıları (Anonim 2013g-j-k-l) 

İşlem Tanımı 
İşlem Sayısı 

(2010) 

İşlem Sayısı 

(2011) 

İşlem Sayısı 

(2012) 

İşlem 

Sayısı 

(2013) 

01-Satış 1.457.495 1.966.260 1.915.673 1.398.276 

02-Bağış 6.419 7.391 8.147 5.933 

03-ÖKBA 3.992 4.170 4.363 2.754 

04-Taksim 98.380 29.550 27.339 16.970 

05-İntikal 228.225 259.144 263.063 174.575 

06-İpotek (Şahsi) 139.919 150.625 204.034 248.052 

07-İpotek (Zirai) 166.208 157.128 77.537 51.164 

08-Konut İpoteği 190.285 159.633 105.978 31.291 

09-İpotek Terkini 

(Şahsi) 
388.355 410.416 

425.932 352.484 

10-İpotek Terkini 

(Zirai) 
72.612 60.000 

17.788 12.716 

11-Cins Tashihi 73.402 34.174 27.327 24.578 

12-Diğer Tashihler 71.746 73.909 87.793 61.270 

13-Kamulaştırma 51.701 68.130 94.182 68.384 

14-Diğer İşlemler 3.121.187 2.491.869 2.928.500 1.943.056 

15-İmar Uygulaması 9.085 3.132 2.798 2.116 

TOPLAM 6.079.011 5.875.531 6.190.454 4.393.619 
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İş yoğunluğu personel hatalarının oluşmasındaki en büyük etkenlerin başında 

gelmektedir. Ülke genelinde 2000-2005 yılları arasında bir personele düşen işlem 

sayısının hızla arttığı görülmektedir (Çizelge 9.2). 2012 yılı sonu verilerine göre 

Kastamonu Tapu Müdürlüğünde bir memura düşen işlem sayısının ortalama 1.500 adet 

olduğu tespit edilmiştir. TKGM tarafından yayınlanan hizmet standardına göre günlük 4 

adet işlem olması gerekirken, bir memura düşen işlem sayısı 10 adet işleme kadar 

çıkabilmekte olup, bu da işlem aşamasında evrakın evveliyatına inilerek detaylı 

inceleme yapılması için gerekli olan sürenin kısalmasına yol açmaktadır (Şekil 9.2). 

Şekil 9.2 Personele düşen işlem sayısı (Anonim 2013h) 

 

İl ve ilçe düzeylerinde tapu müdürlüklerinde yoğun çalışma koşullarına bağlı olarak 

bazı hataların yapılabildiği görülmektedir. Ancak personelin niteliğindeki artışa bağlı 

olarak hatalı işlem sayısı ve açılan dava sayısının gerilediğinin vurgulanması gerekir. 

Örneğin, 2012 yılında ülke genelinde toplam 6.190.454 işlem yapılmış olmasına karşın, 

TKGM Hukuk Müşavirliği verilerine göre kurum aleyhine açılan adli dava sayısının 

636 adet olduğu tespit edilmiştir. Tapu müdürlüklerinde yapılan iş ve işlemlere karşı 

açılan davalar ile işlem sonucundan doğan zararların giderilmesi için açılan davaların 

sayısının azalması, işlem kalitesindeki artış ile personelin işlemlere gösterdiği özenin bir 

sonucu olarak görülmelidir.   
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9.3 Psikolojik Baskılar 

Tapu müdürlüklerinde işlem yapan personele, işlemin çabuk bitirilmesine yönelik 

psikolojik baskıların olması, işlemin detaylı incelemesinin yeterince özenli yapılmadan 

bitirilmesi sonucu, düzeltilmesi olanaksız hatalara neden olabilmektedir. TMK’nun 

1007’inci maddesi ile tanımlanan sorumluluğun baskısı da tapu memurunun 

psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. 

9.4 İmzaların Birbirine Benzememesi 

İşlem güvenliğini zayıflatan, memuru tereddüde düşüren nedenlerin biride imzaların 

birbirine benzememesi durumudur. Bazı taşınmaz maliklerinin kendilerine özgü 

belirledikleri bir imza formu olmadığından aynı işlemde kullandıkları imzalarda bile 

farklılıklar olabilmektedir. Bu durumda imzadan çok kişinin el yazısı daha belirleyici 

unsur olabilmektedir (Şekil 9.3). Bir diğer faktör ise zamanla yaştan, hastalıklardan 

dolayı kişinin yazı ve imzasındaki değişikliklerdir. Bu değişiklikler gözle kontrol yapan 

ve başkaca imza kontrol yöntemi olmayan memuru, kişinin kimlik tespiti konusunda 

endişeye sevk etmektedir. 

 

 

Şekil 9.3 Aynı işlemden imza örnekleri (Kastamonu TM arşivi) 

 

9.5 Fotoğrafların Birbirine Benzememesi 

Türkiye’de türlerine göre taşınmazların el değiştirme sıklığı oldukça düşüktür. Hatta 

birçok il ve ilçede kırsal alanda taşınmaz alım-satım sayısı oldukça sınırlı ve taşınmazı 

elde bulundurma süresi 20 yıldan daha uzundur (Demirci vd. 2007). Taşınmaz maliki, 

taşınmazını zorda kalmadığı sürece satmaya yanaşmamaktadır. Bu da tapu arşivindeki 
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fotoğraf ile kimlikteki fotoğrafın benzememesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır (Şekil 

9.4 ). 

 

Şekil 9.4 Aynı kişiye ait farklı yıllardaki fotoğraflar(1987-2013) 

Taşınmazlara ilişkin işlemler arası sürenin uzaması, fotoğraftan kimlik tespitini 

zorlaştırmaktadır. Diğer bir sorun ise; her on yılda bir değiştirilmesi gereken kimlikteki 

fotoğrafların değiştirilmemesi, kimlikteki şahsın fotoğrafı ile hali hazırdaki durumunda 

farklılık oluşmasına yol açmaktadır. Arşivlerdeki kimlik fotokopilerinden yüz hatlarının 

net görülememesi, kimlikteki fotoğraftan tespit yapmayı güçleştirmektedir.(Şekil 9.5). 

 

Şekil 9.5 Aynı kişiye ait farklı yıllardaki fotoğraflar(1980-2011) 
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Estetik ameliyat yaptıran kişilerin kimlikleri ameliyat öncesi ve sonrası fiziki 

yapılarındaki değişiklik tereddüte neden olmakta, fotoğrafın kimlik tespitindeki rolünü 

zayıflatmaktadır. Tek yumurta ikizlerinin birbirine çok benzemesi, birbirinden gözle 

ayırt edilebilmesinin adeta imkansız oluşu, fotoğrafın kimlik kontrolündeki rolünü 

zayıflatmaktadır (Şekil 9.6). 

 

Şekil 9.6 Tek yumurta ikizleri 

9.6 Parmak İzi kullanılan İşlemler 

Tapu işlemlerinde okuryazar olmayanlardan imza yerine parmak izi alınmaktadır. 

Ayrıca okuryazar olup da imza atamayanlardan da parmak izi alınmaktadır. Hastalık ve 

yaşlılık gibi nedenlerle kişiler ellerini kullanmakta zorlandıkları durumlarda da parmak 

izi alınmaktadır. Her bir parmak izi, bir sonraki tapu işlemi sırasında kontrol edilmek ve 

yeni alınacak parmak izi ile karşılaştırmak amacıyla alınmaktadır. Amaç parmak izi 

kullanan kişinin aynı kişi olup olmadığını teşhis edebilmek, taşınmazın maliki ile aynı 

kişi olduğuna kanaat getirebilmektir (Şekil 9.7). 

Alınan parmak izlerinin sadece arşivlendiği kişinin kimlik tespitinde hiçbir 

fonksiyonunun olmadığı bir gerçekliktir. Tapu müdürlüğünde parmak izi ya da avuç içi 

okuma sistemleri bulunmamaktadır. Halbuki Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Aralık 2013 

tarihi itibari ile tüm özel hastanelerde parmak izi ve avuç içi taramaları ile kimlik 

tarama sistemini zorunlu kılmıştır. Avuç içi okuması sonucu kayıtlarla eşleşmeyen 

hastalara sağlık hizmeti verilmemektedir.  
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Şekil 9.7 Parmak izi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

10. İŞLEM GÜVENLİĞİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARI 

10.1 Ön Başvuru ve İşlemin Güvenlik Kamerası İle Tespiti 

25 Kasım 2010 tarihinde yürürlüğe giren 6083 sayılı “Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kamu yönetiminde meydana 

gelen uygulama değişiklikleri ile yönetim anlayışındaki değişime uygun olarak; etkili ve 

verimli hizmet sunumu ile vatandaş memnuniyetinin ön planda olması ve teknolojinin 

bütün müdürlüklerde aktif olarak kullanılması amaçlanmıştır. 

Geleneksel yönetim anlayışının terk edilerek kamu hizmetinden doğrudan ve hızlı bir 

şekilde yararlanılmasını engelleyen bürokratik işlemler ile kırtasiyeciliğin azaltılması 

hedeflenmiş, bunun sonucu olarak TKGM tarafından hazırlanarak kamuoyuna 

duyurulan Hizmet Standartları getirilmiş ve 957 adet tapu müdürlüğünde aynı standarda 

ulaşılması hedeflenmiştir. 

Ön başvuru uygulamasına geçilmekle, hizmet kalitesi ve hak sahipliği tespitinin işlem 

başlamadan yapılması, haksız işlemlerin önlenmesi için ilk güvenlik duvarı 

oluşturulmuş, eksik evrak nedeniyle gereksiz beklemelerin önlenmesi hedeflenmiştir. 

Başvuru ve akdin imzalanması kamera ile kayıt altına alınarak ayrıca bir güvenlik 

duvarı oluşturulmuştur. Ön başvuru sistemi sayesinde vatandaş ile memurun teması 

kesilerek memura gereksiz baskıların önüne geçilmiştir.   

Tapu müdürlüklerinde bir işlemin başından sonuna kadar izlediği iş akışı aşağıda özet 

olarak sunulmuştur (Şekil 10.1, Şekil 10.2). 

 

Şekil 10.1 Danışma   Şekil 10.2 İşlem başvuru sırası 



 46 

Tapu müdürlüğüne gelen vatandaş, danışmada görevli tapu memuru tarafından 

karşılanır (Şekil 10.1). Bilgi almak isteyen vatandaşlar burada bilgilendirilir. İşlem için 

gelenler ise yapmak istediği işleme göre sıramatik yoluyla TC kimlik numarasına göre 

veya ada, parsel numarasına göre sırasını alır (Şekil 10.2). 

Ön başvuru masasında görevli personel gelen başvuruyla ilgili olarak TAKBİS 

sisteminden taşınmazla ilgili bilgileri kontrol eder. Burası ilk güvenlik duvarını 

oluşturur. MERNİS’ten nüfus kaydı sorgulaması, vekaletnamedeki yetki ve vekilin 

sorgulaması, yetki belgesindeki yetkilinin sorgulaması yapılarak işlemin yapılmasını 

engelleyici bir durum ya da evrak eksikliği yoksa başvuru belgesini iki suret hazırlayıp 

talep sahibinin cep telefonu numarasını ve imzasını almak suretiyle kayıt altına alır. 

Başvuru belgesinin bir sureti talep sahibine verir. Eksik evrak ya da işlemin yapılmasına 

engel bir kısıtlama bulunması halinde işleme başlanılmayıp başvuru belgesine 

eksiklikler/engeller yazılır. Bu durumda başvuru belgesinin bir sureti ile ibraz edilen 

belgeler eksikliklerin giderilmesi için talep sahibine geri verilir (Şekil 10.3). 

 

Şekil 10.3 Ön Başvuru               Şekil 10.4 Ön inceleme 

Alınan evraklar arşiv servisine gönderilmekte ve arşiv görevlisi tarafından dosyası 

çıkarılır (Şekil 10.5, Şekil 10.6). Devam eden her işlemden SMS yolu ile başvuru sahibi 

bilgilendirilir. Başvuru belgesi kayıt altına alınan müracaat, müdürlükte iç işleyişi 

sağlayan personel tarafından birim amiri ya da yardımcısına getirilir (Şekil 10.7). Birim 

amiri, gelen başvuru evrakını kontrol ederek işlemi hazırlayacak olan personele havale 

eder. İşlem servisine ulaşan evraklar, görevlendirilen memura teslim edilir (Şekil 10.8). 

Serviste görevli memurlar işlemi alır ve dosyasında detay incelemesi yapar, gerekli 
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gördüğü teyitleri, kontrolleri yapar ve işlemin resmi senedini TAKBİS sisteminden 

çıkarır (Şekil 10.9). 

 

Şekil 10.5 Arşiv               Şekil 10.6 İşlem dosyasının çıkartılması 

 

 

Şekil 10.7 İşlem havale               Şekil 10.8 İşlem başlaması 

 

Hazırlanan işlem, müdür ve yetkili müdür yardımcısına kontrol ettirilir, yetkilinin 

imzası alınır (Şekil 10.10). İkinci SMS, kayıtlı cep telefonuna gönderilmiş ve akit için 

randevu verilmiştir. 

 

Şekil 10.9 İşlem dosyası kontrolü 
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Harçlarını yatıran ilgililer, randevu saatinde akit odasına alınır ve müdür yardımcısı 

gözetiminde tarafların imzası alınır (Şekil 10.11). 

 

Şekil 10.10 İşlem kontrolü               Şekil 10.11 İmzaların alınması 

 

İmzalanan resmi senetler için TAKBİS ortamından yevmiye alınır ve tescil işlemi 

yapılır. Tapu Müdürüne imzalatılan tapu senedi alıcıya verilerek işlem sonlandırılır 

(Şekil 10.12). Uygulanan bu yöntem ile işlem başından sonuna kadar dört aşamada 

kontrolü sağlanmaktadır. Amaç, oluşabilecek hatanın kontrol aşamaların birinde fark 

edilerek oluşacak kamu zararının önlenmesidir. 

 

Şekil 10.12 İşlem Sonu 

 

10.2 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 

Kimlik tespitinin en büyük argümanı olan nüfus cüzdanları, karşılaşılan kimlik 

sahteciliğine karşı yenilenmesi suretiyle işlem güvenliğini önemli bir faktördür. Pilot 

bölge uygulamasına Bolu ilinde başlanan ve 2014 yılından itibaren ülke genelinde 

uygulamaya geçecek olan yeni vatandaşlık belgesi (Nüfus Cüzdanı) sahtecilik olaylarını 

büyük ölçüde engellemektedir. 
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Sahtesinin üretilmesi imkansız olduğu belirtilen bu kimlikler, kredi kartı gibi bir formu 

olmakta ve kullanıcı şifresine gereksinim duymaktadır. Bu da kartı kişinin üzerinde 

bulundurmasının yeterli olmadığı, şifreyi de biliyor olması gerektiğinden başkası 

tarafından kullanılmasının önüne geçecektir. 

Tapu müdürlüklerinin MERNİS kayıtlarının sorgulamasında elektronik ortama alınmış 

kimliğin fotoğraflı olarak görüntülenmesi de işlem güvenliği açısından önemli 

olmaktadır. Uluslararası standartlara uygun çipli ve çok gelişmiş güvenlik öğelerini 

içeren kimlik kartları yılbaşından itibaren 3 yıl içinde bütün vatandaşlara dağıtılması 

amaçlanmaktadır (Anonim 2013m). 

 

 

Şekil 10.13 Yeni kimlik kartı (Anonim 2013m) 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı pilot çalışmaları 2007/16 numaralı Başbakanlık 

Genelgesi uyarınca yürütülmüştür. On yıllık kullanım ömrüne sahip olan ve ileri baskı 

teknikleri ile kişiselleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nda TÜBİTAK-

UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) tarafından geliştirilen 

milli işletim sistemine sahip yonga (chip) bulunmaktadır. Kimlik kartı ile sağlanan 

hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel ve elektronik olmak üzere farklı güvenlik 

seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılmıştır (Anonim 2013m). 

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak kolay taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe 

imkan vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren, kredi kartı boyutlarında olması 

tasarlanan 2014 yılı içinde vatandaşlara verilmeye başlanması planlanan TC Kimlik 

Kartı; taşınmaz maliklerinin kimliklerinin tespitini kolaylaştıracaktır.  
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10.3 Vekaletname Genelgesi 

Tapu Sicil Tüzüğünde “İstem vekaleten yapılmışsa, vekilden 18/1/1972 tarih ve 1512 

sayılı Noterlik Kanununa göre düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili 

olduğunu içerir vekaletname istenir. Tapu işlemi için düzenlenecek vekaletnamelerde, 

vekalet verenin imzasının bulunması zorunludur. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak 

bir başkasını vekil tayin etmiş ise, dayanağı olan vekaletname de aranır. Vekilin kimliği 

belirlendikten sonra, tapu sicilindeki hak sahibi ile vekaletnamedeki vekalet verenin 

kimliği ikinci fıkra hükmüne göre karşılaştırılır (TST, m.18/4).” denilmektedir. 

Tapu sicilindeki işlem güvenliğini tehdit eden araçların başında vekaletnameler 

gelmektedir. Tapu malikine benzer dublör bulmanın zorluğu, kişinin hal ve 

hareketinden, imzasından başka birisi olduğunun tespitinin kolay oluşu, sahtecilik 

teşebbüslerini vekaletnamelere yönlendirmektedir. Bu hususta önlem alma gereksinimi 

duyan TKGM’nün 2010/7 Sayılı Genelgesi ile vekaletnamelerde dikkat edilmesi 

gereken hususlar vurgulanmış ve bütün çalışanlarını bu hususta bilgilendirilmiştir. 

Vekalet şekli koşullara bağlı ve karşılıklı güvene dayalı bir sözleşme olduğundan 

yapılacak işlemin niteliği açıkça tanımlanmış olmalı, duraksamaya ve kuşkuya yer 

vermemelidir. 

Türkiye’de vekaletname düzenlemeye yetkili olan kurum 1512 sayılı Kanun uyarınca 

noterlerdir. Yurtdışında yerleşik yurttaşlar için Türk Elçilik ve Konsoloslukları 

vekaletname düzenleyebilirler. Ayrıca 1111 sayılı Askerlik Kanununun 61’nci 

maddesinde belirtilen mercilerce düzenlenen belgelerde vekaletname olarak kabul 

edilmekte ve terhisten sonra 2 ay süreyle geçerli olmaktadır. Bunun dışında yabancı 

devletler tarafından kendi iç hukukuna uygun olarak yetkili makamlarınca vekaletname 

verilebilir. TKGM tarafından çıkarılan 2010/7 Sayılı Genelgede vekaletnamede 

aranacak hususlar şöyle sıralanmıştır: 

a) Vekaletnameler Noterlik ve Konsolosluklarca düzenleme şeklinde yapılmış olmalı ve 

düzenleyen noterin/konsolosun adı, adresi ile imza ve mührünü, düzenleme yeri, tarihi 

ve yevmiye numarasını içermelidir 
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b) Vekalet verenin kimliği nüfus (hüviyet) cüzdanı, pasaport veya avukat ise avukatlık 

kimlik belgesine göre düzenlenmiş olmalı, TC Kimlik Numarasını içermeli ve adresi 

belirtilmelidir. 

c) Vekalet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine 

elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları sadece 

tel zımba ile tutturularak yapıştırılmamış olan vekaletnameler kabul edilmez (Tüzel 

kişileri temsilen verilen vekaletnamelere fotoğraf yapıştırılması gerekli değildir). 

d) Tevkilen (Bir kimseye verilmiş yetkinin onun adına bir başkasını vekil edebilme 

yetkisi) verilen vekaletnamede asıl vekaletin tüm sayfaları sonradan verilen 

vekaletnameye dayanak olarak eklenmeli, okunaklı olmalı, her iki vekaletteki 

fotoğraflar  kimlik saptamaya yeterli düzeyde olmalıdır. 

e) Vekaletnamelerde kullanılan mühürlerin 12/09/1984 tarih ve 18513 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Resmi Mühür Yönetmeliğine uygun olması gerekir. Plastik 

mühürlü vekaletnameler kesinlikle kabul edilmez. 

f) Bürokrasiyi azaltmak anlamında, herhangi bir Tapu veya Kadastro Müdürlüğü 

tarafından kullanılan vekaletnamenin, ilgili müdürlükçe tüm sayfalarının onaylayan 

kişinin ismi ve unvanı, onay tarihi ve dosyalandığı parsel sayfası gösterilmek suretiyle 

daire mührü ile mühürlenerek diğer Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde kullanılabilir.”  

Lahey Sözleşmesi’ne taraf yabancı ülkelerce kendi ulusal mevzuatlarına uygun olarak 

düzenlenmiş olan vekaletnamelerin 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi gereğince 

onaylanarak, onay şerhi verilen ulusal dilin yanına Fransızca olarak “Apostille” 

(Convention deLa Hayedu Octobre 1961) yazısının olması durumunda bu tür 

vekaletname ve belgeler ile Türkçe çevirilerinin o yerde bulunan Türk Konsolosluğunun 

onayına gerek olmaksızın doğrudan Müdürlüklerce işleme alınması, Lahey 

Sözleşmesi’ne taraf olmayan yabancı ülke noterlerinin kendi ulusal mevzuatına uygun 

olarak düzenlediği (Apostille yazısı bulunmayan) vekaletnamelerdeki noterin imzasının 

bağlı bulunduğu makam tarafından, bu merciin imza ve mührünün o yerdeki Türk 

Konsolosluğunca onaylanması durumunda Müdürlüklerce işleme alınması 

gerekmektedir. 
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Türkiye’de kullanılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti noterliklerince düzenlenen 

vekaletnamelerle işlem talebi halinde söz konusu vekaletnamelerde Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde bulunan Konsolosluğu onayının aranması gerekmemektedir (TKGM 

2013/5 Sayılı Genelge). 

Türk elçilik veya konsolosluklarınca düzenlenen veya yabancı devletlerin yetkili 

makamlarınca düzenlenerek o yerdeki elçilik veya konsolosluklarca onaylanan 

vekaletname ve diğer belgeler, Dışişleri Bakanlığı veya valiliklerin onayı aranılmadan 

kabul edilecektir. 

Vekaletnamelerde yetki tescil edilmemiş taşınmaz, murisin ölümü ile tescilsiz 

kazanılmış miras payı gibi söz konusu payları da kapsar. Çünkü mahkeme kararının 

kesinleşmesi ile karar lehdarı, ölüm olayının gerçekleşmesi ile birlikte ölenin 

mirasçıları, taşınmazlar adlarına tescil edilmese bile hukuken bu taşınmazların 

sahibidirler. 

Vekaletnamede, adıma kayıtlı olan taşınmazları satmaya iaresi vekaletin veriliş 

tarihinden sonra edinilen taşınmazları kapsamaz. Bu nedenle her somut olayda vekaletin 

veriliş tarihi ile gayrimenkulün edinim tarihi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 

gerekir. 

TKGM’nün 2010/7 Sayılı Genelgesinde “Vasinin, vesayeten verdiği vekaletname 

azledilmediği sürece geçerlidir. Kısıtlıya yeni vasi tayin edilmesi vekaleti sona 

erdirmez. Yeni vasinin eski vasiyi azletmesi gerekir. Kısıtlının üzerindeki kısıtlama 

kalkarsa vasinin verdiği vekaletname kendiliğinden sona erer. 

Vekaletname verenin hükümlü olduğu vekaletnamede belirtilir veya bu yönde 

müdürlüğe bir ihbarda bulunulursa, TMK’nun 407’nci maddesi gereğince Cumhuriyet 

Savcılığından ilgilinin bir yıl ve daha fazla süreli özgürlüğü bağlayıcı ceza alıp almadığı 

ve bu hükmün kesinleşip kesinleşmediği yazılı olarak teyit edilerek bir yıldan fazla 

süreli özgürlüğü bağlayıcı ceza almış ise kendisine vasi atanmak suretiyle işlemlere yön 

verilmesi gerekir.” denilmektedir. 
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10.4 Kurumlar Arası Yazışmalar 

TST’nün “belgelerin elden takibi ve şekli” başlıklı 88/1’nci maddesine göre kamu 

kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra 

müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen ayni veya 

kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için ibraz edilemez. Bu 

belgeler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir. 

Kanunun 88/2’nci maddesi 1’inci fıkrası gereğince, tapu işlemlerine yönelik düzenlenen 

belgelerde silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamayacağı hükmü ile ipotek terkinlerinde daha 

güvenli bir uygulama getirmektedir.  

TST’ne göre zimmet defteri veya iadeli posta yolu ile gönderilmeyen evrakların iadesi 

yapılacaktır. 17/08/2013 tarihinde yürürlüğe giren TST uygulamalarına yönelik TKGM 

Tapu Dairesinin 3 Eylül 2013 tarih ve 7059 sayılı Tapu Sicili Tüzüğü Uygulamaları 

konulu yazısının 2’nci maddesinde “Yeni Tapu Sicili Tüzüğü’nün 88’nci maddesi 

gereğince kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından 

düzenlenen ayni veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgelerinin 7201 Sayılı 

Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü görevlileri veya 

ilgili kurumun memuru vasıtasıyla tebligatının yapılması, terkin harcı ödenmesi gereken 

işlemlerde terkin yazısı gönderen kurum/kuruluş tarafından tapu harcının ödendiğini 

gösteren makbuzun da gönderilmesi, tapu harcının yatırılmamış olması durumunda 

belgelerin gönderen kuruluşa iadesi, gönderilen belgeler üzerinde silinti, kazıntı veya 

çıkıntı yapıldığının fark edilmesi veya belgelerde yanlışlık veya eksiklik bulunması 

durumunda da işlem yapılmaksızın ilgili kuruma iade edilmesi” gerektiği 

belirtilmektedir. Burada artan sahte elden takipli evrakların önüne geçmek, hak kaybına 

neden olmamak, vatandaşların gereksiz zaman kaybına uğramasını engellemek amacı 

gözetilmiştir. 

İcra müdürlüklerinden gelen yazılarda mühürlerin açıkça okunamaması, teyit almanın 

uzun sürmesi, imzanın doğruluğunun tespitindeki zorluklar, bu genelge ile giderilmeye 

çalışılarak, resmi kurumdan geldiğinin tespitinde şüpheye düşülmeyecek kanallar 

kullanılması amaçlanmıştır.  
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10.5 Yetki Belgesi 

TKGM tarafından 2010/6 Sayılı Genelge ile yetki belgesinde aranılan şartlar belirtilmiş 

olup, dikkat edilmesi gereken hususlar sıralanmıştır: 

“Bilindiği üzere; 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 2’nci maddesi; “Hükmi şahısların tapu 

işlerinde merkez veya şubelerinin bulundukları yerin en büyük mülkiye amirinden 

nizamnamelerine göre gayrimenkul tasarrufuna izinli olduklarına ve tescil işini yapacak 

mümessilin salahiyetine dair alınacak belgenin verilmesi mecburidir. Ticaret şirketleri 

bu belgeyi ticaret sicil memurundan alırlar” hükmündedir. 

Yine 08/02/1957 tarih ve 9530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Ticaret Sicil Tüzüğü’nün 104’ncimaddesinde “Bir unvanın ve işletmenin tescili halinde 

ilgiliye bir sicil tasdiknamesi verilir ve bu tasdiknameye şu cihetler yazılır: 

a) Ticaret unvanı bulunmalıdır. 

b) Merkezin adresi (Şubelerin tescilinde şubenin adresiyle beraber merkezin adresi de 

yazılır.) 

c) İşletmenin uğraştığı işler belirtilmelidir. 

ç) İşletme sahibinin hüviyeti açık olmalıdır.(hükmi şahıslarda hükmi şahsın mahiyeti). 

d) Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanlar. 

e) Sicil memurluğunun adı, vesikanın verildiği tarih, memurun sicil numarası ve imzası 

ve memurluk mührü”. 

Belirtilen vesika verildiği tarihten itibaren bir yıl için muteber olup, yıl sonunda sicil 

memuruna getirilir, memur kayıtlarda yapılmış değişikliklerin vesikaya aksettirilmesi 

lazım geldiği takdirde, bu değişiklikleri yapar ve (görülmüştür, değişikliklerle 

muteberdir) sözlerini yazarak yeniden imza ve tarih atarak mühürler. Herhangi bir 

değişiklik gerekmediği takdirde (görülmüştür, değişiklik yoktur) sözlerini yazar ve imza 

ve tarih atarak mühürler.” denilmektedir.  

17/08/2013 tarihinde çıkan TST’nde; “İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise tüzel 

kişinin istemde bulunulan işlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda 
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yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri aranır. Yetki belgesinde, 

temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da bulunması zorunludur.” hükmü 

getirilmiştir (TST 18/5). 

10.5.1 Kamu tüzel kişileri 

Tapu Kanunun 2644/2’nci maddesi gereği; Kanunlarla hak ve yetkileri belirlenmiş 

hükmü şahısların tapu ve kadastro işlemleri merkez ve şubelerinin bulundukları yerin en 

büyük mülki amirinden nizamnamelerine göre gayrimenkul tasarrufunu yetkili 

olduklarına ilişkin belge alınması mecburidir. 

Tapu işlemlerinde Devleti o yerin en büyük mal memuru (illerde defterdar, ilçelerde 

mal müdürleri), Özel İdareyi vali, belediyeyi belediye başkanı, köyü muhtar temsil eder. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsil yetkisini memurları dışında üçüncü bir kişiyi 

yetkili kılarak kullanmaları durumunda noterden düzenlenmiş bir vekaletname 

istenecektir. 

 

10.5.2 Özel hukuk tüzel kişileri 

Kuruluş kanunu bulunmayan tüm özel hukuk tüzel kişilerinden Tapu Kanununun 2’nci 

maddesi gereğince ticaret sicil memurluğundan alınacak yetki belgesinin aranılması 

zorunludur. Özel hukuk tüzel kişilerinin tapu ve kadastro işlemlerinde, ticaret sicil 

memurluğundan alınan yetki belgesi yanında temsilcilerin imza sirküleri ve TST 

gereğince kimlik belgelerinin ibrazı gerekmektedir (Örneğin, şirketler, bankalar, 

kooperatifler gibi). Diğer taraftan, kuruluş kanunları gereğince temsilcilerinin tasarruf 

yetkileri merkez ve şubelerinden almış oldukları yetki doğrultusunda işlem yapılmasını 

gerektiren özel hukuk tüzel kişilerinin işlemlerinde bu hususa dikkat edilmesi 

gerekmektedir (Örneğin, Vakıflar ile ilgili işlemlerde Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, 

derneklere ve sendikalarla ilgili işlemlerde mülki amirden gibi yetki belgesi aranılır). 

Kuruluş kanunlarınca hak ve yetkileri belirlenmiş kamu bankalarının temsilcileri 

atanma ile yetkilendirildiklerinden, yetkileri ve kimlik bilgileri resmi kayıt ve belgelerle 

sabit olduğundan tapu ve kadastro işlemlerinde merkez veya şubelerinden aldıkları yetki 
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belgeleri ve imza sirkülerinin, hüviyet ve imzalarının karşılaştırılması ile yetinilmelidir 

(Örneğin, Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi). 

10.5.3 Yetki belgelerinde geçerlilik süresi 

TST’nün 104’üncü maddesi uyarınca Ticaret Sicil Memurluklarınca verilmiş bulunan 

yetki belgeleri, verildiği tarihten itibaren bir yıl için geçerli ise de Türk Ticaret 

Kanunu’nun 364’nci maddesi uyarınca, olağanüstü genel kurul yoluyla yetki ve 

yetkililerin değiştirilmesi de mümkün bulunmaktadır. Ancak bu hususun tapu 

müdürlüğünce takibi mümkün olmadığından, böyle durumlarda; 

Veriliş tarihi itibariyle 1 yıllık geçerlik süresini henüz doldurmamış, ancak verildiği 

tarihten sonraki mali yılda işlem yapılması talebi halinde, yetki belgesinin verildiği 

tarihten sonra olağanüstü genel kurul yapılmadığı ve belgede yazılı yetki ve yetkili 

kişilerin değişmediği hususunu, ibraz edilen belgenin uygun bir yerine yetkilinin kendi 

el yazısı ile yazarak imzalanmasından sonra talep karşılanmalıdır. 

Yetki belgesi içeriğinde genel kurul tarihi belirtilmiş ise genel kurul ile yetkilendirilen 

temsilcilere (en fazla 3 yıl olmak üzere) kaç yıllık/aylık süre verildiğine dikkat edilmesi 

gerekir (Örneğin, Ocak ayında yapılan genel kurulda 1 yıllık yetki verilmiş ise bir 

sonraki yılın Ocak ayından sonra o yetki belgesiyle işlem yapılamaz)”. Yeni Tapu Sicil 

Tüzüğüne göre yetkilinin TC Kimlik Numarası yazılması zorunludur. Bu da işlem 

güvenliğini artırması açısından getirilen yeniliktir. 

10.6 Kimlik Numaraları Girişi 

TKGM son yıllarda TC Kimlik Numarası girişine önem vermiş ve arşivlerindeki kayıt 

maliklerine ait kimlik numaralarının tespitinde uygulanacak yöntemlerle ilgili 2013/2 

Sayılı Genelge yayımlanmıştır. 1587 Sayılı Nüfus Kanununa (Mülga) 15.11.1984 tarih 

3080 Sayılı Kanun ile ilave edilen ek 4’ncü maddede; 

“İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Merkezi Nüfus 

İdaresi Sisteminin uygulanmasına geçilen yerlerden başlamak üzere Türk vatandaşları 

ile Türkiye’de nüfus kaydı tutulan yabancılara nüfus kütüklerinde bilgi alış verişini 

kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında bağ oluşturmaya esas 
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olacak bir numara sistemi geliştirilir. Bu numara bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 

kayıtlarında esas alınır” hükmünü içermektedir.  

Başbakanlığın MERNİS Projesi konulu 20.06.2002 tarih 2002/22 sayılı Genelgesi’nde 

“01.01.2003 tarihinden itibaren tüm kamu kuruluşları, faaliyet alanları çerçevesinde 

vatandaşlarla ilgili olarak ürettikleri kimlik kartları, beyanname ve diğer her türlü belge 

(Kurum kimlik kartı, pasaport, ehliyet, form, beyanname gibi) üzerinde Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarasının yer almasını sağlayacaklar, bu numaranın yer almadığı 

kayıt düzenlenmeyecektir. Bunun için gerektiği takdirde mevzuat değişikliklerinin 

süratle gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alacaklardır.” denilmektedir. 

29.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 7/a maddesinde ise TC 

Kimlik Numarası, aile kütüklerinde bulunması gereken kişisel bilgiler arasında 

sayılmıştır. Aynı Kanunun 46/1’inci maddesine göre; “Kimlik numarası, Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kişilerin kaydına 

ulaşmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacını 

taşıyan bir numara sistemidir. TC Kimlik Numarası kişiye bir defa verilir ve 

değiştirilemez” hükmünü amirdir.  

5490 Sayılı Kanunun 47/1’nci maddesinde; “Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü 

form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün 

tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir”. Kanunun 

47/2’nci maddesinde ise; “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar ile diğer 

gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır.” hükmünü amirdir.  

TKGM’nün 20.12.2002 tarih 2002/14 (Mülga) sayılı Genelgesi ile “1 Ocak 2003 

tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişiler tarafından birimlerimize verilecek beyanname 

vs. belgeler ile birimlerimizce gerçek ve tüzelkişiler adına düzenlenecek fatura, makbuz, 

alındı vb. diğer belgelerle birlikte akitli işlemlerde resmi senede, akitsiz işlemlerde 

tescil istem belgesine gerçek kişilerde nüfus cüzdanı seri numarası ile birlikte “TC 

Kimlik Numarası” da kaydedilecektir” denilmektedir. 
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Şekil 10.14 Kimlik numarası girişi (Anonim 2013n) 

 

Anılan Genelgede; “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer almadığı kayıt, form, 

belge düzenlenmeyecektir” denilmektedir. Belirtilen mevzuat hükümleri, tapu sicilinin 

TC kimlik numaralarını içermesini zorunlu kılmaktadır. Halen TAKBİS veri tabanına 

girilen TC kimlik numarası oranının düşük olması, TKGM’nün başka kurumlarla iş 

yoğunluğunu ve hukuki sorumluluğu azaltmak adına yaptığı protokollerin 

uygulanmasını imkansız hale getirmektedir. TKGM teşkilatı üzerindeki iş yoğunluğunu 

ve sorumluluğunu asgari seviyeye indirilebilmek, kurumun iş yükünü azaltabilmek ve 

aslen teşkilatın görevi olmayan işlerin elektronik ortamda yapılabilmesini sağlamak, e-

haciz, e-ipotek gibi uygulamalara geçebilmek, tapu sicilini tamamen elektronik ortamda 

tutabilmek gibi kritik öneme sahip projelerin hayata geçebilmesinin ilk ve en önemli 

adımı TC kimlik numaralarının tespit edilerek TAKBİS veri tabanına girilmesidir.  

TKGM, tapu müdürlükleri tarafından yapılacak bir çalışma programı ile tescilin 

dayanağı evraklarına inilerek kadastro tutanağı, resmi senet, tescil/terkin istem belgesi 

ve diğer tüm dayanak evrakları “evrakı müsbiteler” incelenmek suretiyle yapılacak arşiv 

taraması sonucunda tespit edilebilen tüm TC kimlik numaraları ile vergi numaralarının 
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ivedilikle ilgili müdürlükçe sisteme işlenmesini istemektedir. 02.12.2013 tarihinin 

verilerine göre ülke genelinde 89.849.484 kaydın 74.545.222 adedinin TC kimlik 

numarası sisteme girilerek %82 oranına ulaşılmıştır. Toplam 15.303.880 adet tapu kayıt 

malikinin kimliği halen tespit edilememiştir (Anonim 2013n). Halen 100 kaydın 18 

adedinin kimliğinin tespitinde sorunlar olduğu anlaşılmakta olup, çalışmaların halen 

devam ettiği tespit edilmiştir.  

MERNİS ekranında doğum yılını girmeksizin yapılabilecek sorgulamalar kısıtlıdır. 

Doğum yılı girmeden yapılabilecek tek sorgu yöntemi nüfusa kayıtlı il, ilçe, cilt, aile ve 

sıra numaraları ile yapılabilmektedir. Doğum yılı bilinemeyen kişilerin TC kimlik 

numaralarını tespit edebilmek için nüfus müdürlükleri ile yazışma yapmak mümkündür. 

Tapu müdürlükleri, MERNİS sisteminde kayıtlı birden fazla kişinin isim, soyadı, baba 

adı ve doğum tarihi aynı ise sorgulama yapamamaktadır. TKGM tarafından işlem 

güvenliğini artırmak amacını taşıyan bu çalışma tamamlandığında, kimlik tespitinde 

yaşanan sorunlar azalacak ve icra müdürlükleri gibi kurumlara verilecek TAKBİS 

erişimi ile haciz işlemleri devredilerek tapunun iş yükü azaltılacak ve sahte haciz 

kaldırma yazılarının önüne tamamen geçilebilecektir (Şekil 10.15) 

 

Şekil 10.15 TAKBİS’te veri paylaşım şeması (Anonim 2013s ) 

 



 60 

Veri paylaşım ve doküman yönetim sistemiyle kamu kurum ve kuruluşlarıyla e-Devlet 

kapsamında bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Kurulmuş olan veri paylaşım sistemi ile tapu 

ve kadastro malik bilgileri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile web tabanlı 

sorgulama imkânı veren programlarla ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi paylaşımı 

gerçekleştirilmektedir. Böylece bütün altyapı projeleri için ihtiyaç duyulan TKGM 

bilgileri ilgi kurum ve kuruluşların istifadesine sunulmuştur (Anonim 2013r).  
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11. DEVLETİN SORUMLULUĞU İLKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

11.1 TMK’nun 1007’inci Maddesi 

Elbette talebin gerçek sahibinden gelmemesi durumunda yapılan işlemde gerçek hak 

sahibi bir hak kaybına uğrayacaktır. Bu kaybını devlet kusursuz sorumluluğun gereği 

olarak karşılayacak, sonra sorumluları hakkında gerekli cezai ve mali davalar açacaktır. 

Özellikle TMK 1007’nci maddesinde; “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.” hükmünü getirmektedir. 

TMK’nun 1007’nci maddesine göre Devlet’in sorumluluğundan söz edebilmek için 

aşağıda belirlenen dört şartın olması gerekmektedir: 

1-Tapu sicilinin tutulmasına ilişkin bir eylem veya kaçınma, 

2-Eylem veya kaçınmanın hukuka aykırı olması, 

3-Zarar, 

4-Hukuka aykırı eylem veya kaçınma ile zarar arasında uygun bir illiyet bağı. 

Devlet ancak bu şartların bir arada bulunmasıyla sorumlu tutulabileceğinden, bunlardan 

birinin eksikliği sorumluluğun doğumuna engel olmaktadır. 

11.1.1 Eylem veya kaçınma 

Tapu sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğunun doğabilmesi için tapu sicilini 

tutma ile ilgili olarak sicil tutma ile görevli olanların bir eylem veya kaçınmasının 

olması gerekmektedir. Sorumluluk açısından eylem ve kaçınma tek başına yeterli 

olmayıp bunun yanında zarar doğuran eylem veya kaçınma ile tapu sicilinin tutulması 

arasında sıkı bir ilişkinin varlığı gerekmektedir. Başka bir deyişle zarar, sicil tutma 

kavramına giren bir eylem veya kaçınma sonucunda oluşan yolsuz bir tescil nedeniyle 

meydana gelmelidir. 

“Teşkilat yasası ile taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, 

Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, 
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siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasını 

ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak.” görevi TKGM’ne verilmiştir (6083/m2, f1-a). 

Bu görev sicil tutma görevidir. TKGM de söz konusu görevini kanun, tüzük, yönetmelik 

ve genelgelerle belirlediği memurları aracılığı ile yapmaktadır. Dolayısı ile sicilini 

gerektiği şekilde koruyamadığı için Devlet, TMK’nun 1007’nci madde doğrultusunda 

oluşan zarardan sorumlu olmaktadır. Ancak kusur tespiti açısından “koruyamama” 

fiilini oluşturan memuruna rücu eder. 

11.1.2 Hukuka aykırılık 

Devlet’in TMK’nun 1007’nci maddesindeki sorumluluğunun doğabilmesi için, doğan 

zararın tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanması yanında tapu sicilinin tutulmasına 

ilişkin fiil veya kaçınmanın hukuka aykırı olması da şarttır. Tapu sicilinin tutulması 

sırasında zararı doğuran eylem veya kaçınma hukuka aykırı değilse, sicil doğru 

tutulmuş olacağından, TMK’nun 1007’nci maddesi anlamında Devletin sorumluluğu 

söz konusu olmayacaktır. 

TMK’nun 1024’ncü maddesi yolsuz tescili: “Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme 

dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur” şeklinde tanımlamıştır.  

TMK’nun 1023’ncü maddesi; “Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet 

veya başka bir ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.” hükmündedir. 

Tescil yolsuz dahi olsa, bu yolsuzluğu bilmeyen veya bilmesi mümkün olmayan (iyi 

niyetli) üçüncü şahıslara karşı doğru bir tescil olarak nitelendirilir. Geniş anlamda 

yolsuz tescili; hukuki sebepten yoksun, gerçeği yansıtmayan ve iyiniyetli kişilere zarar 

verebilecek her türlü yanlışlık olarak tanımlamak mümkündür. 

11.1.3 Zarar 

Devlet’in TMK’nun 1007’nci maddesine göre sorumlu tutulabilmesi için diğer bir şart 

da tapu sicilinin hukuka aykırı tutulmasından dolayı maddi bir zararın doğmuş 

olmasıdır. Sicilin hukuka aykırı tutulması sonucunda herhangi bir zarar doğmamışsa söz 

konusu sorumlulukta olmayacaktır. Ayrıca zararın maddi olması gerekmektedir.  

Manevi zararlardan dolayı TMK’nun 1007’nci maddesine dayanarak Devlet’e karşı 

dava açılamaz. Tapu sicilinin yolsuz tutulmasından dolayı uğranılan maddi zarar, mal 
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varlığında bir eksikliğin olması veya çoğalma olanaklarının ortadan kalkması veya 

beklenen karın elde edilmemesi şekillerinde ortaya çıkmaktadır. 

11.1.4 İlliyet bağı 

Devlet’in TMK’nun 1007’nci maddesindeki sorumluluğunun son şartı da zarar ile tapu 

sicilinin yolsuz tutulması arasında uygun bir illiyet bağının bulunmasıdır. İlliyet bağı, 

sorumluluğun asli şartı, tazminat hukukunun temel ilkesi olarak görülür. Bu şart 

olmaksızın sorumluluk düşünülemez. Zarar ile tapu sicilinin yolsuz tutulması arasında 

uygun bir illiyet bağının bulunması, zararın, olayların normal akışına göre sicilin 

tutulmasına ilişkin hukuka aykırı bir fiil veya içtinabın sonucu ortaya çıkmış olmasını 

ifade eder. Şu halde; burada ilk önce sicilin yolsuz tutulması ile zarar arasında doğal bir 

sebep sonuç ilişkisinin, yani illiyet bağının varlığı aranır, arada böyle bir bağ 

kurulabiliyorsa bu takdirde de yolsuzluğun bu tür bir zararı meydana getirmeye 

olayların normal akışına göre elverişli olup olmadığına bakılır. Eğer sicildeki yolsuzluk 

bu tür bir zararı meydana getirmeye de elverişli ise artık zarar ile arasında uygun bir 

illiyet bağı var demektir. 

11.2 Zaman Aşımı 

Hazinenin sorumluluğunu hükme bağlayan TMK’nun 1007’nci maddesine dayalı olarak 

açılan tazminat davalarında TBK’nun 60’ncı (Yeni BK 72) maddesinde hüküm altına 

alınmış bir ve on (Yeni BK 2-10 yıl) yıllık zamanaşımı süreleri geçerlidir.  

6098 Sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasına göre, haksız eylem nedeniyle 

tazminat davası açma hakkı zarar görenin, zararı ve haksız eylemi öğrenmesinden 

itibaren başlayacak ve bir yılda zamanaşımına uğrayacaktır. Burada önemli olan zararı 

ve tazminat sorumlusunu öğrenmektir. Öğrenebilecek durumda olmak zamanaşımının 

işlemeye başlamasına sebep olmaz. Zarar ve sorumludan hangisi daha sonra öğrenilirse, 

zamanaşımı son öğrenme gününden itibaren işlemeye başlamaktadır. 

 

11.3 Rücu  

TMK’nun 1007’nci maddesi uyarınca açılmış tazminat sonucunda tazminatı ödeyen 

Devlet ödediği tazminatı, zararın doğmasına kusuru ile neden olan memura rücu eder. 
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TBK’nun 41’inci (Yeni BK Madde 49) maddesinde belirli “Gerek kasten gerek ihmal 

ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden 

şahıs, o zararın tazminine mecburdur” hükmünü amirdir. 

Rücu davasında zamanaşımının ortaya çıkması özel önem taşımaktadır. Devlet’in 

kusurlu memura açtığı tazminat davaları Borçlar Kanunu’nun 60’ıncı maddesindeki bir 

ve on yıllık (Yeni BK 2-10 Yıl) zamanaşımı sürelerine bağlıdır. Bir (iki) yıllık süre 

zararın Devlet tarafından ödendiği ve zarara kusuru ile sebebiyet veren memurun 

öğrenildiği günden itibaren başlar. Devlet’in, herhalde, zararın ödendiği tarihten itibaren 

on yıl içinde memura rücu davasını açmış olması gerekmektedir. 
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12. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kimlik tespitinde kullanılan fotoğraf, imza ve parmak izi kontrolünün gözle 

yapılmasının güvenliği tartışmalı bir konudur.  Bu araçlarla kimlik tespiti yapan memur 

yapılan hatadan ne oranda sorumlu olduğunun değerlendirilmesi özel önem 

taşımaktadır. Ülkemizin birçok yöresinde “Kapını kilitli tut ki, komşunu hırsız tutma” 

sözü sık kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiye paralel olarak TKGM, TAKBİS 

sisteminde tespit edilen açık kapıları kapatarak işlem güvenliğini artırmayı 

amaçlamaktadır.  

İnceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre TKGM tarafından alınan yetki belgesine 

imza bulunması zorunluluğu; (i) ayni veya kişisel hakları sona erdirecek nitelikteki 

belgelerin 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ zorunluluğu nedeniyle, 

kayıtlı posta ve zimmet defteri ile gönderilmesi, (ii) tapu müdürlüklerine sunulan 

vekaletnamelerde ıslak imzanın bulunması zorunluluğu, vekalet verenin arşiv 

evraklarındaki imzası ile kontrolünün sağlanması açısından işlem güvenliğini artırıcı 

fonksiyon kazandırması, (iii) ön başvuru sistemine geçilerek kontrol aşamasının 

güçlendirilmesi, (iv) tapu harçların yatıp yatmadığının TAKBİS sistemi üzerinden 

görülmesi, (v) tapu işlemlerin güvenlik kamerası ile kaydedilmesi ve (vi) e-Devlet 

şifresi olan kişilere tapu müdürlüğünde yapılan işlem ile ilgili SMS bilgi mesajı 

gönderilmesi, bilgisi haricinde işlem yapılmasının önüne geçilmesi açısından işlem 

güvenliğini artırmıştır. 

İçişleri Bakanlığı tarafından 2014 yılından itibaren tüm yurtta dağıtımına başlanacak 

olan yeni kimlik kartı ise kurum dışı işlem güvenliğini artırma çalışmalarıdır. Bununla 

birlikte belirtilen çalışmalar, tapuda işlem güvenliğini tamamen sağlamaya yeterli 

değildir. Bu alanda ilave tedbirlerin alınmasına gereksinim olduğu açıkça dikkati 

çekmektedir. Belirtilen kapsamda özel olarak aşağıdaki hususların vurgulanması 

zorunludur:  

Tapu arşivine özgü parmak izi veri tabanı kurulması işlem güvenliğini artıracaktır. 

Parmak izi sadece zorunluluk halinde alınmamalı, okuryazar olsun olmasın, imza 

atabilsin atamasın, her tapu işleminde işlem taraflarının parmak izleri alınmalı, 
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bilgisayar ortamında arşivlenmelidir. Kişiyi teşhis açısından en sağlıklı unsur parmak 

izidir. Kaldı ki imza atabilenlerin imzası da alınmalıdır.  

Alınan bütün parmak izleri bilgi sistemine aktarılmalı, daha sonraki işlemler sırasında 

talepte bulunan kişinin yeni parmak izi alınarak bilgi sistemindeki eski parmak izi ile 

karşılaştırma yapılmalıdır. Başvuru sırasında parmak izi alınarak sisteme atılmalı, veri 

tabanındaki parmak iziyle sistemin kendisi mukayese edebilmelidir. Bu sayede tapu 

memuru kimlik tespiti için bir uzun zaman harcamayacak, tapu işlemlerinin 

güvenilirliği de artırılmış olacaktır. 

Türkiye’de 2013 yılında başlanılan ve geriye dönük tüm arşiv belgelerinin taratılarak 

bilgisayar ortamına alınması, işlemin evveliyatına erişimini ve dolayısıyla kimlik 

tespitini kolaylaştıracaktır. Tapu müdürlükleri arasında veri paylaşım imkanı 

sağlanmalıdır. 10.12.2012 tarihinde başlatılan e-Devlet sistemi üzerinden SMS ile bilgi 

verme uygulaması, genişletilerek tapuda işlem yapılan taşınmaz maliklerine TAKBİS 

üzerinden tapuda yapılan işlem hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. TKGM 

personeline işlem güvenliğini artırıcı eğitimler verilmeli, hizmet standardına uygun 

oranda personel sayıları artırılmalıdır.  

Kurumlar arası veri paylaşımının etkileştirilmesi ve kolaylaştırılması, tapu işlemlerinin 

hızlı ve düşük hata payı ile yapılmasına katkı yapacaktır. Kurumlara gerekli olabilecek 

bilgilerin analizini yaparak ona göre paylaşım yapılmalıdır. Tapu işlemlerine konu 

vekaletnameler, Noterler tarafından sistem üzerinden tapu müdürlükleri ile paylaşılmalı 

ve teyit için vakit harcanmamalıdır. TKGM son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Numarası girişine hız vermiştir. TKGM’nün üzerinde durduğu, tapu arşivindeki 

kayıt maliklerine ait TC kimlik numaralarının sisteme girilerek isim benzerliğinden 

kaynaklanan hataların önlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye genelinde TC Kimlik 

Numarası girişi %80 oranında tamamlanmıştır.  

TC Kimlik Numarası girişinin ülke genelinde tamamlanması için kimlikleri hiçbir 

surette tespit edilemeyenler için gerekli kanuni düzenleme yapılarak zeminde yapılacak 

tespit ile malik kimliğine ulaşılmalı ve tapu arşivinde TC Kimlik Numarası tespit 

edilemeyen malik kalmamalıdır. TC Kimlik Numarası girişinin Türkiye genelinde 

tamamlanması sonrası, haciz tesis ve terkin işlemlerinin İcra Müdürlüklerine 
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devredilmesi yönünde bir çalışma olduğundan, bu çalışma Tapu Müdürlüklerinin işlem 

hacmi azalacak, ilgili kurumun tesis ve terkin yapabilmesi sonucu şüpheli işlemler 

engellenebilecektir. 

Tapu Müdürlükleri MERNİS sorgulamasında, ülke genelinde ad, soyad, baba adı aynı 

olan kayıtları görememektedir. Tapu müdürlüklerinin işlem için gerekli bütün nüfus 

kayıtları bilgisine tam erişim sağlanmalı ve fotoğraflı nüfus cüzdan örneğine MERNİS 

üzerinden erişebilmelidir. Rücu davaları nedeniyle tapu çalışanlarının mağduriyetinin 

önlenebilmesi için meslek riski sigorta uygulaması hayata geçirilmesi ve bu çerçevede 

TMK’nun 1007’inci maddesinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Mülkiyet hakkı 

(tapu) ve mesleki sorumluluk sigortası uygulamasının yasal düzenleme kapsamına 

alınması ile Devletin sorumluluğu ilkesine gerek kalmayacaktır. Ancak bir yandan 

Devletin sicilden doğan zararlardan sorumlu olması ve diğer yandan anılan iki sigorta 

sisteminin yürürlüğe konulmasının pratik bir yararının olmayacağı vurgulanmalıdır.   

Tapu müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve TKGM’de insan kaynağının çeşitlendirilmesi 

ve özellikle gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesine özel 

önem verilmelidir. Tapu müdürlüklerinde alım satım işleme esas olan kullanılan değer, 

belediyeler tarafından her yıl açıklanan rayiç değeri üzerinden tespit edilmekte olup, 

gerçek değer beyan edilmediği için devletin büyük vergi kaybı olmaktadır. Tapu 

müdürlüğü veya bölge müdürlüğü bünyesinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

alanında lisans ve lisansüstü eğitim yapan uzmanlardan oluşacak komisyonların 

kurulması ve bu yolla tapu ve kadastro işlemine konu olacak bütün gayrimenkullerin 

değerlerinin tespit edilmesi ve işlemlerin bu değer üzerinden yapılması ile vergi 

kaybının asgari düzeye çekilmesi mümkün görülmektedir.  

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında kamulaştırma işlemlerinde bilirkişilik 

görevi yine gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora 

yapmış öğrenciler tarafından yapılacak olması, taşınmazın gerçek değerin bulunmasında 

ve anlaşmazlıkların önlenerek sürecin uzamamasına, kamulaştırmanın biran önce 

sonuçlanmasına katkı sağlayacağı açıktır. Bu çerçevede TKGM ve Ankara Üniversitesi 

Rektörlüğü arasında akdedilen lisansüstü eğitim ve işbirliğinin mevcut personelin 

motivasyonunun sağlanması ve gayrimenkul geliştirme alanında duyarlılığın artmasının 

önemli bir katkısının olduğunun vurgulanması gerekli görülmektedir.  
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