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Ülkemizde ilk Tapu Teþkilatý 21 Mayýs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire 
Kalemi adýyla kurulmuþ ve Cumhuriyete kadar çeþitli isimler altýnda görevini 
sürdürmüþtür. 

Tesis edilen ilk kayýtlar tamamen mülkiyete ve tapu iþlemlerine yönelik 
olmuþ ve bu dönemlerde hiçbir harita çalýþmasý, kadastro tesisi ve 
güncelleþtirilmesi konusunda da bir çalýþma yapýlmamýþtýr.

Cumhuriyetin kurulmasýndan sonra baðýmsýz bir tapu teþkilatýnýn 
oluþturulmasý konusu; özel bir dal olmasý, bu hususta özel bir deneyim 
gerektirmesi ve kapsamýnýn geniþliði sebepleriyle önem kazanmýþtýr.

Bunun üzerine 1924 yýlýnda Tapu Umum Müdürlüðü Teþkilatý 
kurulmuþtur. Bu teþkilat bünyesine 1925 yýlýnda 658 sayýlý Kanunla kadastro 
birimi ilave edilmiþtir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün bugünkü yapýsý 
ve hedefleri 29 Mayýs 1936 tarih ve 2997 sayýlý Kanunla belirlenen Kurumumuz 
sýrasýyla  Maliye Bakanlýðý, Adalet Bakanlýðý ve Baþbakanlýða baðlandýktan 
sonra 22 Kasým 2002 tarihinde  Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna 
baðlanmýþtýr.25 Kasým 2010 yýlýnda çýkarýlan 6083 sayýlý Kanunla bugünkü 
statüsüne kavuþan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü'nün görevleri þu 
þekilde özetlenebilir.
a) Devletin sorumluluðu altýndaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde 
tutulmasýný, taþýnmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu iþlemleri ile tescil 
iþlerinin yapýlmasýný, siciller üzerindeki deðiþikliklerin takibini, denetlenmesini, 
sicil ve belgelerin arþivlenerek korunmasýný saðlamak.
b) Ülkenin kadastrosunu yapmak, deðiþiklikleri takip etmek, tapu planlarýnýn 
yenilenmesini ve güncellenmesini saðlamak, bunlara iliþkin kontrol ve denetim 
hizmetlerini yürütmek. 
c) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritalarýn üretilmesi amacý ile 
jeodezik altyapý, havadan fotoðraf alýmý, 1/5000 ve daha üst ölçekli 
fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptýrmak, 
kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek.

TARÝHÇE



ç) Mekansal bilgi sistemi altyapýsýný ve harita üretim izleme merkezini 
oluþturmak, verilerden gerçek ve tüzel kiþiler ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn 
faydalanmasýný saðlamak, coðrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek 
görevleri yapmak.
d) Yabancý uyruklu gerçek ve tüzel kiþilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili 
iþlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kiþilerin 
yurtdýþýndaki taþýnmazlarý ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarasý 
emlak müzakerelerine katýlmak.
e) Görev alanýyla ilgili konularda, diðer ülkeler ve uluslararasý kuruluþlar ile 
iþbirliði yaparak müþterek projeler planlamak, yürütmek.
f) 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayýlý Lisanslý Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Bürolarý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik 
bürolarýna lisans vermek, bu bürolarýn faaliyet usul ve esaslarýný belirlemek ve 
denetlemek.
g) Taþýnmaza yönelik aracýlýk faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu 
faaliyetlerin usul ve esaslarýný belirlemek ve denetlemek.
ð) Genel Müdürlüðün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diðer kamu 
kurum ve kuruluþlarý ile meslek kuruluþlarýnca uyulacak esaslarý belirlemek, 
koordinasyonu saðlamaktýr. 

6083 Sayýlý yasa ile sektöründe düzenleyici ve esaslarý belirleyen, 
birikimi ve kullandýðý teknoloji ile güçlü bir kurum haline gelen Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüðü, kamuoyunda “kamuda deðiþimin yeni yüzü” 
olarak yer alarak  Ülkemizin milli ve stratejik hedeflerine uygun, insan odaklý 
hizmet vermeyi  temel politikasý olarak benimsemiþtir.  
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Tapu Müdürlüklerine Baþvuru Þekli :

1- Taþýnmaz Maliki veya Temsilcisinin Müracaatý
 Tapu Müdürlüklerinde iþlem yaptýrmak isteyen taþýnmaz maliki veya 
yetkili temsilcisi iþlem için gerekli evraký hazýrlayarak müdürlüklerimizde 
mevcut olan sýramatik cihazlarýndan sýra numarasý alýrlar.  

2- Ýnternet Baðlantýlý Baþvuru          
Taþýnmaz maliki veya yetkili temsilcisi e-devlet (http://turkiye.gov.tr) 

veya Genel Müdürlüðümüz (http://onlinerandevu.tkgm.gov.tr) sisteminden 
yapýlacak iþlem için almýþ olduðu þifre ile birlikte sýra numarasýný alýr. Ýnternet 
üzerinden baþvurunun yararý randevu saatinde sistem otomatik olarak bu sýra 
numarasýna öncelik vereceðinden doðrudan ön baþvuru bölümüne 
yönlendirerek gereksiz zaman kaybýnýn ve yýðýlmalarýn önüne geçilmiþ 
olacaktýr. 

  

Her iki baþvuru þeklinde sýra numarasý alýndýktan sonra iþlem 
yaptýrmak isteyen kiþi  Müdürlüklerimizdeki  Ön baþvuru Bölümünde  yetkili 
personele yapmak istediði iþlemi  bu rehberde  her iþlem için gerekli olduðu 
belirtilen belgeleri ibraz ederek bildirir. 

BAÞVURU VE ÝZLENEN YÖNTEM
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 Ön baþvuru masasýnda görevli personel gelen baþvuruyla ilgili olarak;

? TAKBÝS sisteminden taþýnmazla ilgili bilgileri kontrol eder. 
?Ýþlemin yapýlmasýný engelleyici bir durum ya da evrak eksikliði yoksa  

baþvuru belgesini iki suret  hazýrlayarak, talep sahibinin cep telefonu 
numarasýný ve imzasý almak suretiyle kayýt altýna alýr. Baþvuru belgesinin bir 
sureti talep sahibine verir.
?Eksik evrak ya da iþlemin yapýlmasýna engel bir kýsýtlama bulunmasý 

halinde iþleme baþlanýlmayýp,  baþvuru belgesine eksiklikler/engeller yazýlýr. 
Bu durumda baþvuru belgesinin bir sureti ile ibraz edilen belgeler eksikliklerin 
giderilmesi için talep sahibine geri verilir.
?Bu aþamadan sonra baþvuru sahiplerine Tapu Müdürlükleri dýþýndaki 

iþlerini takip etmek üzere serbest bir zaman tanýnýr ya da istekleri halinde 
Müdürlüklerimizdeki bekleme salonlarýnda misafir edilirler.    

?Talep sahiplerinin iþlemi Kurumumuzca sahiplenerek çalýþmalara 
baþlanýr. Devam eden her iþlemden SMS yolu ile baþvuru sahibi bilgilendirilir.   
?Baþvuru belgesi kayýt altýna alýnan müracaat müdürlükte iç iþleyiþi 

saðlayan personel tarafýndan birim amiri ya da yardýmcýsýna getirilir.   
?Birim amiri gelen müracatýn evrakýný kontrol ederek iþlemi hazýrlayacak 

olan  personele havale eder.

6



?Ýþlem havalesi kendisine gelen personel yapýlacak olan iþleme ait tapu 
kütüðü üzerinde  gerekli kimlik kontrollerini tamamlayarak iþlem sahibine  ön  
baþvuru  masasýnda bildirmiþ olduðu cep telefonu numarasýndan SMS 
göndererek iþlemin durumu hakkýnda bilgi verir. 

ÖRNEK  
1000 baþvuru numaralý  iþleminize evrak kontrolleri yapýlarak baþlanýlmýþtýr.                    

?Görevli   personelimizin hazýrlamýþ olduðu iþlemin  birim   amirince 
kontrolünün yapýlmasýndan    sonra   iþleme  ait  tapu  harçlarýný   Harç   takip   
sistemi   ile   internet  baðlantýlý olarak ilgili bankaya gönderir. 
?Ýþlem sahibine  tapu harçlarýnýn ilgili bankaya gönderildiði ,   harçlarýný 

ön baþvuru esnasýnda kendisine verilen baþvuru formundaki  numara  ile  
yatýrabileceði  ve hangi saatte müdürlüðe imzaya geleceðine dair SMS 
gönderilir.

ÖRNEK  
     

1000 baþvuru nolu iþleminizle ilgili  1650 TL tapu harcýný ve 135 TL döner sermaye 
ücretini  baþvuru istem belgesinin arka yüzünde  yazan  ilgili bankaya yatýrarak banka 
dekont asýllarý ve nüfus cüzdan asýllarýnýzla birlikte saat 14:30'da Müdürlüðümüzde 
imzaya hazýr olunuz. Randevu saatine uymamanýz durumunda imzalarýnýz bir sonraki iþ 
günü ayný saatte alýnacaktýr.  

       
?Ýþlem sahibi  SMS aldýktan sonra ilgili bankaya giderek hiçbir makbuz  

olmadan  baþvuru  numarasý   ile  tapu harçlarýný yatýrarak iþleme  dahil  olan  
tüm taraflarla  birlikte kendisine bildirilen saatte Tapu Müdürlüðünde imzaya 
hazýr olur.
?Görevli personelimiz tüm taraflarý akit masasýna davet ederek  

hazýrlanan resmi senede/tescil istem belgesine imzalarý alarak iþlemi 
sonlandýrýr.
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?Taraflar arasýnda okuma-yazma bilmeyenlerin olmasý durumunda iki 
tanýk,  Saðýr-dilsiz veya  Türkçe bilmeyen kiþilerin olmasý halinde de iki tanýk 
ve yeminli tercümanýn düzenlenen resmi senede/tescil istem belgesine iþtiraki 
etmeleri saðlanarak imzalarý alýnýr. 
?TKGM Modernizasyon Projesi kapsamýnda özellikle il merkezlerinden 

baþlayarak bu uygulama süratle yaygýnlaþtýrýlmaktadýr. Henüz bu ön baþvuru 
sisteminin uygulamaya alýnmadýðý Müdürlüklerimizde farklý olarak SMS ile 
bildirimde bulunulmayýp talep sahiplerinin baþvurudan sonra görevli 
personelimizle görüþerek tapu harçlarýna iliþkin düzenlenen tahakkuk fiþinin 
doðrudan teslimi yapýlmaktadýr. Diðer aþamalardaki iþleyiþte herhangi bir 
farklýlýk bulunmamaktadýr. 

A- Kimlik belgesi: 

Tapu Sicil Tüzüðüne göre tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi olarak 
kullanýlabilecek olan belgeler; 
üFotoðraflý nüfus cüzdaný
üPasaport 
üAvukat kimliði
ü4203/5211 Sayýlý Yasalara tabii gerçek kiþiler için Türk 

Vatandaþlýðýndan Çýkma Belgesi (pembe kart/mavi kart) ile birlikte uyruðuna 
geçtiði ülke makamlarýnca verilmiþ kimlik belgesi. 
üBu belgeler dýþýnda baþka bir belgenin(sürücü belgesi, memur kimlik 

kartý …vb) kimlik belgesi olarak kullanýlmasý söz konusu deðildir. 
üAyrýca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu iþlemlerinde gerçek 

kiþilerin TC Kimlik numaralarýnýn, Tüzel kiþilerde Vergi Kimlik Numarasýnýn 
ibrazý zorunludur.
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B- Fotoðraf: 

üSon 6 ay içinde çekilmiþ,
üVesikalýk 
ü6x4cm ebadýnda orijinal fotoðraf olmalýdýr. (Fotokopi fotoðraflarýn 

iþlemlerimizde kullanmasý mümkün deðildir)
üAyrýca özellikle iþlem yoðunluðu fazla olan  Müdürlüklerimizde  

vatandaþlarýmýzýn iþ ve iþlemlerini hýzlandýrmak  ve fotoðrafla ilgili 
olabilecek sýkýntýlarýnýn ortadan kaldýrmak amacýyla Genel 
Müdürlüðümüzce “Fotokabin Ýþletme Ýþbirliði Protokolü”  yapýlarak foto 
kabin hizmeti uygulamaya konulmuþtur.

 

C-Yetki Belgesi: 

           Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi þirketler için 
üTicaret Sicil Memurluðunca düzenlenmiþ, 
üTaþýnmaz mala iliþkin yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açýkça yer   

aldýðý,  
ü   Ýþlemin yapýldýðý yýla ait olmalýdýr.
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D- Vekaletname:

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapýlacak her hangi bir iþlem için hak 
sahibi tarafýndan verilen vekaletnamenin þekli ve içeriðinde aþaðýdaki 
hususlarýn bulunmasý gerekmektedir.
vNoterlikçe veya Konsolosluklarca  “Düzenleme” þeklinde yapýlmalýdýr.
vVekaletname, nüfus  cüzdaný veya pasaporta göre düzenlenmiþ 

olmalýdýr. 
vVekaletname üzerinde vekalet verenin yakýn tarihte çekilmiþ vesikalýk 

fotoðrafý yapýþtýrýlmýþ olmalýdýr.
vVekaletnamede, yapýlacak iþleme vekalet verenin verdiði yetki, 

duraksamaya yol açmayacak þekilde açýkça belirtilmelidir (Örneðin; satýþ, 
baðýþlama, trampa, taksim, ifraz, intikal gibi iþlemlerde mutlaka vekilin açýkça 
yetkili olduðu vekaletname metninde belirtilmelidir).
vVekaletname tevkilen (Birinci vekil yetkisini baþkasýna devretmiþse) 

düzenlenmiþ ise, ilk vekaletnamede vekilin bu devir yetkisine sahip olduðu 
açýkça belirtilmiþ olmalý ve bu yetki ikinci vekaletnamede açýkça belirtilmelidir. 
Ýþlem sýrasýnda her iki vekaletnamede ibraz edilmelidir
vVekaletnamelerde düzeltmeler varsa, bu konudaki çýkýntýlar ve 

düzeltmeler vekaletnameyi düzenleyen merci tarafýndan imza ve mühür ile 
onaylanmýþ olmalýdýr.
vYabancý ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde ayrýca aþaðýdaki 

hususlar göz önünde bulundurulmalýdýr. 
1. Yabancý ülkelerdeki Türk Elçilik ve  Konsolosluklarýnca düzenlenen 

vekaletnameler Türkiye'de vekaletnameye iliþkin hükümlere tabidir.
2. Yabancý devletlerin yetkili makamlarýnca kendi kanunlarýna göre 

düzenlenen vekaletnameler ise düzenlendiði ülkenin yetkili makamlarýnca 5 
Ekim 1961 tarihli La Haye sözleþmesine göre tasdik edilip, “Apostille” 
(Convention de La Haye du Octobre 1961) ibaresini taþýyan vekaletnamelerde 
o yerdeki Türk Konsolosluðunun tasdiki aranmadan iþlem yapýlacaktýr.  
(Türkçe tercümelerinin de ibrazý gerekir.)
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“Apostille” tasdiki bulunmayan vekaletnamelerde ise, ilgili noter 
imzasýnýn baðlý bulunduðu makam tarafýndan, bu mercinin imza ve mührünün 
de  o yerdeki Türk Konsolosluðunca tasdik edilmiþ olmasý aranýlacaktýr.

Ancak, muhtemel sahteciliklerin ve dolayýsýyla Hazine sorumluluðunun 
ve zararýnýn önlenmesi bakýmýndan, yurt dýþýndaki elçilik veya 
konsolosluklarýmýz veya yabancý ülkelerin yetkili makamlarýnca ve yurt 
içindeki noterliklerce  düzenlenen  vekaletnamelerin   tanzim  þekli  ve  içeriði 
ile  yetkilinin  imzasý  ve  mühürün  doðruluðu yönünden tereddüt edilerek 
kanaata varýlamamasý durumunda, tereddüt edilen hususlar da açýklanmak 
suretiyle konu, bölge müdürlükleri yoluyla Merkez'e intikal ettirilecektir

E-  Zorunlu Deprem Sigortasý :

vTapu Müdürlüðünde iþleme konu taþýnmazýn ev, bina, mesken, 
konut…vb niteliðinde olmasý 
v 634 Sayýlý Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamýnda  mesken, konut..vb ile 

ticarethane, büro, iþ yeri, dükkan vasýflý baðýmsýz bölümlerin ayný ana 
gayrimenkulde bir arada olmasý durumunda
vÝþleme konu taþýnmazýn cinsinin arazi veya arsa olmasýyla birlikte 

beyanlar hanesinde bina ve evin muhdesat olarak belirtilmesi halinde  

587 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile Zorunlu Deprem Sigortasý 
yapma ve yaptýrma yükümlülüðü taþýnmaz mal maliki ile intifa hakký 
sahiplerine getirildiðinden,  

yetkili sigorta þirketleri ve acenteler tarafýndan yapýlmýþ 
bulunan Zorunlu Deprem Sigortasý poliçelerinin ibraz edilmesi zorunludur.

NOT: Tüm tapu iþlemlerinde, Tüzel kiþilerin vergi numarasý, gerçek kiþilerin 
T.C. Kimlik Numarasý ibraz etmesi bir zorunluluktur. 

tapu kütüðü üzerinde tescili veya terkini gerektiren 
tüm tapu iþlemlerinde 
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SATIÞ

Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

 

Kimlik Belgesi

 

 

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine 
ait

  

 

Fotoðraf

 

 

Satýcýnýn 1 adet 

 

Alýcýnýn 2 adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile 

 

iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, yetki 
belgesi …vb

 

 

 

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

 

 

 

Taþýnmazýn bulunduðu 
Belediyeden alýnýr

 

 

Satýþa konu taþýnmaza ait Tapu senedi  

 

 

Var olmasý halinde istenir  

 

 

 

 

Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 

Tapu Harcý 

 

 

492 HK/(IV)20-a

 

Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden  az olmamak 
üzere, satýþ için beyan edilen deðer üzerinden satýcý ve alýcý için ayrý 

ayrý  binde 16,5 oranýnda tapu harcý tahsil edilir.

 

Döner Sermaye 

 

Döner Sermaye Ýþletmesince

 

her yýl belirlenen tarifeye göre ücret 
alýnýr

 

 

Diðer Vergiler

 

Var olmasý halinde taþýnmaz malýn veraset ve intikal vergisi ile 
vakýf taviz bedeli iliþiði kestirilir

 

 



13

BAÐIÞ (HÝBE)

Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

 

Kimlik Belgesi

 

 

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine 
ait 

 

 

Fotoðraf

 

 

Baðýþlayanýn 1 adet 

 

Baðýþý kabul edenin  2 adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile 

 

iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, yetki 
belgesi …vb

 

 

 

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

 

 

 

Taþýnmazýn bulunduðu 
Belediyeden alýnýr

 

 

Baðýþa konu taþýnmaza ait Tapu senedi

 

 

 

Var olmasý halinde istenir

 

 

 

 

 
Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 

Tapu Harcý 

 
 

492 HK/(IV)4-a

 

Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az olmamak 
üzere beyan edilen deðeri üzerinden binde 59,4 oranýnda tapu 

harcý, baðýþý kabul edenden tahsil edilir

 
 

Döner Sermaye 

 

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre ücret 
alýnýr

 
 

Diðer Vergiler

 

Var olmasý halinde taþýnmaz malýn veraset ve intikal vergisi

 

ile 
vakýf taviz bedeli iliþiði kestirilir

 

NOT

 

Baðýþ iþleminden sonra, veraset ve intikal vergisi yönünden Tapu 
Müdürlüðünce vergi dairesine duyuruda bulunulur.

 
 

 



14

TRAMPA

Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

 

Kimlik Belgesi

 

 

 

Taraflara ve varsa temsilcil erine 
ait 

 

 

Fotoðraf

 

 

 

Her tarafa 2 adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile 

 

iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, yetki 
belgesi …vb

 

 

 

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

 

 

 

Taþýnmazýn bulunduðu 
Belediyeden alýnýr

 

 

Trampaya  konu taþýnmazlara ait Tapu se nedi  

 

 

Var olmasý halinde istenir  

 

 

 

 

Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 

Tapu Harcý 

 
 

492 HK/(IV)20-a

 

Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az olmamak 
üzere ilgililerce beyan edilecek deðerleri üzerinden, her iki 

taraftan ayrý ayrý binde 16,5 oranýnda tapu harcý, tahsil edilir.

 
 

Döner Sermaye 

 

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre ücret 
alýnýr

 
 

Diðer Vergiler

 

Var olmasý halinde taþýnmaz malýn veraset ve intikal vergisi ile 
vakýf taviz bedeli iliþiði kestirilir
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ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDÝ

Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

ÝÞLEM TAPU MÜDÜRLÜÐÜNDE YAPILACAK ÝSE

 

Kimlik Belgesi

 

Taraflara, tanýklara  ve varsa 
temsilcilerine ait 

 

Fotoðraf

 

Bakým alacaklýsýnýn 1 adet

                    

Bakým borçlusunun 2 adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, …vb

 

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

 

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden 
alýnýr

 

Ýþleme  konu taþýnmaza ait Tapu senedi

 

Var olmasý halinde istenir

 

ÝÞLEM NOTER VEYA SULH HAKÝMLÝÐÝNDE YAPILMIÞ  ÝSE  

Ölünceye kadar bakma sözleþmesi  

 
Sözleþmede bakým borçlusuna tescil 

isteme yetkisi verilmiþse

 Tescile yönelik mahkeme kararý veya

   

Bakým alacaklýsýnýn (taþýnmazý temlik 
edenin) talebi

 

Sözleþmede bakým borçlusuna tescil 
isteme yetkisi verilmemiþse

 

Kimlik Belgesi

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait 

 

Fotoðraf

 

1 adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

Vekaletname…vb

 

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

 

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden 
alýnýr

 

Ýþleme  konu taþýnmaza ait Tapu senedi

 

Var olmasý halinde

 

istenir
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Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 

Tapu Harcý 

 
 

492 HK/(IV)20-a

 

Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az 
olmamak üzere beyan edilecek deðeri üzerinden, bakým 

borçlusu ve bakým alacaklýsýndan ayrý ayrý binde 16,5 
oranýnda tapu harcý tahsil edilir.

 
Döner Sermaye  Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre 

ücret alýnýr.

 
 

Diðer Vergiler 1

 

Var olmasý halinde taþýnmaz malýn veraset ve intikal vergisi ile 
vakýf taviz bedeli iliþiði kestirilir.

 
 

Diðer Vergiler 2

 

Kanuni Ýpotek  Tesisi  talebinde bulunulur ise; teminat 
gösterilecek miktar üzerinden binde 3,96 oranýnda harç ve 

binde 8,25  oranýnda damga vergisi  tahsil edilir.

 

 

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDÝ
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 MÝRAS YOLUYLA ÝNTÝKAL ÝÞLEMLERÝ

Gerekli Belgeler

 

Açýklama

 

ELBÝRLÝÐÝ HALÝNDE MÜLKÝYET (HÝSSE BELÝRTÝLMEDEN) ESASINA GÖRE

 

Kimlik Belgesi

 

Taraf veya varsa temsilcisine ait 

 

Fotoðraf

 

1 adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, …vb

 

Veraset belgesi 

 

Sulh Hukuk Mahkemesinden alýnan 
aslý veya onaylý örn eði

 

Ýþleme  konu taþýnmaza ait Tapu senedi

 

Var olmasý halinde istenir

 

PAYLI HALÝNDE MÜLKÝYET (HÝSSE BELÝRTÝLEREK) ESASINA GÖRE

 

Kimlik Belgesi

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait 

 

Fotoðraf 1 adet  

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 
Vekaletname, vasi kararý, …vb

 Veraset belgesi 

 

Sulh Hukuk Mahkemesinden alýnan 
aslý veya onaylý örneði

 

Ýþleme  konu taþýnmaza ait Tapu senedi

 

Var olmasý halinde istenir

 

  

 

Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 

Tapu Harcý

 
 

492 HK/(IV)3-b

 

Tapu harcý yoktur .

 

Döner Sermaye

 

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre 
ücret alýnýr

 
 

Diðer Vergiler 1

 

Taþýnmaz malýn veraset ve intikal vergisi iliþiði ile var olmasý 
halinde  vakýf taviz bedeli iliþiði kestirilir
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Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

Kimlik Belgesi

 

Taraflara

 

ve varsa temsilcilerine ait 

 

Fotoðraf

 

1’er adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, …vb

 

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

 

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden 
alýnýr

 

Ýþleme  konu taþýnmaza ait Tapu senedi
 

Var olmasý halinde istenir
 

(Var olmasý durumunda)

  Paylý mülkiyete dönüþmemiþ taþýnmaz 
mallarda mirasçýlar arasýnda noterce 
düzenlenmiþ fotoðraflý miras taksim 

sözleþmesi 

 

Sözleþmede her bir mirasçýya tescil 
isteme yetkisi verilmiþse her biri 

kendisine düþen taþýnmazýn tescilini 
isteyebilir. Aksi takdirde tüm 

mirasçýlarýn talebi veya mahkeme 
kararý gerekir

 

Encümen kararý ve Deðiþiklik dosyasý

 

Ýfrazen taksim iþlemlerinde Kadastro 
Müdürlüðünce kontrol edilmiþ 

deðiþiklik dosyasý ile mücavir alan 
içinde Belediye encümen kararý , 

mücavir alan dýþýnda Ýl Ýdare Kurulu 
Kararý gerekir. 

 

 

TAKSÝM (PAYLAÞMA)
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Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 
 

Tapu Harcý 1

 

(Mirasýn Taksimi)

 

492 HK/(IV)3-a

 

Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az 
olmamak üzere beyan edilecek deðeri üzerinden, Terek eye 

dahil taþýnmaz mallarýn kanuni ve atanmýþ mirasçýlar arasýnda 
aynen veya ifrazen yapýlacak taksiminde binde 19,8  oranýnda 

tapu harcý tahsil edilir.

 

 
 

Tapu Harcý 2

 
 

492 HK/(IV) 6-b

 

Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az 
olmamak üzere beyan edilecek deðeri üzerinden, Ýmar 

parselasyon planlarý uygulama sonucu þuyulanan parsellerin 
pay sahipleri arasýnda rýzaen veya  hükmen taksiminde binde 

9,9 oranýnda tapu harcý tahsil edilir.  
 
 

Tapu Harcý 3

 
 

492 HK/(IV) 6-a

 Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az 
olmamak üzere beyan edilecek deðeri üzerinden binde 9,9 

oranýnda tapu harcý tahsil edilir.

 
 
 

Tapu Harcý 4

 
 

492 HK/(IV) 6-c

 

Yukarýdaki fýkralar dýþýnda kalan ve müþterek mülkiyete konu 
olanlarýn rýzaen veya hükmen pay sahipleri arasýnda aynen 

veya ifrazen taksiminde  Ýlgili belediyece bildirilen emlak 
beyan deðerinden az olmamak üzere beyan edilecek deðeri 

üzerinden binde 3,96  oranýnda tapu harcý tahsil edilir.

 

Döner Sermaye 

 

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre 
ücret alýnýr.

 
 

Diðer Vergiler 

 

Var olmasý halinde taþýnmaz malýn veraset ve intikal vergisi ile 
vakýf taviz bedeli iliþiði kestirilir.

 
 

TAKSÝM (PAYLAÞMA)



20

Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

 

Kimlik Belgesi

 

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine 
ait 

 

 

Fotoðraf

 

 

1’er adet

 

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

 

Vekaletname, yetki belgesi …vb

 

 

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu senedi

 

 

Var olmasý halinde istenir

 

 

 

 

 

Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 

Tapu Harcý 

 

 

492 HK/(IV)7-a,b  
Ýpotekle saðlanan 

 
borç miktarý (kredi tutarý) üzerinden binde 

3,96 oranýnda ipotek borçlusundan tahsil edilir.

 

 

Damga Vergisi 

 

 

488 DVK/(I)1-a

 

Ýpotek miktarý üzerinden binde 8,25 oranýnda ipotek 
borçlusundan tahsil edilir.

 

Döner Sermaye 

 

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre ü cret 
alýnýr

 

 
 

AÇIKLAMA

  

(Harç Muafiyeti)

 

?

 

5035 Sayýlý yasa ile

  

Bankalar,  Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooparatifleri, yurtdýþý kredi kuruluþlarý ile 
uluslararasý kurumlarca kullandýrýlan kredilerle ilgili 
olarak teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek 
iþlemlerinde 

 

?

 

Zirai krediler,  esnaf kredileri , finansal kiralama nedeniyle 
tesis edilecek ipotekler de tapu harcý ve damga vergisi 
muaftýr.

  
 
 

ÝPOTEK (*)
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Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

 

Kimlik Belgesi

 

 

Taraflara ve varsa 
temsilcilerine ait 

 

 

Fotoðraf

 

 

1’er adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, yetki 
belgesi …vb

 

 

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

 

 

Taþýnmazýn bulunduðu 
Belediyeden alýnýr

 

 

Ýþleme konu taþýnmaza ait Tapu senedi
 

 

Var olmasý halinde istenir
 

 
Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 

Tapu Harcý 1

 
 

492 HK/(IV)20-e

 

Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az olmamak 
üzere beyan edilen deðeri üzerinden lehine intifa hakký 
tanýnandan binde 16,5  oranýnda tapu harcý tahsil edilir.

 
 

Tapu Harcý 2

 

492 HK/(IV)4-a

 

Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az olmamak 
üzere beyan edilen deðeri üzerinden lehine intifa hakký tesis 

edilenden binde 59,4  oranýnda tapu harcý tahsil edilir.

 
 

Döner Sermaye 

 
 

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre 
ücret alýnýr.

 
 

 

ÝNTÝFA HAKKI
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AÇIKLAMA  1

 
 

Tapu Harcý 
Açýsýndan,

 

Ýntifa Hakkýnýn

 

Taþýnmazdaki 
Deðere

 

Oraný

 

 

Tahsil edilecek  tapu harçlarýnýn hesabýnda, taþýnmazýn emlak 
vergisi beyan deðerinin 2/3’ü intifa hakký olarak kabul 

edilmektedir. Örnek vermek gerekirs e, iþleme konu taþýnmazýn 
emlak vergisi beyan deðeri 7.500.TL.sý ise 5.000.TL.sý intifa 

hakký, 2.500.TL.sý kuru mülkiyete (çýplak mülkiyete) ayrýlýr.

 
 

 
 

AÇIKLAMA 2

 
 

Ýntifa Hakkýnýn 
Terkininde

 
 Alýnacak  Harç  

 
 
 

1-Kanuni mirasçýlar dýþýnda, intifa hakkýnd an, kuru mülkiyet 
sahibi lehine  ivazsýz  (bedelsiz)  feragat  edilmesinde  veya  
süreli  intifa haklarýnda, sürenin dolmasý sebebiyle intifa 
hakkýnýn terkininde, iþleme konu taþýnmazýn ilgili belediyece 
bildirilen emlak beyan deðerinden az olmamak üzere, 
bildirilen deðer üzerinden (4/a) nolu pozisyon uyarýnca binde 
59,4 oranýnda tapu harcý, kuru mülkiyet sahibinden tahsil 
edilir

 2-. Ýntifa hakkýndan feragat, bir bedel karþýlýðýnda yapýlmakta 
ise, yine, lehine feragat edilen kuru mülkiyet sahibinden (20/e) 
pozisyonu uyarýnca binde 16,5 oranýnda tapu harcý tahsil edilir.

 

3- Ýntifa Hakký Sahibinin Bu Hakkýndan, Kanuni Mirasçý olan 
kuru mülkiyet sahipleri lehine bedelsiz feragat edilmesi 
halinde, (14) nolu pozisyon uyarýnca, sadece terkin harcý  tahsil 
edilir. Ancak, bu halde ayrýca intifadan dolayý, veraset ve intikal 
vergisinin tarih ve tahakkuku için, ilgili vergi dairesine bilgi 
verilir.

 

4-Ýntifa hakký sahibinin ölümü sebebiyle terkinde, (14) nolu 
pozisyon uyarýnca sadece terkin harcý  tahsil edilir ve veras et 
ve intikal yönünden ilgili vergi dairesine duyuru yapýlýr.

 
 

ÝNTÝFA HAKKI
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Gerekli Belgeler  Açýklama 

 

Kimlik Belgesi 

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait  

 

Fotoðraf 

 

1’er adet 

Ýþlemde temsil  var ise 

 temsile iliþkin belge 
Vekaletname, yetki belgesi …vb 

 

 

 

 

 

 

Mimari proje 

Yapý veya yapýlarýn dýþ cepheler ve iç taksimatý 
baðýmsýz bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve 
baðýmsýz bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre 
hesaplanan deðerleriyle oranlý arsa paylarý ve 
baðýmsýz bölümlerin yapý inþaat alaný da açýkça 
gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafýndan 
yapýlan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün 
paydaþlarý tarafýndan imzalanan, yetkili kamu kurum 
ve kuruluþlarýnca onaylanan mimari proje.  
Bir arsa üzerine birden fazla inþa edilen yapýlarýn her 
birinin projede ayrý ayrý gösterilmesi ve blok 
yapýlarda, her blok için ayrý proje verilmesi 
zorunludur. 

 

 

Vaziyet Planý 

 

Bir arsa üzerine yapýlacak birden fazla yapýlarýn (blok 
veya ayrý ayrý) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, 
yeþil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açýkça 
gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiþ olmasý 
gerekir.  

Genel inþaat projesinde, vaziyet planý mevcut ise ayrýca 
vaziyet planý ibrazýna gerek yoktur. 

 

Yönetim Planý 

Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim 
planýnýn  her sayfasýnýn  bütün maliklerce  imzalanmýþ 
olmasý gerekir. 

Ýþlemin Mali Yönü 
 

 

Tapu Harcý  

 

 

Kat irtifaký iþlemi harç  ve vergiye tabi deðildir. 

Döner Sermaye  Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre ücret 
alýnýr. 

 
 

KAT ÝRTÝFAKI KURULMASI
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Gerekli Belgeler  Açýklama 

 

Kimlik Belgesi 

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait  

 

Fotoðraf 

 

1’er adet 

Ýþlemde temsil  var ise  

temsile iliþkin belge 

 

Vekaletname, yetki belgesi …vb 

 

 

 

 

Mimari proje 

Yapý veya yapýlarýn dýþ cepheler ve iç taksimatý 
baðýmsýz bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri 
ve baðýmsýz bölümlerin konum ve büyüklüklerine 
göre hesaplanan deðerleriyle oranlý arsa paylarý ve 
baðýmsýz bölümlerin yapý inþaat alaný da açýkça 
gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar 
tarafýndan yapýlan ve anagayrimenkulün maliki 
veya bütün paydaþlarý tarafýndan imzalanan, 
yetkili kamu kurum ve kuruluþlarýnca onaylanan 
mimari proje . 
Bir arsa üzerine birden fazla inþa edilen yapýlarýn 
her birinin projede ayrý ayrý gösterilmesi ve blok 
yapýlarda, her blok için ayrý proje verilmesi 
zorunludur. 

 

 

Vaziyet Planý 

 

Bir arsa üzerine yapýlacak birden fazla yapýlarýn 
(blok veya ayrý ayrý) arsa içindeki konumunu, 
varsa özel yol, yeþil saha, spor tesisleri gibi ortak 
yerlerin açýkça gösterilmesi ve belediyece tasdik 
edilmiþ olmasý gerekir.  

Genel inþaat projesinde, vaziyet planý mevcut ise 
ayrýca vaziyet planý ibrazýna gerek yoktur. 

 

Yönetim Planý 

Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen 
yönetim planýnýn  her sayfasýnýn  bütün maliklerce  
imzalanmýþ olmasý gerekir. 

Yapý Kullanma Ýzin Belgesi Tüm baðýmsýz bölümlere ait Belediye veya Valilikçe 
verilmiþ olan belgedir. 

Ýþlemin Mali Yönü 

 
 

Tapu Harcý  

 

 

Kat mülkiyeti iþlemi harç  ve vergiye tabi deðildir. 

Döner Sermaye  Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre ücret 
alýnýr. 

AÇIKLAMA Kat irtifakýndan kat mülkiyetine geçecek taþýnmazlarda  kat irtifaký 
tesisinde alýnmýþ belgeler yeniden istenmez.  

 

KAT MÜLKÝYETÝ  KURULMASI
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Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

Kimlik Belgesi

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait .

  

Fotoðraf

 

1’er adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, …vb

 

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

 

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden 
alýnýr.

 

Ýþleme  konu taþýnmaza ait Tapu senedi

 

Var olmasý halinde istenir.

 

Deðiþiklik dosyasý 

 

Serbest mühendislerce düzenlenmiþ 
ve uygunluðu kadastro müdürlüðünce 
kontrol edilerek onaylanmýþ ve bir üst 
yazýya baðlanmýþ üç takým dosya 
içinde deðiþiklik beyannamesi, 
kontrol raporu ve eki belgeler.

 Encümen kararý/ Ýl Ýdare Kurulu Kararý  

 

Mücavir alan içinde Belediye encümen 
kararý , mücavir alan dýþýnda Ýl Ýdare 
Kurulu Kararý gerekir. 

 

 

Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 
 

Tapu Harcý 

 
 

492 HK/(IV)6-a,b

 

Ýlgili belediyece bildirilen emlak beyan deðerinden az 
olmamak üzere beyan edilecek deðeri üzerinden binde 9,9 

oranýnda tapu harcý tahsil edilir.

 

Döner Sermaye 

 

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre 
ücret alýnýr.

 
 

AYIRMA (ÝFRAZ) ÝÞLEMLERÝ



Taným : Birbirine bitiþik birden çok parsellerin bir parsel haline 
dönüþtürülmesine birleþtirme denir.
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Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

Kimlik Belgesi

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait 

 

Fotoðraf

 

1 adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, …vb

 

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

 

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden 
alýnýr.

 

Ýþleme  konu taþýnmaza ait Tapu senedi

 

Var olmasý halinde istenir

 

Deðiþiklik dosyasý 

 

Kadastro Müdürlüðünce kontrol 
edilerek onaylanmýþ ve

 
üst yazýya 

baðlanmýþ üç takým birleþtirme 
dosyasý,tescil bildirimi ve kontrol 

raporu.

  
Encümen kararý/ Ýl Ýdare Kurulu Kararý  

 

Mücavir alan içinde Belediye encümen 
kararý , mücavir alan dýþýnda Ýl Ýdare 

Kurulu Kararý gerekir. 

 

 

Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 
 

Tapu Harcý 

 
 

492 HK/(IV)6-a,b

 

Ýlgili belediyece bild irilen emlak beyan deðerinden az 
olmamak üzere beyan edilecek deðeri üzerinden binde 9,9 
oranýnda tapu harcý tahsil edilir.

 

Döner Sermaye 

 

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre 
ücret alýnýr

 
 
 

BÝRLEÞTÝRME (TEVHÝT)  ÝÞLEMLERÝ



Taným : Bir taþýnmaz malýn cinsinin, yapýsýz iken yapýlý veya yapýlý iken yapýsýz 
hale; bað, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bað bahçe vb. duruma 
dönüþtürmek için paftasýnda ve tapu sicilinde yapýlan iþlemdir.
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Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

Kimlik Belgesi

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait.

  

Fotoðraf

 

1 adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile 
iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, …vb

 

Emlak Beyan deðerini gösteren 
belge

 

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden alýnýr .

 

Ýþleme  konu taþýnmaza ait Tapu 
senedi

 

Var olmasý halinde istenir.

 

Deðiþiklik dosyasý 

 

Kadastro Müdürlüðünce kontrol edilerek 
onaylanmýþ ve üst yazýya baðlanmýþ üç takým 

birleþtirme dosyasý, tescil bildirimi ve kontrol 
raporu.

 

Yapý Kullanma Ýzin Belgesi   

 
Yapýsýz iken yapýlý hale gelen taþýnmaz 

mallarýn cins deðiþikliði iþlemlerinde, yapý 
kullanma izin belgesi veya iþlemin yapýlmasýný 

talep eden Belediye/Valilik yazýsý.

 

Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 
 

Tapu Harcý 1

 
 

492 HK/(IV)13-a

 

Ýlgili Vergi Dairesi/Mal Müdürlüðünden harcýn ödenmiþ 
olduðuna dair belge alýnarak i þlemler gerçekleþtirilecektir. 
Tapu Müdürlüðünce ayrýca bir harç tahakkuku 
yapýlmayacaktýr.

 

 
 

Tapu Harcý 2

 
 

492 HK/(IV)13-c

 

Yukarýda yazýlý 13 -(a) fýkrasý dýþýnda kalan her nevi cins ve 
kayýt tashihinde (yapýlý iken yapýsýz hale gelme gibi) iþlem 
baþýna maktu harç tahsil edilir. 2011 yýlý için 59,20TL

 

Döner Sermaye 

 

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre 
ücret alýnýr.

 
 

CÝNS DEÐÝÞÝKLÝÐÝ



Taným : Ýrtifak hakký Medeni Kanun ve ilgili diðer kanunlarla tanýmlanan 
haklarýn, ilgili taþýnmaz mallarýn harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili 
için yapýlmasý gereken iþlemlerdir.
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Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

Kimlik Belgesi

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait 

 

Fotoðraf

 

1’er adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, …vb

 

Emlak Beyan deðerini gösteren belge

 

Taþýnmazýn bulunduðu Belediyeden 
alýnýr.

 

Ýþleme  konu taþýnmaza ait Tapu senedi

 

Var olmasý halinde istenir.

 

Deðiþiklik dosyasý 

 

Kadastro Müdürlüðünce kontrol 
edilerek onaylanmýþ ve üst yazýya 

baðlanmýþ üç takým birleþtirme 
dosyasý, tescil bildirimi ve kontrol 

raporu  
Encümen kararý/ Ýl Ýdare Kurulu Kararý  

 

Mücavir alan içinde Belediye encümen 
kararý , mücavir alan dýþýnda Ýl Ýdare 

Kurulu Kararý gerekir. 

 

Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 
 

Tapu Harcý 

 
 

492 HK/(IV)20-e

 

Gayrimenkul üzerine irtifak hakký tesis ve devrine (634 sayýlý 
Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapýlan kat irtifaklarý hariç 
olmak üzere) yönelik iþlemlerde harca esas bedelin emlak 
vergi deðerinin iki katýndan çok olamayacaðý belirtilerek 
azami bedel sýn ýrlamasýna gidilmiþtir. Bu sebeple Binde 16,5 
olan harç bu esasa göre tahsil edilir.

 

 

Döner Sermaye 

 
 

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre 
ücret alýnýr.

 
 

ÝRTÝFAK HAKKI



29

Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

Kimlik Belgesi

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait 

 

Fotoðraf

 

1 adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, …vb

 

Düzeltme nedenini gösteren belge aslý veya 
onaylý örneði

 

Kadastroda bilirkiþi beyanýna göre 
senetsizden yapýlan tespitlerde 

yanlýþlýklarýn düzeltilmesi için ilgili 
muhtarlýktan alýnmýþ fotoðraflý 

ilmühaber

 

Yüzölçümü düzeltmelerinde Kadastro 
Müdürlüðünce düzenlenmiþ tescil 

bildirimi ve tapu sicil müdürlüðüne 
hitaben yazýlmýþ yazý.

 
 

Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 
 

Tapu Harcý 

 
 

492 HK/(IV)13-c

 

13-(a) fýkrasý dýþýnda kalan her nevi kayýt tashihinde iþlem 
baþýna maktu harç tahsil edilir. 2011 yýlý için 59,20TL

 

(Ýdarenin kendi kusurundan meydana gelen hatalar harca tabi 
deðildir).

 

Döner Sermaye 

 

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre 
ücret alýnýr.

 
 

DÜZELTME (TASHÝH) ÝÞLEMLERÝ



Taným : M.K'nun 194 maddesinde yer alan düzenleme ile  eþlerin bütün yaþam 
faaliyetlerini gerçekleþtirdiði ve düzenli yerleþim amacýyla kullandýklarý 
mekanlarýn aile konutu olarak özgülenerek bu taþýnmaz mal üzerinde eþlerin 
tek baþlarýna hukuki iþlem yapmalarýný engelleyen bir þerhtir. 
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       AÝLE KONUTU ÞERHÝ

Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

Kimlik Belgesi

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait 

 

Fotoðraf

 

1 adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý , …vb

 

Konutun Aile Konutu Olduðunu Kanýtlayan 
Belge.

 

 

Muhtarlýktan/Nüfus Müdürlüðünden 
ve Varsa Apartman Yönetiminden 

Alýnmýþ

 

Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði veya Evlilik 
Cüzdaný. 

 

Eþlerin evliliðinin devam ettiðine 
iliþkin  

Gereken Hallerde Taþýnmaz Malýn Þ erhi 
Talep Edilen Taþýnmaz Mal ile Ayný 

Olduðunun Kadastro Müdürlüðünce tesbitine 
iliþkin belge

 

 
Taþýnmazýn tapuda cinsi ev, konut, 
mesken..vs olmamasýna raðmen bu 

amaçla kullanýldýðýnýn ispatý için  

 

 

Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 

Tapu Harcý 

 

Yoktur

 

 

Döner Sermaye 

 
 

Yoktur

 
 



Yabancý gerçek ve tüzel kiþilerin Türkiye'de taþýnmaz edinmeleri, 
15.07.2008 tarih ve 26937 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan 03.07.2008 tarih 
ve 5782 sayýlý Kanunla 2644 sayýlý Tapu Kanununun 35'inci Maddesinde 
düzenlenmiþtir. Yapýlan deðiþiklikle, yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý     
ülkelerde bu ülkelerin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret 
þirketlerinin Ülkemizde taþýnmaz edinimlerine iliþkin yeni esaslar getirilmiþtir.

Tapu Kanununun 35'inci Maddesinin yeni hali aþaðýdaki  þekildedir :  

Yabancý uyruklu gerçek kiþiler, karþýlýklý olmak ve kanuni sýnýrlamalara 
uyulmak kaydýyla, Türkiye'de iþyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, 
uygulama imar planý veya mevzii imar planý içinde bu amaçlarla ayrýlýp tescil 
edilen taþýnmazlarý edinebilirler. Sýnýrlý ayni hak tesis edilmesinde de ayný 
koþullar aranýr. Yabancý uyruklu bir gerçek kiþinin ülke genelinde edinebileceði 
taþýnmazlar ile baðýmsýz ve sürekli nitelikte sýnýrlý ayni haklarýn toplam 
yüzölçümü iki buçuk hektarý geçemez. 

Yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel 
kiþiliðe sahip ticaret þirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde 
taþýnmaz mülkiyeti ve taþýnmazlar üzerinde sýnýrlý ayni hak edinebilirler.

Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin 
kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri lehine Türkiye'de 
taþýnmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fýkralarda yer alan kayýt ve 
sýnýrlamalar aranmaz.
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YABANCI UYRUKLU GERÇEK KÝÞÝLERÝN 
TÜRKÝYE’DE TAÞINMAZ EDÝNÝMLERÝ



Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin 
kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri dýþýndakiler 
Türkiye'de taþýnmaz edinemez ve lehlerine sýnýrlý ayni hak tesis edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti ile arasýnda karþýlýklýlýk olan devlet                   
vatandaþlarýnýn kanuni miras yoluyla intikal eden taþýnmazlarý için birinci 
fýkrada belirtilen kayýt ve sýnýrlamalar uygulanmaz. 

Ölüme baðlý tasarruflarda yukarýdaki fýkralarda belirtilen kayýt ve 
sýnýrlamalar uygulanýr. Türkiye Cumhuriyeti ile arasýnda karþýlýklýlýk olmayan 
devlet vatandaþlarýnýn kanuni miras yoluyla edindikleri taþýnmaz ve sýnýrlý ayni 
haklarýn intikal iþlemleri yapýlarak tasfiye edilir.

Karþýlýklýlýðýn tespitinde hukuki ve fiili durum esas alýnýr. Bu ilkenin 
kiþilere toprak mülkiyeti hakkýnýn tanýnmadýðý, ülke uyruklarýna 
uygulanmasýnda, yabancý devletin taþýnmaz ediniminde kendi vatandaþlarýna 
tanýdýðý haklarýn, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna da tanýnmasý esastýr.

"Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin 
kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketlerinin; sulama, 
enerji, tarým, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunmasý 
gereken alanlar, özel koruma alanlarý ile flora ve fauna özelliði nedeniyle 
korunmasý gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kamu yararý ve ülke 
güvenliði bakýmýndan taþýnmaz ve sýnýrlý aynî hak edinemeyecekleri alanlarý, 
ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn tescile esas koordinatlý harita ve planlarý 
içeren teklifi üzerine belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yabancý uyruklu 
gerçek kiþiler merkez ilçe ve ilçeler bazýnda, uygulama imar planý ve mevzi 
imar plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn yüzölçümünün yüzde 
onuna kadar kýsmýnda taþýnmaz ile baðýmsýz ve sürekli nitelikte sýnýrlý aynî hak 
edinebilirler. 
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Bakanlar Kurulu, merkez ilçe ve ilçelerin altyapý, ekonomi, enerji, çevre, 
kültür, tarým ve güvenlik açýsýndan önemlerini dikkate alarak, bu orandan fazla 
olmamak kaydýyla farklý oran belirlemeye yetkilidir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüðünün baðlý olduðu Bakanlýk bünyesinde, ilgili idare temsilcilerinden 
oluþan komisyon tarafýndan, bu madde uyarýnca Bakanlar Kuruluna verilen 
yetkiler dâhilinde çalýþmalar yapýlmak suretiyle kamu kurum ve kuruluþlarýnýn 
bu kapsamdaki teklifleri incelenip deðerlendirilerek Bakanlar Kuruluna 
sunulur. Valiliklerce, merkez ilçe ve ilçelerin uygulama imar planý ve mevzi imar 
plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn yüzölçümünde meydana gelen 
deðiþiklikler takip eden yýlýn Ocak ayý sonuna kadar komisyona bildirilir.

Askerî yasak bölgeler, askerî güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ve 
deðiþiklik kararlarýna ait harita ve koordinat deðerleri Millî Savunma 
Bakanlýðýnca, özel güvenlik bölgeleri ve deðiþiklik kararlarýna ait harita ve 
koordinat deðerleri ise Ýçiþleri Bakanlýðýnca geciktirilmeksizin Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüðünün baðlý olduðu Bakanlýða verilir.”

"GEÇÝCÝ MADDE 3 - Ýlgili kurum ve kuruluþlar, bu Kanunun 35 inci 
maddesinin yedinci  fýkrasý  uyarýnca,  yabancý uyruklu  gerçek kiþiler ile 
yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe 
sahip ticaret þirketlerinin taþýnmaz ve sýnýrlý aynî hak edinemeyecekleri 
alanlarýn yüzölçümlerini ve valilikler bu fýkrada belirtilen ilçelerin uygulama 
imar planý ve mevzi imar plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn 
yüzölçümlerini bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
komisyona bildirir.

Yabancý uyruklu gerçek kiþilerin merkez ilçe ve ilçeler bazýnda 
edinebilecekleri taþýnmazlar ile baðýmsýz ve sürekli nitelikte aynî haklarýn 
miktarý tespit edilinceye kadar geçecek süre içinde, yabancý uyruklu gerçek 
kiþiler bu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre taþýnmaz ve sýnýrlý aynî 
haklarý edinebilirler.”
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Tapu Kanununun 35'inci Maddesinde yapýlan deðiþiklikle, yabancý 
ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret 
þirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taþýnmaz mülkiyeti ve 
taþýnmazlar üzerinde sýnýrlý ayni hak edinebilirler.

Ýlgili özel kanunlar;
-2634 sayýlý Turizm Teþvik Kanunu
-6326 sayýlý Petrol Kanunu
-4737 sayýlý Endüstri Bölgeleri Kanunu

Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri lehine 
Türkiye'de taþýnmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fýkralarda yer alan kayýt ve 
sýnýrlamalar aranmaz.

Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri 
dýþýndakiler Türkiye'de taþýnmaz edinemez ve lehlerine sýnýrlý ayni hak tesis 
edilemez.
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YABANCI TÜZEL KÝÞÝLÝÐE SAHÝP TÝCARET ÞÝRKETLERÝNÝN 
TÜRKÝYE’DE TAÞINMAZ EDÝNÝMLERÝ



 

Karþýlýklýlýðýn tespitinde hukuki ve fiili durum esas alýnýr. Karþýlýklýlýðýn 
kanuni ve fiili olmasýnýn yanýnda yeni düzenlemede karþýlýklýlýk ilkesinin birebir 
uygulanmasý yerine, yabancý devletin kendi vatandaþlarýna tanýdýðý haklarýn, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna da tanýnmasý esasý getirilmiþtir. 

Bu ilkenin kiþilere toprak mülkiyeti hakkýnýn tanýnmadýðý, ülke 
uyruklarýna uygulanmasýnda, yabancý devletin taþýnmaz ediniminde kendi 
vatandaþlarýna tanýdýðý haklarýn, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna da 
tanýnmasý esastýr.

Bakanlar Kurulu 29.05.1940 tarih ve 2/13394 sayýlý Kararýnda,   
karþýlýklýlýk ilkesinden ne anlaþýlmasý gerektiðini açýklamýþtýr. Karara göre 
karþýlýklýlýk ilkesinin varlýðý için kanuni düzenlemenin yanýnda bunun fiilen 
uygulanabilir olmasý da gerekmektedir. Kanuni karþýlýklýlýðýn fiili durumu 
göstermeyeceði göz önüne alýnan kararda, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaþlarýnýn baþvurusu halinde, yabancý ülkede karþýlaþacaklarý 
sýnýrlamalarýn karþýlýklýlýk uygulamasýna esas alýnmasý istenmiþtir. Dolayýsýyla 
Ülkemiz ile yabancý bir devlet arasýnda taþýnmaz edinimi konusunda 
karþýlýklýlýðýn varlýðýndan söz edebilmek için karþýlýklýlýðýn kanuni ve fiili olmasý 
gerekmektedir. Buna göre, bir yabancý ülke vatandaþýnýn ülkemizde taþýnmaz 
edinmesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn da o ülkede taþýnmaz  
edinmesine, kanun ile hak tanýnmýþ olmasýna ve bu hakkýn da fiilen 
uygulanabilmesine baðlýdýr. 
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KARÞILIKLILIK



KARÞILIKLILIK ÝLKESÝNÝN ÝSTÝSNALARI 

Yabancý gerçek kiþilerin ülkemizde taþýnmaz edinmelerinin birinci 
koþulu karþýlýklýlýk olmakla birlikte, karþýlýklýlýk ilkesine gerçek kiþiler 
açýsýndan getirilen bazý istisnalar bulunmaktadýr. 

Bu istisnalar þunlardýr  

a. Vatansýzlar hiçbir devlet uyruðu taþýmadýklarý için karþýlýklýlýk þartýnýn 
belirleneceði muhatap bir devlet bulunmamaktadýr. Bu nedenle, vatansýzlar 
karþýlýklýlýk þartýndan muaftýrlar. 
b. Türkiye tarafýndan 26.08.1961 tarih ve 359 Sayýlý Kanunla onaylanan 
28.07.1951 tarihli "Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleþme"nin m. 7/2 
hükmüne göre, mülteciler, sýðýndýklarý ülkede üç yýl ikamet ettikten sonra 
karþýlýklýlýk þartýndan muaf olurlar. Türkiye'de bulunan mülteciler de ayný 
hükme tabidir. Muafiyet için mültecilerin bu durumlarýný resmi belge ile 
kanýtlamalarý yeterlidir. 
c. Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin 
kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri lehine 
Türkiye'de taþýnmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fýkralarda yer alan kayýt 
ve sýnýrlamalar aranmaz.

KANUNÝ KISITLAYICI HÜKÜMLERE UYMAK 

Yabancý gerçek kiþilerin ülkemizde taþýnmaz edinmelerinin ikinci 
koþulu kanunla getirilmiþ olan kýsýtlayýcý hükümlere uymaktýr. Yabancýlarýn 
taþýnmaz edinmelerine iliþkin olarak kanunlarýmýzda bazý kýsýtlamalar yer 
almýþ bulunmaktadýr.
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         Bu kýsýtlayýcý hükümler þunlardýr 

a. Yabancýlarýn ülkemizde taþýnmaz edinmelerini coðrafi açýdan sýnýrlayan 
2565 sayýlý Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda yer 
alan düzenlemelere göre; askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerindeki 
taþýnmazlarýn  yabancý gerçek ve tüzel kiþilere satýlmasý, devredilmesi ve 
kiralanmasý mümkün bulunmamaktadýr. 

b. 2644 sayýlý Tapu Kanununun 35'inci Maddesine göre, yabancý uyruklu bir 
gerçek kiþinin ülke genelinde edinebileceði taþýnmazlar ile baðýmsýz ve 
sürekli nitelikteki sýnýrlý ayni haklarýn toplam yüz ölçümü 2,5 hektarý 
geçemez. Kanuni miras bu hükmün dýþýndadýr. 

c. Yabancý uyruklu gerçek kiþiler, Türkiye'de iþyeri veya mesken olarak 
kullanmak üzere, uygulama imar planý veya mevzii imar planý içinde bu 
amaçlarla ayrýlýp tescil edilen taþýnmazlarýn dýþýndaki taþýnmazlarý 
edinemezler. Sýnýrlý ayni hak tesis edilmesinde de ayný koþullar aranýr. 
"Yabancý uyruklu gerçek kiþiler merkez ilçe ve ilçeler bazýnda, uygulama 
imar planý ve mevzi imar plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn 
yüzölçümünün yüzde onuna kadar kýsmýnda taþýnmaz ile baðýmsýz ve 
sürekli nitelikte sýnýrlý aynî hak edinebilirler. Bakanlar Kurulu, merkez ilçe ve 
ilçelerin altyapý, ekonomi, enerji, çevre, kültür, tarým ve güvenlik açýsýndan 
önemlerini dikkate alarak, bu orandan fazla olmamak kaydýyla farklý oran 
belirlemeye yetkilidir." 



Yabancý sermayeli þirketlerin taþýnmaz mal edinimleri 03.07.2008 
tarih ve 5782 sayýlý Kanunla ihdas edilen 2644 sayýlý Tapu Kanununun 
36ýncý maddesinde düzenlenmiþtir. Buna göre : 
"Yabancý yatýrýmcýlarýn Türkiye'de kurduklarý veya iþtirak ettikleri tüzel 
kiþiliðe sahip þirketler, ana sözleþmelerinde belirtilen faaliyet konularýný 
yürütmek üzere taþýnmaz mülkiyeti veya sýnýrlý ayni hak edinebilir ve 
kullanabilirler. Bu þekilde edinilen taþýnmazlarýn Türkiye'de kurulu bulunan 
bir baþka yabancý sermayeli þirkete devrinde ve taþýnmaz maliki yerli 
sermayeli bir þirketin hisse devri yoluyla yabancý sermayeli hale gelmesi 
durumunda da ayný esas geçerlidir. Türkiye'de kurulu yabancý sermayeli 
þirketlerin tasfiyesi halinde þirketin sahip olduðu taþýnmazýn þirket ortaðý 
yabancý gerçek kiþiler veya yurt dýþýnda kurulu yabancý ticaret þirketleri 
tarafýndan edinilmek istenmesi halinde 35 inci madde hükümleri uygulanýr. 

18/12/1981 tarihli ve 2565 sayýlý Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanunu hükümleri saklý kalmak kaydýyla bu þirketlerin, askeri 
yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve ayný Kanunun 28 inci maddesi 
çerçevesinde belirlenen stratejik bölgelerdeki taþýnmaz edinimleri, Genel 
Kurmay Baþkanlýðýnýn ya da yetkilendireceði komutanlýklarýn, özel güvenlik 
bölgelerindeki taþýnmaz edinimleri ise taþýnmazýn bulunduðu yerdeki 
valiliðin iznine tabidir. Valilik iznine tabi hususlar, ilgili idare temsilcilerinin 
katýlýmýyla oluþan komisyonda, taþýnmaz ediniminin, ülke güvenliði ve 
faaliyet konusuna uygunluðu deðerlendirilerek karara baðlanýr.

Bu madde hükümlerine aykýrý þekilde edinildiði veya kullanýldýðý tespit 
edilen taþýnmazlar ve sýnýrlý aynî haklar, Maliye Bakanlýðýnca verilecek süre 
içerisinde maliki tarafýndan tasfiye edilmediði takdirde tasfiye edilerek 
bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir." 

YABANCI SERMAYELÝ ÞÝRKETLERÝN
TÜRKÝYE’DE TAÞINMAZ EDÝNÝMLERÝ



Bu konuda 06.10.2010 tarih ve 27721 sayýlý Resmi Gazetede 
yayýmlanarak yürürlüðe giren “Yabancý Sermayeli Þirketlerin Taþýnmaz 
Mülkiyeti ve Sýnýrlý Ayni Hak Edinimine Ýliþkin Yönetmelik” gereðince 
taþýnmaz mal edinimleri için anýlan þirketler edinilecek taþýnmaz malýn 
bulunduðu Valiliðe baþvurarak Valilikçe bu yönetmeliðe göre yapýlan 
deðerlendirme sonucuna göre talepler yerine getirilebilecektir.

Transfer; Yabancýlarýn gerek döviz bozdurmak suretiyle satýn 
aldýklarý gerekse döviz bozdurmaksýzýn sahip olduklarý taþýnmaz mal ve 
ayni haklarýn gelirleri ve satýþ bedellerinin bankalar ve özel finans kurumlarý 
yolu ile transfer ettirilmesi serbesttir.

2644 Sayýlý Tapu Kanununun 26'ncý Maddesi ile; mülkiyete, 
mülkiyetten ayrý ayni haklara iliþkin sözleþmeleri düzenleme görev ve 
yetkisi Tapu Müdürlüklerine verilmiþtir.

Taþýnmaz mal edinmek isteyen veya mülkiyetten ayrý ayni haklardan 
yararlanmak isteyen yabancý kiþiler, baþvurularýný, taþýnmaz malýn 
bulunduðu yerin Tapu Müdürlüðüne yapacaklardýr.

   

 

TRANSFER

BAÞVURULARIN YAPILACAÐI MERCÝ



Baþvurular için gerekli belgeler bakýmýndan yabancýlarla Türk 
vatandaþlarý arasýnda herhangi bir fark bulunmamaktadýr.

GERÇEK KÝÞÝLER AÇISINDAN

1- Taþýnmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taþýnmaz malýn ada ve 
parsel numarasýný belirtir belge veya malikin sözlü beyaný.
2- Uyruðunda bulunduðu ülkenin kimlik belgesi veya pasaportu ile iki adet 
vesikalýk fotoðraf.

Ýstemde bulunan kiþi vekil ise, temsile iliþkin vekaletname ile          
temsilcinin fotoðraflý kimlik belgesi ve vesikalýk fotoðraf, alýcýlar açýsýndan 
bizzat iþleme katýlmayanlar var ise, onlarý temsil eden temsilcilerin fotoðraflý 
kimlik belgeleri, vesikalýk fotoðraflarý ve temsilciliklerine iliþkin belgeler

Temsile iliþkin belgenin 2010/7 sayýlý genelgede belirtildiði þekilde 
olmasý ve Türkçe bilmeyen taraf bulunmasý halinde ise Tapu Sicil 
Tüzüðünün 17 nci maddesi gereðince yeminli tercüman ile iki tanýk 
bulundurulmasý gerekecektir. 

TÜZEL KÝÞÝLER AÇISINDAN 

1- Yabancý Sermayeli Þirketlerin Taþýnmaz Mülkiyeti ve Sýnýrlý Ayni Hak 
Edinimine Ýliþkin Yönetmeliðin 4’ üncü maddesinde sayýlan belgelerle 
taþýnmaz malýn bulunduðu Valilik Ýl Planlama ve Koordinasyon 
Müdürlüðüne baþvuracaklardýr. Rehin hakký tesisinde ise anýlan 
yönetmeliðin 4/11. maddesi ve Genel Müdürlüðümüzün 2010/24 sayýlý 
genelgesi doðrultusunda hareket edilecektir.

     

BAÞVURULAR ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER



2- Yabancý ülkelerde kendi kanunlarýna göre kurulan yabancý ticaret 
þirketleri  için kurulduklarý ülkenin kendi mevzuatýnca ilgili makamlarýndan 
alacaklarý yetki belgesi yerine geçen bir belgeyi ibraz etmeleri 
gerekmektedir.

Tapu iþlemleri sýrasýnda ödenmesi gereken harç ve vergiler açýsýndan 
yabancý uyruklu kiþiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý arasýnda hiçbir 
fark yoktur.

Ancak, ülkemizde taþýnmaz mal edinmek isteyen yabancý uyruklu 
gerçek ve tüzel kiþilerin edinmek istedikleri taþýnmaz mallarýn Askeri Yasak 
Bölge ve Güvenlik Bölgeleri dýþýnda kalýp kalmadýðýnýn tespit edilebilmesini 
teminen yetkili askeri makama sorulurken, taþýnmazýn bulunduðu yerin 
1/25000 ölçekli haritada iþaretlenmesi için araziye gidilmesi gerekiyorsa  
iþlemine göre döner sermaye hizmet bedeli alýnmaktadýr.



GENEL MÜDÜRLÜÐÜMÜZ MÜZESÝ’NDEN GÖRÜNTÜLER



SERVER EFENDÝ

            
        Görevine çok baðlý bir memur olan Server Efendi, “kaide-i kadime” üzere hareket 
ederek, kayýtlarýn muhafazasýna önem verir ve herhangi bir suistimale meydan 
vermemek için defterlerin dýþarý çýkarýlmasýna izin vermezdi. Meydana gelen bir ihtilaf 
üzerine dönemin padiþahý l. Mahmud (1730-1754) arazilerle ilgili defterleri istemiþ, 
ancak Server Efendi “Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin Kanunnamesi'ne göre, 
Defterhane'den gece vakti defter çýkarýlmasý men edilmiþtir. Sultanýmýz af 
buyursunlar, defterleri çýkartamam” þeklinde bir cevapla bu isteði reddetmiþti. 

Server Efendinin cevabý kendisine ulaþtýðýnda gazaba gelen Sultan bu 
memurun idamýný ferman buyurmuþtu. Sabah olduðunda huzura kabul edilen 
Sadrazam'ýn, Server Efendi'nin davranýþýnda haklý olduðunu Sultan’a arz etmesi 
üzerine Sultan, yen ibir ferman çýkararak idam kararýnýn uygulanmamasýný emretmiþ, 
ancak iþ iþten geçmiþ ve Server Efendi idam edilmiþti. Görevi uðruna canýndan olan 
bu memura yaptýðýndan piþman olan l. Mahmud, Defter Emini'nin defterhane 
binasýnýn bahçesine gömülmesini emretti. 

“Ser verip, sýr vermeyen ”Server Efendi' nin türbesi kutsal bir yer olarak kabul 
edildi ve Server Dede memurlarýn evliyasý olarak efsaneleþti. 

Osmanlý Döneminde Defterhane binasý iken 
bugünkü Tapu ve Kadastro Ýstanbul Bölge 
Müdürlüðünün hizmet binasý olarak kullanýlan 
yapýnýn arka bahçesinde, 1748 tarihli mezarýn baþ 
tarafýndaki kitabede “Ser verip sýr vermeyen Server 
Dede’nin davasýna ve sýrrýna sahip çýkýp, bu uðurda 
öldüðü ve bu yüzden Defter-i Hakani binasýnýn 
avlusuna gömüldüðü yazýlýdýr. (D.J-Ö.1748)

Server Efendi Sergi Salonu
 (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü

Arþiv Dairesi Baþkanlýðý)
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