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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.
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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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 Kadastro Müdürlüklerine Baþvuru Þekli :

Kadastro Müdürlüklerinde iþlem yaptýrmak isteyenler bizzat veya 
vekilleri (temsilcileri), varsa kanuni temsilcisi (vekil, vasi, kayyým ve kanuni 
müþavir) vasýtasýyla önce kadastro müdürü veya görevlendirilen bir personele 
gerekli belgeleriyle birlikte müracaat ederek ne tür iþlem yaptýrmak istediklerini 
bildirirler.

Ýstemin talep sahibi veya taþýnmazýn ilgilisinden geldiði tespit 
edildikten sonra istem belgesi düzenlenir. Ýstenen belgelerden eksik olanlar 
istem belgesinin arka yüzünde belirtilir ve tamamlattýrýlmasý saðlanýr. Ýþlem için 
gün verilmiþ ise, iþlemin yapýlacaðý gün ve saat ile iþlemin fen kayýt numarasý 
bilgilerini içeren kaþenin basýldýðý kâðýt doldurularak talep sahibine verilir. 
Müdür tarafýndan talep konusu iþ memura havale edilir.  

Plan örneði taleplerinde 492 Sayýlý Harçlar Kanununda belirtilen 
harç miktarý ilgilisi  tarafýndan  T.C. Ziraat Bankasý, Vakýflar Bankasý, Halk 
Bankasý, Ýþ Bankasý, Yapý ve Kredi  Bankasý, Garanti Bankasý, Þekerbank, 
Finansbank A.Þ., Oyakbank A.Þ.'ne   veya  ilgili  maliye veznesine yatýrýlýr. 
Diðer iþlemlerde döner sermaye ücretleri ilgili banka veya Döner Sermaye 
Ýþletmesi Saymanlýðýna ait banka hesap numarasýna yatýrýlýr.

Büro  ve  arazi  kontrol  ve ölçüleri yapýlarak iþin gerektirmesi 
durumunda tescil bildirimi (beyanname) hazýrlanýr. Beyannameye ilgililerin 
imzalarý alýnarak tescil yapýlmak üzere bir üst yazý ile Tapu Sicil Müdürlüðüne 
gönderilir.

BAÞVURU VE ÝZLENEN YÖNTEM
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Zorunlu  Deprem Sigortasý Uygulamasý Ýle  Ýlgili Not :

587 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci ve 9 uncu 
maddesinin 1 inci fýkralarý uyarýnca, Zorunlu Deprem Sigortasý yapma ve 
yaptýrma yükümlülüðü taþýnmaz mal maliki ile intifa hakký sahiplerine 
getirildiðinden, taþýnmaz mal üzerinde müþtakilen mesken olarak inþa edilmiþ 
binalar ile birlikte, 634 Sayýlý Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamýnda tesis edilen kat 
mülkiyetine konu mesken, ticarethane, büro ve benzeri amaçlara tahsis 
edilmiþ baðýmsýz bölüm maliklerinin veya intifa hakký sahiplerinin taleplerine 
baðlý olarak, tapu kütüðü üzerinde tescili veya terkini gerektiren iþlemlerin, 27 
Kasým 2000 tarih, B021TKG0100001-074/111-4906 , 22 Ocak 2001 tarih, 
B021TKG0100001-074/111-353, 25 Haziran 2003 tarih B091TKG0100001-
074/111-2145 ve 23 Ekim 2008 tarih B.09.1.TKG0100001-074/111-4582 
Sayýlý Genelgelerde belirtilen esaslar çerçevesinde ve Genel Müdürlük 
sitesinde yayýmlanan Bölge Genelgelerimizde bildirilen yetkili sigorta þirketleri 
ve acenteler tarafýndan yapýlmýþ bulunan Zorunlu Deprem Sigortasý 
poliçelerinin ibrazý suretiyle karþýlanmaktadýr.
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TALEBE BAÐLI OLARAK
 KADASTRO MÜDÜRLÜKLERÝNCE YAPILAN  ÝÞLEMLER

                

Taným: Parselin tapu planýndan aynen alýnan örneði.

Gerekli Belgeler :

1. Taþýnmaz malýn güncel tapu senedi veya tapu kayýt örneði. (TAKBÝS'e baðlý 
olan ve ilgili tapu sicil müdürlüðündeki tapu kayýt bilgilerine ulaþýlabilen 
kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydý istenmez.  Tapu   
senedi   veya   tapu  kayýt  örneði  kadastro  müdürlüðünce  TAKBÝS' de 
sorgulanarak kontrol edilir.)
2. Taþýnmaz mal malikinin kimliði ya da vekilinin vekâletname örneði ve kimliði. 
(Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)
      - Taþýnmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyým ise mahkeme kararý 
ve kimliði, veli ise aile nüfus kayýt örneði ve kimliði.
     - Talep sahibi þirket, vakýf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, iþi 
yapýlmasý için yetki verildiðini açýkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile 
temsilcinin kimliði. 
   - Taþýnmaz malýn  sahibi  ölmüþ ise  talepte  bulunanlarýn  mirasçý 
olduklarýný gösterir veraset belgesi veya vukuatlý nüfus kayýt örneði ve kimliði.

Ýþlemin Mali Yönü :

1. 492 sayýlý Harçlar Yasasýna göre plan örneði harcý kadastro  müdürlüðünce 
tahakkuk fiþi düzenlenerek ilgilisi tarafýndan bankaya veya maliye veznesine 
yatýrýlýr.
2. Bu iþlem için Döner Sermaye Ýþletmesi adýna herhangi bir ücret alýnmaz.

7

PLAN ÖRNEÐÝ



Ýzlenecek Yol :

1. Taþýnmaz malýn maliki veya hissedarlarýndan herhangi biri yukarýda 
belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasýtasý ile taþýnmazýn 
bulunduðu kadastro müdürlüðüne talepte bulunur.
2. Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Ýstem belgesine iþlemler 
için gün ve saat yazýlmasý zorunludur. Talebin karþýlanacaðý gün ve saat ilgili 
idareye/ talep sahibine bildirilir. 
3. Talebin resmi yazý ile yapýlmasý halinde istem belgesinin düzenlenmesine 
gerek yoktur. 
4. Görevlendirilen kadastro elemaný, plan örneðini tek nüsha olarak talep 
konusu parselin sýnýrlarý, komþu parsel numaralarý, varsa karelajlarý ile birlikte 
pafta ölçeðini belirtecek þekilde hazýrlar. Plan örneðinde ölçü deðerlerine 
iliþkin bilgiler gösterilmez. 
5. Talebin resmi yazý ile yapýlmasý halinde plan örneði üst yazý ile ilgili resmi 
kuruluþa gönderilir.
6.  Ýlgilisi, tarih belirtmek suretiyle, istem belgesinin ilgili bölümünü, plan 
örneðini aldýðýna dair imzalar.
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Taným : Parselin veya baðýmsýz bölümün bulunduðu yerin, herhangi bir ölçme 
iþlemi yapmadan paftasý ile vaziyet ve baðýmsýz bölüm planýndaki þekil ve ölçü 
deðerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

Gerekli Belgeler :

1. Taþýnmaz malýn güncel tapu senedi veya tapu kayýt örneði. (TAKBÝS'e baðlý 
olan ve ilgili tapu sicil müdürlüðündeki tapu kayýt bilgilerine ulaþýlabilen 
kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydý istenmez. Tapu senedi 
veya tapu kayýt örneði kadastro müdürlüðünce TAKBÝS' de sorgulanarak 
kontrol edilir.)
2. Taþýnmaz mal malikinin kimliði ya da vekilinin vekâletname örneði ve kimliði. 
(Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)
     - Taþýnmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyým ise mahkeme kararý ve 
kimliði, veli ise aile nüfus kayýt örneði ve kimliði.
    - Talep sahibi þirket, vakýf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, iþi yapýlmasý 
için yetki verildiðini açýkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin 
kimliði. 
  - Taþýnmaz malýn  sahibi  ölmüþ ise  talepte  bulunanlarýn  mirasçý 
olduklarýný gösterir veraset belgesi veya vukuatlý nüfus kayýt örneði ve kimliði. 

Ýþlemin Mali Yönü :

            Döner sermaye hizmet bedeli bankaya yatýrýldýktan sonra talep 
alýnýr, bu bedelin ödenmemesi halinde iþlemler kayýt altýna alýnmaz. 
 Taþýnmazýn bulunduðu yer haricindeki kadastro müdürlüklerine 
talepte bulunulmasý durumunda; talepte bulunulan kadastro müdürlüðü döner 
sermaye ücretini tahsil eder.
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Ýzlenecek Yol :

1. Taþýnmaz malýn maliki veya hissedarlarýndan herhangi biri yukarýda 
belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasýtasý ile kadastro 
müdürlüðüne talepte bulunur.
2. Taþýnmazýn bulunduðu yer haricindeki kadastro müdürlüklerine talepte 
bulunulmasý durumunda; talepte bulunulan kadastro müdürlüðü, gerekli 
belgelerin uygun olup olmadýðýný kontrol eder, uygun bulunmasý halinde, talep 
sahibinden alýnan ve içeriðinde taþýnmazýn bulunduðu yerde talebin yapýlmasý 
sýrasýnda hazýr bulunacak kiþinin adý, soyadý, T.C. kimlik numarasý ve iþleme 
ait bilgileri bulunan dilekçesi alýnýr ve ilgili kadastro müdürlüðüne faks ile iletilir. 
3. Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karþýlanacaðý gün 
ve saat ilgili idareye / talep sahibine bildirilir.
4. Talep sahibi (Ýlgili kiþi/kamu kurum ve kuruluþlarý veya yapýmcýlar ) istem 
belgesinde belirtilen gün ve saatte temin edeceði taþýt ile görevli kadastro 
elemanýný taþýnmaz malýn mahalline götürür.
5. Parsele iliþkin yer gösterme taleplerinde görevli kadastro memuru 
tarafýndan parselin bulunduðu pafta örneði kadastro müdürlüðü arþivinden 
alýnýr. Parselin yeri, herhangi bir ölçü yapmadan pafta örneðinden 
faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilir. 
6. Baðýmsýz bölüme iliþkin yer gösterme taleplerinde, görevli kadastro memuru 
tarafýndan baðýmsýz  bölümün bulunduðu parseli gösterir pafta örneði ile 
baðýmsýz bölüm planý ve vaziyet planý örneði kadastro müdürlüðü arþivinden 
alýnýr. Baðýmsýz bölüm, herhangi bir ölçü yapýlmadan mahallinde ilgilisine 
gösterilir. Kat mülkiyetine geçirilmemiþ baðýmsýz bölümlerin yer gösterme 
talepleri      karþýlanmaz.
7.  Parselin yer gösterme iþleminden sonra parselin yerini, bilinen yollara ve 
tesislere göre tarif eden ölçeksiz bir kroki düzenlenir. Meskûn alanlarda 
cadde/sokak adý ile kapý numarasý da belirtilir. Baðýmsýz bölümün yer 
gösterme iþlemi için, baðýmsýz bölümün bulunduðu bina, bilinen yollara ve 
tesislere göre tarif edilerek binanýn bulunduðu cadde/sokak ve varsa bina adý, 
kapý numarasý, kat adedinin de belirtildiði ölçeksiz krokisi düzenlenir. Yer 
gösterme krokisi ilgilisinin talebine istinaden verilebilir.
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Taným :  Taþýnmaza ait mülkiyet veya irtifak hakký sýnýrlarýnýn, tapu planýndaki 
bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde iþaretlenmesidir.

Gerekli Belgeler :
1. Taþýnmaz malýn güncel tapu senedi veya tapu kayýt örneði. (TAKBÝS'e baðlý 
olan ve ilgili tapu sicil müdürlüðündeki tapu kayýt bilgilerine ulaþýlabilen 
kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydý istenmez. Tapu senedi 
veya tapu kayýt örneði kadastro müdürlüðünce TAKBÝS' de sorgulanarak 
kontrol edilir.)
2. Taþýnmaz mal malikinin kimliði ya da vekilinin vekâletname örneði ve kimliði. 
(Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)
     - Taþýnmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyým ise mahkeme kararý ve 
kimliði, veli ise aile nüfus kayýt örneði ve kimliði.
    - Talep sahibi þirket, vakýf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, iþi yapýlmasý 
için yetki verildiðini açýkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin 
kimliði.
   - Taþýnmaz malýn  sahibi  ölmüþ ise  talepte  bulunanlarýn  mirasçý 
olduklarýný gösterir veraset belgesi veya vukuatlý nüfus kayýt örneði ve kimliði.

Ýþlemin Mali Yönü :
   Döner sermaye hizmet bedeli bankaya yatýrýldýktan sonra talep 
alýnýr, bu bedelin ödenmemesi halinde iþlemler kayýt altýna alýnmaz. 

Taþýnmazýn bulunduðu yer haricindeki kadastro müdürlüklerine 
talepte bulunulmasý durumunda; talepte bulunulan kadastro müdürlüðü döner 
sermaye ücretini tahsil eder.   

                  Ýzlenecek Yol :
1. Taþýnmaz malýn maliki veya hissedarlarýndan herhangi biri yukarýda 
belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasýtasý ile kadastro 
müdürlüðüne talepte bulunur.
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2. Taþýnmazýn bulunduðu yer haricindeki kadastro müdürlüklerine talepte 
bulunulmasý durumunda; talepte bulunulan kadastro müdürlüðü, gerekli 
belgelerin uygun olup olmadýðýný kontrol eder, uygun bulunmasý halinde talep 
sahibinden alýnan ve içeriðinde taþýnmazýn bulunduðu yerde talebin yapýlmasý 
sýrasýnda hazýr bulunacak kiþinin adý, soyadý, T.C. kimlik numarasý ve iþleme 
ait bilgileri bulunan dilekçesi alýnýr ve ilgili kadastro müdürlüðüne faks ile iletilir.
3. Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karþýlanacaðý gün 
ve saat ilgili idareye / talep sahibine bildirilir.
4. Gerekli inceleme ve ön hazýrlýklar görevli kadastro elemanlarý tarafýndan 
yapýlýr. 
5. Ýþlem yapýlacak parselde teknik bir hatanýn olup olmadýðý kontrol edilir.  
Taþýnmaza iliþkin teknik bir hatanýn tespiti halinde öncelikle hata ilgili 
mevzuatýnca düzeltilir.
6. Aplikasyon iþlerinde özellikle bir sýnýrda ihtilaf varsa ihtilaflý sýnýrýn sözlü 
olarak belirtilmesi gerekir.
7. Taþýnmaz mal hisseli ise,  hissedarlarýn hisseleri oranýnda aplikasyon iþlemi 
yapýlmaz.
8. Talep sahibi  (Ýlgili kiþi/kamu kurum ve kuruluþlarý veya yapýmcýlar ) istem 
belgesinde belirtilen gün ve saatte temin edeceði taþýt ile görevli kadastro 
elemanýný taþýnmaz malýn mahalline götürür.
9. Aplikasyonu yapýlan parselin zeminde belirgin olmayan köþe noktalarý 
iþaretlenir. Zeminde belirlenen parsel köþe noktalarýnda cephe kontrolü yapýlýr.
10. Aplikasyon iþleminin bitiminden sonra iki nüsha aplikasyon krokisi 
düzenlenir. Düzenlenen krokide aplikasyon ölçü deðerleriyle birlikte poligon 
noktalarý ve parsel köþe noktalarýnýn koordinat deðerleri ile Tapu Planlarý 
Tüzüðü gereðince yapýlan iþlemin üretim yönteminin ve haritanýn ölçeðine 
göre hesaplanan yanýlma sýnýrlarýnýn belirtilmesi esastýr. Bu kroki, yetkili 
kadastro elemanlarý ve varsa komþu parsel malikleri ve diðer ilgililerce 
imzalanýr. Ýmar parsellerinin aplikasyonunda komþu parsel maliklerinin 
imzalarýna gerek yoktur.
11. Ýlgilisinin talebi halinde aplikasyon iþlemi sonunda aplikasyon krokisi 
niteliðinde olan röperli kroki verilebilir. Aplikasyon iþleminin bitiminde ilgilisi, 
tarih belirtmek suretiyle, istem belgesinin ilgili bölümünü, aplikasyon krokisini 
aldýðýna dair imzalar.
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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.

Kadastro Müdürlüðü Yönünden 

Gerekli Belgeler :

1.Taþýnmaz malýn güncel tapu senedi veya tapu kayýt örneði. (TAKBÝS'e baðlý 
olan ve ilgili tapu sicil müdürlüðündeki tapu kayýt bilgilerine ulaþýlabilen 
kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydý istenmez. Tapu senedi 
veya tapu kayýt örneði kadastro müdürlüðünce TAKBÝS' de sorgulanarak 
kontrol edilir.)
2.Taþýnmaz mal malikinin kimliði ya da vekilinin vekâletname örneði ve kimliði. 
(Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.) 
    - Taþýnmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyým ise mahkeme kararý ve 
kimliði, veli ise aile nüfus kayýt örneði ve kimliði.
    - Talep sahibi þirket, vakýf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, iþi yapýlmasý 
için yetki verildiðini açýkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin 
kimliði. 
    - Taþýnmaz malýn sahibi  ölmüþ ise  talepte  bulunanlarýn  mirasçý olduklarýný 
gösterir veraset belgesi veya vukuatlý nüfus kayýt örneði ve kimliði. 
(Mirasçýlarýn ilgili tapu sicil müdürlüðünden kendi adlarýna intikal iþlemini 
yaptýrmýþ olmalarý gerekir.)
    - Yapý kullanma izin belgesi veya yapý kullanma izni almaya uygun olduðuna 
dair ilgili kurumdan alýnan yazý. (Tapu Planlarý Tüzüðünün yayýn tarihinden 
sonra yapýlan binalarýn cins deðiþikliði iþlemlerinde tüzük gereði olarak yazý 
ekinde veya yapý kullanma iznine ek olarak vaziyet planý ve baðýmsýz bölüm 
planý istenir.)
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     - Belediye ve mücavir alanlar dýþýnda sadece köy nüfusuna kayýtlý ve köyde 
sürekli oturanlarýn  köy yerleþik alanlarý ve civarýnda ve mezralarda konut, 
hayvancýlýk veya tarýmsal amaçlý yaptýklarý yapýlara iliþkin cins deðiþikliði 
taleplerinde, inþa edilen yapýnýn fen ve saðlýk kurallarýna uygun olduðuna dair 
valilik görüþü ve yapýnýn bulunduðu köy muhtarlýðýndan izin yazýsý aranýr. 
Ancak bu þartlarý taþýyan ve yapýnýn tamamlandýðý tarihten sonra belediye olan  
yerlerde belediyenin, yapýnýn yapým yýlýný, fen ve saðlýk kurallarýna 
uygunluðunu ve belediyenin kuruluþ tarihini belirten yazýsýna istinaden iþlem 
yapýlýr.
    -Yukarýdaki fýkrada sayýlanlar dýþýnda kalan yapýlar ile köy nüfusuna kayýtlý 
olmayan, köyde sürekli oturmayanlar ve köy nüfusuna kayýtlý olmakla birlikte 
köyde sürekli oturmayanlar  tarafýndan yapýlacak tüm yapýlar valiliklerce 
düzenlenen yapý ruhsatý ve yapý kullanma iznine tabidir.

Ýþlemin Mali Yönü :

          Döner sermaye hizmet bedeli bankaya yatýrýldýktan sonra talep 
alýnýr, bu bedelin ödenmemesi halinde iþlemler kayýt altýna alýnmaz.   
       

Ýzlenecek Yol :

1. Taþýnmaz malýn maliki veya hissedarlarýndan herhangi biri yukarýda 
belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasýtasý ile taþýnmazýn 
bulunduðu kadastro müdürlüðüne talepte bulunur.
2. Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Ýstem belgesine iþlemler 
için gün ve saat yazýlmasý zorunludur. Talebin karþýlanacaðý gün ve saat ilgili 
idareye/ talep sahibine bildirilir.
3. Gerekli inceleme ve ön hazýrlýklar görevli kadastro elemanlarý tarafýndan 
yapýlýr. 
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4. Ýþlem yapýlacak parselde teknik bir hatanýn olup olmadýðý kontrol edilir.  
Taþýnmaza iliþkin teknik bir hatanýn tespiti halinde öncelikle hata ilgili 
mevzuatýnca düzeltilir.
5.  Talep sahibi (Ýlgili kiþi/kamu kurum ve kuruluþlarý veya yapýmcýlar ) istem 
belgesinde belirtilen gün ve saatte temin edeceði taþýt ile görevli kadastro 
elemanýný taþýnmaz malýn mahalline götürür.
6. Ölçü ve kontrollerden sonra kadastro görmeyen yerlerde kadastro 
müdürlüðü ve tapu sicil müdürlüðü için biri asýl diðeri aslý niteliðinde olmak 
üzere iki nüsha, kadastro gören yerlerde Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüðü, 
Kadastro Müdürlüðü, Tapu Sicil Müdürlüðü için biri asýl diðerleri aslý niteliðinde 
olmak üzere üç nüsha tescil bildirimi düzenlenir. Düzenlenen tescil 
bildiriminde, Tapu Planlarý Tüzüðü gereðince yapýlan iþlemin üretim 
yönteminin ve haritanýn ölçeðine göre hesaplanan yanýlma sýnýrlarýnýn 
belirtilmesi esastýr.
7. Düzenlenen tescil bildirimleri ve ekleri kadastro müdürlüðünün kontrol ve 
onayýný müteakip tescil için üst yazý ile ilgili tapu sicil müdürlüðüne gönderilir. 
Tapu sicil müdürlüðü, tescil iþleminden sonra tescil bildiriminin aslýný arþivler, 
diðer nüshalarýný tescili takip eden on gün içinde üst yazý ile kadastro 
müdürlüðüne gönderir. 
8. Tescil sonrasýnda deðiþiklik kadastro müdürlüðü tarafýndan paftasýna ve fen 
klasörüne iþlenir.  Tescil bildirimi ve eklerinin bir nüshasý kadastro 
müdürlüðüne intikal ettiði tarihi takip eden ayýn onuna kadar Genel 
Müdürlük/Bölge Müdürlüðüne bir üst yazý ile dosya halinde gönderilir.
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Taným : Ýrtifak hakký Medeni Kanun ve ilgili diðer kanunlarla tanýmlanan 
haklarýn, ilgili taþýnmaz mallarýn harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili 
için yapýlmasý gereken iþlemlerdir.

Kadastro Müdürlüðü Yönünden

Gerekli Belgeler :

1.Taþýnmaz malýn güncel tapu senedi veya tapu kayýt örneði. (TAKBÝS'e baðlý 
olan ve ilgili tapu sicil müdürlüðündeki tapu kayýt bilgilerine ulaþýlabilen 
kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydý istenmez. Tapu senedi 
veya tapu kayýt örneði kadastro müdürlüðünce TAKBÝS' de sorgulanarak 
kontrol edilir.)
2. Taþýnmaz mal malikinin kimliði ya da vekilinin vekâletname örneði ve kimliði. 
(Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)
     - Taþýnmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyým ise mahkeme kararý ve 
kimliði, veli ise aile nüfus kayýt örneði ve kimliði.
    - Talep sahibi þirket, vakýf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, iþi yapýlmasý 
için yetki verildiðini açýkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin 
kimliði. 
    - Taþýnmaz malýn sahibi  ölmüþ ise  talepte  bulunanlarýn  mirasçý olduklarýný 
gösterir veraset belgesi veya vukuatlý nüfus kayýt örneði ve kimliði. 
(Mirasçýlarýn ilgili tapu sicil müdürlüðünden kendi adlarýna intikal iþlemini 
yaptýrmýþ olmalarý gerekir.)
3. Ýrtifak hakký güzergâhýný belirten projenin istenmesi veya irtifak hakký 
güzergâhýnýn ilgililerince zeminde iþaretlenmiþ olmasý zorunludur. (Lehine ve
aleyhine irtifak hakký tesis edilecek taþýnmaz malýn maliklerinin talep anýnda 
hangi parsel lehine, hangi parsel aleyhine irtifak hakký tesis edileceðini açýkça 
belirtmeleri zorunludur.)
4. Belediye Encümeni veya Ýl Encümen Kararý.
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Ýþlemin Mali Yönü :

         Döner sermaye hizmet bedeli bankaya yatýrýldýktan sonra talep 
alýnýr, bu bedelin ödenmemesi halinde iþlemler kayýt altýna alýnmaz. 

       Ýzlenecek Yol :

1. Taþýnmaz  malýn  maliki  veya  hissedarlarýndan herhangi biri yukarýda 

belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasýtasý ile taþýnmazýn 

bulunduðu kadastro müdürlüðüne talepte bulunur.
2. Kadastro  Müdürlüðünce  istem  belgesi  düzenlenir. Talebin  karþýlanacaðý 

gün ve saat ilgili idareye/talep sahibine bildirilir.
3. Gerekli inceleme ve ön hazýrlýklar görevli kadastro elemanlarý tarafýndan 

yapýlýr. 
4. Ýþlem yapýlacak parsellerin pafta tersimat ve yüzölçüm kontrolleri yapýlarak 

hata olup olmadýðý araþtýrýlýr. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuatýna göre 

iþlem yapýlýr.
5. Hisseli taþýnmaz mallara iliþkin irtifak hakký istemlerinde tescil iþlemi yerine 

getirilirken bütün hissedarlarýn ya da yasal temsilcilerinin tescil bildiriminde 

imzalarýnýn bulunmasý gerekir, ancak mahkeme kararý, kamulaþtýrma ve      

kesinleþmiþ imar planlarý gibi maliklerin iradeleri dýþýnda yapýlan iþlemler, 

ilgililerin talepleri aranýlmadan yerine getirilir.
6.  Talep sahibi  (Ýlgili kiþi/kamu kurum ve kuruluþlarý veya yapýmcýlar) istem 

belgesinde belirtilen gün ve saatte temin edeceði taþýt ile görevli kadastro 

elemanýný taþýnmaz malýn mahalline götürür.
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7. Ýlgilileri tarafýndan zeminde iþaretlenen irtifak hakký güzergâhý kontrollü 
olarak ölçülür. Ýrtifak hakký güzergâhýnýn projede gösterilmiþ olmasý halinde 
güzergâhýn  paftaya iþlenmesi için gerekli ölçüler yapýlýr. Ölçü iþlemlerinden 
sonra irtifak hakký ile ilgili olarak düzenlenen iki nüsha deðiþiklik tasarýmýnýn 
Ýmar Yasasý ve yönetmeliklerine uygunluðunun onayý için taþýnmaz mallarýn 
bulunduðu yere göre, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde belediye 
encümeninin olumlu kararýnýn alýnmasý ve onay için belediye baþkanlýðýna, 
belediye ve mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda ise il encümeninin olumlu kararýnýn 
alýnmasý ve onay için il makamýna bir üst yazý ile gönderilir. Kamulaþtýrma 
Kanununa göre yapýlacak irtifak hakký tesislerinde Belediye Encümeni veya Ýl 
Encümeninin kararý aranmaz.
8. Belediye  veya  Valilikten  olumlu  karar  geldikten  sonra,  kararýn  tarih ve 

no'su tescil bildiriminde belirtilmek suretiyle kadastro gören yerlerde, Genel 

Müdürlük/Bölge Müdürlüðü, KadastroMüdürlüðü ve Tapu Sicil Müdürlüðü için 

biri asýl diðerleri aslý niteliðinde olmak üzere üç nüsha, kadastro görmeyen 

yerlerde kadastro müdürlüðü ve tapu sicil müdürlüðü için biri asýl diðeri aslý 

niteliðinde olmak üzere iki nüsha tescil bildirimi düzenlenir. Düzenlenen tescil 

bildiriminde, Tapu Planlarý Tüzüðü gereðince yapýlan iþlemin üretim 

yönteminin ve haritanýn ölçeðine göre hesaplanan yanýlma sýnýrlarýnýn 

belirtilmesi esastýr.
9. Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiðine dair ilgilileri 

tarafýndan imzalanýr. Kadastro Müdürlüðünün kontrol ve onayýný müteakip 

tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazý ile ilgili tapu sicil müdürlüðüne 

gönderilir. Tescil iþlemi yapýldýktan sonra tescil bildirimi ve eklerinin aslý tapu 

sicil müdürlüðünde kalýr, diðer nüshalarý tescili takip eden on gün içinde bir üst 

yazý ile kadastro müdürlüðüne iade edilir.
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Taným : Birbirine bitiþik birden çok parsellerin bir parsel haline 
dönüþtürülmesine birleþtirme denir.

Kadastro Müdürlüðü Yönünden

Gerekli Belgeler :

1.Taþýnmaz malýn güncel tapu senedi veya tapu kayýt örneði. (TAKBÝS'e baðlý 
olan ve ilgili tapu sicil müdürlüðündeki tapu kayýt bilgilerine ulaþýlabilen 
kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydý istenmez. Tapu senedi 
veya tapu kayýt örneði kadastro müdürlüðünce TAKBÝS' de sorgulanarak 
kontrol edilir.)
2. Taþýnmaz mal malikinin kimliði ya da vekilinin vekâletname örneði ve kimliði. 
(Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)
    - Taþýnmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyým ise mahkeme kararý ve 
kimliði, veli ise aile nüfus kayýt örneði ve kimliði.
    - Talep sahibi þirket, vakýf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, iþi yapýlmasý 
için yetki verildiðini açýkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin 
kimliði. 
    - Taþýnmaz malýn sahibi  ölmüþ ise  talepte  bulunanlarýn  mirasçý olduklarýný 
gösterir veraset belgesi veya vukuatlý nüfus kayýt örneði ve kimliði. 
(Mirasçýlarýn ilgili tapu sicil müdürlüðünden kendi adlarýna intikal iþlemini 
yaptýrmýþ olmalarý gerekir.)
3. Belediye Encümeni veya Ýl Encümen Kararý.

Ýþlemin Mali Yönü :

    Döner sermaye hizmet bedeli bankaya yatýrýldýktan sonra talep 
alýnýr, bu bedelin ödenmemesi halinde iþlemler kayýt altýna alýnmaz. 

BÝRLEÞTÝRME (TEVHÝT) ÝÞLEMLERÝ
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Ýzlenecek Yol :

1. Taþýnmaz  malýn  maliki veya hissedarlarýndan herhangi biri yukarýda 

belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasýtasý ile taþýnmazýn 

bulunduðu kadastro müdürlüðüne talepte bulunur.
2. Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karþýlanacaðý gün 

ve saat ilgili idareye/talep sahibine bildirilir.
3. Birleþtirme iþleminin yapýlabilmesi için taþýnmaz mallarýn birbirine bitiþik 

olmasý zorunludur.
4. Ýmar  parsellerinde  yapýlacak  olan  birleþtirme  iþleminde;  parselin  

bulunduðu  imar adasýnýn ilgili idareden onaylý ölçü krokisi kontrol edilerek 

doðruluðu halinde kullanýlýr. Onaylý ölçü krokisinin bulunmamasý halinde ise,  

öncelikle gerekli büro ve arazi çalýþmasý yapýlarak adanýn ölçü krokisi 

hazýrlanýr. Ölçü krokisi, krokiyi hazýrlayanlar ve kontrol edenler tarafýndan 

imzalanarak onaylandýktan sonra iþlemler yapýlýr.
5.  Hisseli   taþýnmaz  mallara  iliþkin  birleþtirme  istemlerinde  tescil  iþlemi   

yerine  getirilirken   bütün hissedarlarýn ya da yasal temsilcilerinin tescil 

bildiriminde imzalarýnýn bulunmasý gerekir, ancak mahkeme kararý, 

kamulaþtýrma ve kesinleþmiþ imar planlarý gibi maliklerin iradeleri dýþýnda 

yapýlan iþlemler, ilgililerin talepleri aranýlmadan yerine getirilir.
6. Gerekli inceleme ve ön hazýrlýklar görevli kadastro elemanlarý tarafýndan 

yapýlýr. 
7. Birleþtirme   iþlemi   ile   ilgili   parsellerin   pafta   tersimatý ve yüzölçümü 

kontrolü yapýlýr. Birleþen parsellerin yüzölçümleri toplamýnýn yeni oluþan 

parselin yüzölçümüne uygunluðu kontrol edilir. Hata bulunmasý durumunda 

ilgili mevzuatýna göre düzeltilir. 
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8.  Kontrol  iþleminden  sonra  birleþtirme  iþlemi  için düzenlenen iki nüsha 

deðiþiklik tasarýmýnýn 3194 sayýlý Ýmar Kanunu ve Yönetmeliklerine 

uygunluðunun onayý için taþýnmaz mallarýn bulunduðu yere göre; belediye ve 

mücavir alan sýnýrlarý içinde belediye encümeninin, belediye ve mücavir alan 

sýnýrlarý dýþýnda ise il encümeninin olumlu kararý alýnmak üzere Belediyeye 

veya Valiliðe bir üst yazýyla gönderilir. 
9. Belediye  veya  Valilikten  olumlu  karar  geldikten  sonra,  kararýn  tarih ve 

no'su tescil bildiriminde belirtilmek suretiyle kadastro gören yerlerde, Genel 

Müdürlük/Bölge Müdürlüðü, Kadastro Müdürlüðü ve Tapu Sicil Müdürlüðü için 

biri asýl diðerleri aslý niteliðinde olmak üzere üç nüsha, kadastro görmeyen 

yerlerde kadastro müdürlüðü ve tapu sicil müdürlüðü için biri asýl diðeri aslý 

niteliðinde olmak üzere iki nüsha tescil bildirimi düzenlenir. Düzenlenen tescil 

bildiriminde, Tapu Planlarý Tüzüðü gereðince yapýlan iþlemin üretim 

yönteminin ve haritanýn ölçeðine göre hesaplanan yanýlma sýnýrlarýnýn 

belirtilmesi esastýr.
10. Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiðine dair ilgilileri 

tarafýndan imzalanýr. Kadastro Müdürlüðünün kontrol ve onayýný müteakip 

tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazý ile ilgili tapu sicil müdürlüðüne 

gönderilir. Tescil iþlemi yapýldýktan sonra tescil bildirimi ve eklerinin aslý tapu 

sicil müdürlüðünde kalýr, diðer nüshalarý tescili takip eden on gün içinde bir üst 

yazý ile kadastro müdürlüðüne iade edilir.
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TESCÝLE KONU OLAN HARÝTA VE PLANLARIN KONTROLÜ 

Taným : Ayýrma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin Ýmar Kanunu'nun 
15 ve 16 ncý maddelederi uyarýnca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi 
iþlemidir. 

       Ýmar Kanunu'nun 15 ve 16 ncý maddeleri uyarýnca yapýlan ayýrma 
iþleminin, parselasyon niteliðinde olan ve olmayan olarak 2 çeþidi vardýr:
a) Parselasyon niteliðinde olan ayýrma (ifraz); imar parsellerini oluþturmak 
amacýyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeþil alan, park, otopark vb. 
kamu hizmetlerine ayrýlan yerlerden herhangi birini kapsayacak þekilde 
yapýlan ayýrma iþlemidir.
b)  Parselasyon niteliðinde olmayan ayýrma (ifraz); kamu hizmetlerine terk 
edilecek alanlarý kapsamýnda bulundurmayan ve yalnýzca bir parselin birden 
fazla parçalara ayrýlmasý iþlemidir.

Gerekli Belgeler  :

1. Taþýnmaz malýn güncel tapu senedi veya tapu kayýt örneði.  (TAKBÝS'e baðlý 
olan ve ilgili tapu sicil müdürlüðündeki tapu kayýt bilgilerine ulaþýlabilen 
kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu  kaydý istenmez. Tapu senedi 
veya tapu kayýt örneði kadastro müdürlüðünce TAKBÝS' de sorgulanarak     
kontrol edilir.)
2. Taþýnmaz malýn bulunduðu yere göre Belediye veya Ýl Encümeninin olumlu 
kararý ve bu kararla ilgili  belgelerin tasdikli örneði.
3. Serbest çalýþan mühendisin mesleðini serbest olarak icra ettiðini Harita ve 
Kadastro  Mühendisleri Odasýndan almýþ olduðu Büro Tescil Belgesi, 

AYIRMA (ÝFRAZ) HARÝTALARI
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4. Taleplerin tapu malikleri ya da kanuni temsilcileri aracýlýðý ile yapýlmamasý 
durumunda serbest çalýþan mühendisten tapu malikleri veya maliklerden biri 
ile yaptýðý iþ yapým sözleþmesi veya vekaletname  örneði. (Kimlik belgelerinde 
T. C. kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)
5. Kadastro Müdürlüklerinden alýnan ve iþin yapýmýnda kullanýlan belgelerin 
tahsilât makbuzu örneði,
6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarýna ait ölçü, hesap, kroki, 
koordinat çizelgeleri ve ayýrma haritasý,
7.  Ýþlem dosyasý kadastro müdürlüðüne verilir.

Ýþlemin Mali Yönü :

Kontrol için iþlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye 
hizmet bedeli ilgilisi tarafýndan bankaya yatýrýldýktan sonra talep alýnýr. 
     Belediyeler ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kendi elemanlarýnca 
ve harita mühendisi sorumluluðunda yapýlan harita ve planlarýn kontrolünde 
döner sermaye fiyat listesinde belirtilen ücret alýnýr. 
      Diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüðü arasýnda döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak protokol 
düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili 
protokol hükümleri uygulanýr.

Ýzlenecek Yol :

1. Ýþlemin kontrolü için serbest çalýþan mühendis ilgili kadastro müdürlüðüne 
talepte bulunur.  Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn talepleri resmi yazý ile yapýlýr. 
2. Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karþýlanacaðý gün 
ve saat ilgili idareye / talep sahibine bildirilir.
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Kontrol  Ýþlemleri :

1. Ýþlemin kontrolü,  B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliði, Tescile Konu Olan Harita ve 
Planlar Yönetmeliði Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi ile Tescile 
Konu Olan Harita ve Planlarýn Kontrolü Hakkýnda Genelgenin ilgili 
hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre büro ve arazide yapýlýr.
2. Kontrol sýrasýnda tespit edilen hata ve noksanlýklar ilgili formlarda belirtilmek 
suretiyle ilgili kurum / serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki hata ve 
noksanlýklar giderildikten sonra kontrol  iþlemleri tamamlanarak kontrol raporu 
düzenlenir ve bu rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis tarafýndan 
imzalanýr.
3. Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asýl olmak üzere üç takým 
iþlem dosyasý, kadastro  görmeyen yerlerde ise iki takým iþlem dosyasý, kontrol 
raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil  iþlemi için bir üst yazý ile Tapu 
Sicil Müdürlüðüne gönderilir. 

Tapu Sicil Müdürlüðü Yönünden :

Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarasý yazýlarak  Tapu 
Sicil Müdürlüðünce tasdik edilir. 
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Taným : Yola terk haritalarý; imar planlarýnýn uygulanýþý sýrasýnda yola terk 
iþlemi nedeniyle yapýlan haritalardýr. 

Gerekli Belgeler :

1. Taþýnmaz malýn güncel tapu senedi veya tapu kayýt örneði. (TAKBÝS'e baðlý 
olan ve ilgili tapu sicil müdürlüðündeki tapu kayýt bilgilerine ulaþýlabilen 
kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu  kaydý istenmez. Tapu senedi 
veya tapu kayýt örneði kadastro müdürlüðünce TAKBÝS' de sorgulanarak     
kontrol edilir.)

2. Taþýnmaz malýn bulunduðu yere göre Belediye veya Ýl Encümeninin olumlu 
kararý ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneði.

3. Serbest çalýþan mühendisin mesleðini serbest olarak icra ettiðini Harita ve 
Kadastro  Mühendisleri Odasýndan almýþ olduðu Büro Tescil Belgesi, 

4. Taleplerin tapu malikleri ya da kanuni temsilcileri aracýlýðý ile yapýlmamasý 
durumunda serbest çalýþan mühendisten tapu malikleri veya maliklerden biri 
ile yaptýðý iþ yapým sözleþmesi veya vekaletname  örneði. (Kimlik belgelerinde 
T.C. kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)

5. Kadastro Müdürlüklerinden alýnan ve iþin yapýmýnda kullanýlan belgelerin 
tahsilât makbuzu örneði,

6.Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarýna ait ölçü, hesap, kroki, 
koordinat çizelgeleri ve yola  terk haritasý,

7. Ýþlem ile ilgili kadastro gören yerlerde biri asýl olmak üzere üç takým iþlem 
dosyasý, kadastro görmeyen yerlerde ise iki takým iþlem dosyasý, kadastro 
müdürlüðüne verilir. 
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Ýþlemin Mali Yönü :

Kontrol için iþlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye 
hizmet bedeli ilgilisi tarafýndan bankaya yatýrýldýktan sonra talep alýnýr. 
     Belediyeler ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kendi elemanlarýnca 
ve harita mühendisi sorumluluðunda yapýlan harita ve planlarýn kontrolünde 
döner sermaye fiyat listesinde belirtilen ücret alýnýr. 
      Diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüðü arasýnda döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak protokol 
düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili 
protokol hükümleri uygulanýr.

 Ýzlenecek Yol :

1.  Ýþlemin kontrolü için serbest çalýþan mühendis ilgili kadastro müdürlüðüne 
talepte bulunur.  Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn talepleri resmi yazý ile yapýlýr. 
2.  Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karþýlanacaðý 
gün ve saat ilgili idareye / talep sahibine bildirilir.

Kontrol Ýþlemleri :

1. Ýþlemin kontrolü,  B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliði, Tescile Konu Olan Harita ve 
Planlar Yönetmeliði Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi ile Tescile 
Konu Olan Harita ve Planlarýn Kontrolü Hakkýnda Genelgenin ilgili 
hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre büro ve arazide yapýlýr.
2. Kontrol sýrasýnda tespit edilen hata ve noksanlýklar ilgili formlarda belirtilmek 
suretiyle ilgili kurum / serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki hata ve 
noksanlýklar giderildikten sonra kontrol  iþlemleri tamamlanarak kontrol raporu 
düzenlenir ve bu rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis tarafýndan 
imzalanýr.
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3. Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asýl olmak üzere üç takým 
iþlem dosyasý, kadastro  görmeyen yerlerde ise iki takým iþlem dosyasý, kontrol 
raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil iþlemi için bir üst yazý ile Tapu 
Sicil Müdürlüðüne gönderilir.

Tapu Sicil Müdürlüðü Yönünden :

Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarasý yazýlarak Tapu 
Sicil Müdürlüðünce tasdik edilir.
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Taným : Ýmar planý uygulamasý sýrasýnda kapanan yol ve yol fazlalýklarý 
nedeniyle oluþan taþýnmaz malýn tescili amacýyla yapýlan haritalardýr.

Gerekli Belgeler :

1.  Belediye Baþkanlýðý veya Köy Tüzel Kiþiliðinin 2644 sayýlý Tapu Kanununun 
21 inci maddesi gereðince ihdas iþleminin kontrol ve tescilini talep eden yazýsý.
2. Taþýnmaz malýn bulunduðu yere göre Belediye veya Ýl Encümeninin olumlu 
kararý ve bu kararla ilgili  belgelerin tasdikli örneði.
3. Serbest çalýþan mühendisin mesleðini serbest olarak icra ettiðini Harita ve 
Kadastro  Mühendisleri Odasýndan almýþ olduðu Büro Tescil Belgesi, 
4. Serbest çalýþan mühendisin iþ yapým sözleþmesi veya vekâletname örneði. 
(Kimlik  belgelerinde T.C. kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)
5. Kadastro Müdürlüklerinden alýnan ve iþin yapýmýnda kullanýlan belgelerin 
tahsilât makbuzu örneði,
6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarýna ait ölçü, hesap, kroki, 
koordinat çizelgeleri ve yoldan  ihdas haritasý,
7. Ýþlem ile ilgili kadastro gören yerlerde biri asýl olmak üzere üç takým iþlem 
dosyasý, kadastro görmeyen yerlerde ise iki takým iþlem dosyasý, kadastro 
müdürlüðüne verilir.

Ýþlemin Mali Yönü :

Kontrol için iþlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye 
hizmet bedeli ilgilisi tarafýndan bankaya yatýrýldýktan sonra talep alýnýr. 
     Belediyeler ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kendi elemanlarýnca 
ve harita mühendisi sorumluluðunda yapýlan harita ve planlarýn kontrolünde 
döner sermaye fiyat listesinde belirtilen ücret alýnýr. 
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      Diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüðü arasýnda döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak protokol 
düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili 
protokol hükümleri uygulanýr.    

Ýzlenecek Yol :

1. Ýþlemin kontrolü için Belediye Baþkanlýðý veya Köy Tüzel Kiþiliðinin 2644 
sayýlý Tapu  Kanununun 21 inci maddesi gereðince ilgili kadastro müdürlüðüne 
yazýlý talepte bulunur.
2. Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karþýlanacaðý gün 
ve saat ilgili idareye /  talep sahibine bildirilir.

Kontrol Ýþlemleri :

1. Ýþlemin kontrolü,  B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliði, Tescile Konu Olan Harita ve 
Planlar Yönetmeliði Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi ile Tescile 
Konu Olan Harita ve Planlarýn Kontrolü Hakkýnda Genelgenin ilgili 
hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre  büro ve arazide yapýlýr.
2. Kontrol sýrasýnda tespit edilen hata ve noksanlýklar ilgili formlarda belirtilmek 
suretiyle ilgili kurum / serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki hata ve 
noksanlýklar giderildikten sonra kontrol  iþlemleri tamamlanarak kontrol raporu 
düzenlenir ve bu rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis tarafýndan 
imzalanýr.
3. Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asýl olmak üzere üç takým 
iþlem dosyasý, kadastro  görmeyen yerlerde ise iki takým iþlem dosyasý, kontrol 
raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil iþlemi için bir üst yazý ile Tapu 
Sicil Müdürlüðüne gönderilir.

Tapu Sicil Müdürlüðü Yönünden :

Tescil bildirimleri, tescil tarihi ve yevmiye numarasý yazýlarak Tapu 
Sicil Müdürlüðünce tasdik edilir.
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Taným : Tapuda kayýtlý olup da henüz kadastrosu yapýlmamýþ alanlardaki 
taþýnmaz mallarýn sýnýrlarýný belirlemek amacýyla yapýlan haritalardýr.

Gerekli Belgeler :

1. Taþýnmaz malýn tapu senedi veya tapu kayýt örneði. 
2. Serbest çalýþan mühendisin mesleðini serbest olarak icra ettiðini Harita ve 
Kadastro  Mühendisleri  Odasýndan almýþ olduðu Büro Tescil Belgesi, 
3.Taleplerin tapu malikleri ya da kanuni temsilcileri aracýlýðý ile yapýlmamasý 
durumunda serbest çalýþan  mühendisten tapu malikleri veya maliklerden biri 
ile yaptýðý iþ yapým sözleþmesi veya vekaletname  örneði. (Kimlik belgelerinde 
T.C. kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)
4. Kadastro Müdürlüklerinden alýnan ve iþin yapýmýnda kullanýlan belgelerin 
tahsilat makbuzu örneði,
5. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarýna ait ölçü, hesap, kroki, 
koordinat çizelgeleri ve  sýnýrlandýrma haritasý,
6. Ýþlem ile ilgili kadastro gören yerlerde biri asýl olmak üzere üç takým iþlem 
dosyasý, kadastro görmeyen yerlerde ise iki takým iþlem dosyasý, kadastro 
müdürlüðüne verilir.

Ýþlemin  Mali Yönü :

     Kontrol için iþlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye 
hizmet bedeli ilgilisi tarafýndan bankaya yatýrýldýktan sonra talep alýnýr. 
     Belediyeler ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kendi elemanlarýnca 
ve harita mühendisi sorumluluðunda yapýlan harita ve planlarýn kontrolünde 
döner sermaye fiyat listesinde belirtilen ücret alýnýr. 
      Diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüðü arasýnda döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak protokol 
düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili 
protokol hükümleri uygulanýr.
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        Ýzlenecek Yol :

1.  Ýþlemin kontrolü için serbest çalýþan mühendis ilgili kadastro müdürlüðüne 
talepte bulunur.  Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn talepleri resmi yazý ile yapýlýr. 
2. Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karþýlanacaðý gün 
ve saat ilgili idareye / talep sahibine bildirilir.

Kontrol Ýþlemleri :

1. Ýþlemin kontrolü,  B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliði, Tescile Konu Olan Harita ve 
Planlar Yönetmeliði Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi  ile Tescile 
Konu Olan Harita ve Planlarýn Kontrolü Hakkýnda Genelgenin ilgili 
hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre büro ve arazide yapýlýr.
2. Kontrol sýrasýnda tespit edilen hata ve noksanlýklar ilgili formlarda belirtilmek 
suretiyle ilgili kurum / serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki hata ve 
noksanlýklar giderildikten sonra kontrol iþlemleri tamamlanarak kontrol raporu 
düzenlenir ve bu rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis tarafýndan 
imzalanýr.
3. Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asýl olmak üzere iki takým 
iþlem dosyasý, kontrol raporu  ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil iþlemi için 
bir üst yazý ile Tapu Sicil Müdürlüðüne  gönderilir.

Tapu Sicil Müdürlüðü Yönünden :

Sýnýrlandýrma haritasý düzenlendikten sonra hesaplanan taþýnmaz 
malýn yüzölçümü ile tapuda yazýlý miktar arasýndaki fark yanýlma sýnýrý içinde 
kalýyorsa, tapuda yazýlý miktar esas alýnarak tescil bildirimi düzenlenir ve tescili 
için tapu sicil müdürlüðüne gönderilir. Hesaplanan yüzölçümü tapu 
miktarýndan küçük olduðu taktirde taþýnmaz mal malikinin yazýlý muvafakatinin 
alýnmasý gerekir. Yüzölçümü tapu miktarýndan büyük olan taþýnmazlara ait 
sýnýrlandýrma haritalarý yargý kararý olmadýkça tescil edilemezler. 
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Taným : Parselasyon haritalarý, imar parsellerini oluþturmak amacýyla Ýmar 
Kanunu'nun 18 inci maddesine  dayanýlarak Belediye veya Valilikler tarafýndan 
resen yapýlan ya da yaptýrýlan haritalardýr.

Gerekli Belgeler :

1.  Ýlgili idarenin parselasyon planýnýn onaylandýðýný, ilan edilerek 
kesinleþtiðini ve tapuya tescili isteyen yazýlý talebi. 
2.  Parselasyonun dayandýðý ve ilgili idarece onaylý, halen yürürlükteki imar 
planýnýn onay tarihi ve numarasý ile pafta numarasý veya numaralarý, ilan 
edildiðine dair ilan baþlangýç ve bitiþ tutanaðý. 
3.   Taþýnmaz malýn bulunduðu yere göre Belediye veya Ýl Encümeninin olumlu 
kararý ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneði.
4.   Serbest çalýþan mühendisin mesleðini serbest olarak icra ettiðini Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasýndan almýþ olduðu Büro Tescil Belgesi, 
5.  Serbest çalýþan mühendisin iþ yapým sözleþmesi veya vekâletname 
örneði. (Kimlik  belgelerinde T.C. kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)
6.   Kadastro Müdürlüklerinden alýnan ve iþin yapýmýnda kullanýlan belgelerin 
tahsilât makbuzu örneði,
7. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarýna ait ölçü, hesap, kroki, 
koordinat çizelgeleri parselasyon haritasý,
8.   Kadastro görmeyen yerlerde sýnýrlandýrma haritasý,
9.   Düzenleme sýnýrý krokisi,
10. Düzenleme sahasý içinde kalan kadastro parsellerinin tapu kaydý örneði 
(TAKBÝS'e baðlý olan ve ilgili tapu sicil müdürlüðündeki tapu kayýt bilgilerine 
ulaþýlabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydý istenmez. 
Tapu senedi veya tapu kayýt örneði kadastro müdürlüðünce TAKBÝS' de 
sorgulanarak kontrol edilir.)
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11. Ada bölümü ve röleve ölçü krokileri,
12. Fen klasörü, ayýrma çaplarý,
13. Yeni imar adalarý alan hesap, özet, tahsis, daðýtým cetvelleri, D.O.P. ve 
D.O.P.O. hesabý,
14. Pafta indeksi, pafta, parselasyon haritasýnýn 3 takým kopyasý,
15. Fihrist,
16. Ýþlem ile ilgili kadastro gören yerlerde biri asýl olmak üzere üç takým iþlem 
dosyasý, kadastro görmeyen yerlerde ise iki takým iþlem dosyasý, kadastro 
müdürlüðüne verilir.

Ýþlemin Mali Yönü :

Kontrol için iþlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye 
hizmet bedeli ilgilisi tarafýndan bankaya yatýrýldýktan sonra talep alýnýr. 
     Belediyeler ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kendi elemanlarýnca 
ve harita mühendisi sorumluluðunda yapýlan harita ve planlarýn kontrolünde 
döner sermaye fiyat listesinde belirtilen ücret alýnýr. 
      Diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüðü arasýnda döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak protokol 
düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili 
protokol hükümleri uygulanýr.

Ýzlenecek Yol :

1.   Ýþlemin kontrolü ve tescili için Valilik veya Belediye Baþkanlýðý ilgili kadastro 
müdürlüðüne yazýlý talepte bulunur.
2.  Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karþýlanacaðý 
gün ve saat ilgili idareye  bildirilir.
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Kontrol Ýþlemleri :

1.  Ýþlemin kontrolü,  B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliði, Tescile Konu Olan Harita ve 
Planlar Yönetmeliði Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi ile Tescile 
Konu Olan Harita ve Planlarýn Kontrolü Hakkýnda Genelgenin ilgili 
hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre büro ve arazide yapýlýr.
2. Kontrol sýrasýnda tespit edilen hata ve noksanlýklar ilgili formlarda 
belirtilmek suretiyle ilgili kurum/serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki 
hata ve noksanlýklar giderildikten sonra kontrol iþlemleri tamamlanarak kontrol 
raporu düzenlenir ve bu rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis 
tarafýndan imzalanýr.
3.  Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asýl olmak üzere üç takým 
iþlem dosyasý, kadastro  görmeyen yerlerde ise iki takým iþlem dosyasý, kontrol 
raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil iþlemi için bir üst yazý ile Tapu 
Sicil Müdürlüðüne gönderilir. 

Tapu Sicil Müdürlüðü Yönünden :

Tescil tarihi ve yevmiye numarasý yazýlarak Tapu Sicil 
Müdürlüðünce tasdik edilir.
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Taným : Kamu yararýnýn gerektirdiði hallerde gerçek ve özel hukuk kiþilerinin 
mülkiyetinde bulunan taþýnmaz mallarýn Devlet veya kamu tüzel kiþi 
mülkiyetlerine geçirilmesi iþlemi için yapýlan haritalardýr.

Gerekli Belgeler :

1.   Kamulaþtýrmayý yapan ilgili idarenin yazýlý talebi. 
2.   Kamulaþtýrma kararý
3.  Serbest çalýþan mühendisin mesleðini serbest olarak icra ettiðini Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasýndan almýþ olduðu Büro Tescil Belgesi, 
4.  Serbest çalýþan mühendisin iþ yapým sözleþmesi (Kimlik belgelerinde T.C. 
kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)
5.  Kadastro Müdürlüklerinden alýnan ve iþin yapýmýnda kullanýlan belgelerin 
tahsilât makbuzu örneði,
6.  Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarýna ait ölçü, hesap, kroki ve 
koordinat çizelgeleri. 
7.   Kamulaþtýrma haritasý,
8. Parsellerin kamulaþtýrýlan ve kamulaþtýrýlmayan kýsýmlarýný gösteren 
yüzölçüm hesap cetvelleri.
9. Ýþlem dosyasý kadastro müdürlüðüne verilir. 

Ýþlemin Mali Yönü :

Kontrol için iþlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye 
hizmet bedeli ilgilisi tarafýndan bankaya yatýrýldýktan sonra talep alýnýr. 
     Belediyeler ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kendi elemanlarýnca 
ve harita mühendisi sorumluluðunda yapýlan harita ve planlarýn kontrolünde 
döner sermaye fiyat listesinde belirtilen ücret alýnýr. 
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Diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüðü arasýnda döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak protokol 
düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili 
protokol hükümleri uygulanýr.
         

Ýzlenecek Yol :

1.  Ýþlemin kontrolü ve tescili için kamu kurum ve kuruluþlarý ilgili kadastro 
müdürlüðüne yazýlý talepte bulunur.
2.  Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karþýlanacaðý 
gün ve saat ilgili idareye  bildirilir.

Kontrol Ýþlemleri :

1.   Ýþlemin kontrolü,  B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliði, Tescile Konu Olan Harita ve 
Planlar Yönetmeliði Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi ile Tescile 
Konu Olan Haritalarýn Kontrolü Hakkýnda Genelgenin  ilgili hükümlerinde yer 
alan teknik esaslara göre büro ve arazide yapýlýr.
2. Kontrol sýrasýnda tespit edilen hata ve noksanlýklar ilgili formlarda 
belirtilmek suretiyle ilgili kurum / serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki 
hata ve noksanlýklar giderildikten sonra kontrol iþlemleri tamamlanarak kontrol 
raporu düzenlenir ve bu rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis 
tarafýndan imzalanýr.
3.  Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asýl olmak üzere üç takým 
iþlem dosyasý, kadastro görmeyen yerlerde ise iki takým iþlem dosyasý, kontrol 
raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil iþlemi için bir üst yazý ile Tapu 
Sicil Müdürlüðüne gönderilir.

Tapu Sicil Müdürlüðü Yönünden :

Tescil tarihi ve yevmiye numarasý yazýlarak Tapu Sicil Müdürlüðünce 
tasdik edilir. 492 sayýlý Harçlar Kanunu uyarýnca harç tahsil edilir.
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Taným:  Köy yerleþim haritalarý, 442 Sayýlý Köy Kanununa ek 3367 Sayýlý 
Kanun ve Köy Yerleþme Alaný Uygulama Yönetmeliði'ne göre yapýlan 
haritalardýr.

Gerekli Belgeler :

1. Valiliðin yazýlý talebi ile köy yerleþim yeri tespit komisyonu kararý, 
parselasyon planý, köy yerleþim alaný sýnýrýnýn onaylý krokisi, yerleþim yeri 
haritalarýnýn kesinleþme karar tarihleri ve Valilik onaylý  örnekleri.
2. Düzenleme sahasý içinde kalan kadastro parsellerinin tapu kaydý örneði 
(TAKBÝS'e baðlý olan ve ilgili tapu sicil müdürlüðündeki tapu kayýt bilgilerine 
ulaþýlabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydý istenmez. 
Tapu senedi veya tapu kayýt örneði kadastro müdürlüðünce TAKBÝS' de 
sorgulanarak kontrol edilir.)
3.  Serbest çalýþan mühendisin mesleðini serbest olarak icra ettiðini Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasýndan almýþ olduðu Büro Tescil Belgesi, 
4.  Serbest çalýþan mühendisin iþ yapým sözleþmesi (Kimlik belgelerinde T.C. 
kimlik  numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)
5.  Kadastro Müdürlüklerinden alýnan ve iþin yapýmýnda kullanýlan belgelerin 
tahsilât makbuzu örneði, 
6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarýna ait ölçü, hesap, kroki, 
koordinat çizelgeleri ve köy  yerleþim haritasý,
7.   Ada bölümü ve röleve ölçü krokileri,
8.   Pafta indeksi, pafta,
9.   Fen klasörü, ayýrma çaplarý,
10. Fihrist.
11. Ýþlem dosyasý kadastro müdürlüðüne verilir.
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Ýþlemin Mali Yönü :

Kontrol için iþlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye 
hizmet bedeli ilgilisi tarafýndan bankaya yatýrýldýktan sonra talep alýnýr. 
     Belediyeler ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kendi 
elemanlarýnca ve harita mühendisi sorumluluðunda yapýlan harita ve 
planlarýn kontrolünde döner sermaye fiyat listesinde belirtilen ücret alýnýr. 
      Diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüðü arasýnda döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak protokol 
düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili 
protokol hükümleri uygulanýr.

Ýzlenecek Yol :

1. Ýþlemin kontrolü ve tescili için Valilikçe ilgili kadastro müdürlüðüne yazýlý 
talepte bulunulur.
2. Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karþýlanacaðý 
gün ve saat ilgili idareye bildirilir.

                  Kontrol Ýþlemleri :

1.   Ýþlemin kontrolü,  B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliði, Tescile Konu Olan Harita 
ve Planlar Yönetmeliði Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi ile 
Tescile Konu Olan Harita ve Planlarýn Kontrolü Hakkýnda Genelgenin ilgili 
hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre büro ve arazide yapýlýr.
2. Kontrol sýrasýnda tespit edilen hata ve noksanlýklar ilgili formlarda 
belirtilmek suretiyle ilgili kurum/serbest mühendise bildirilir. Büro ve 
arazideki hata ve noksanlýklar giderildikten sonra kontrol iþlemleri 
tamamlanarak kontrol raporu düzenlenir ve bu rapor kontrol mühendisi ile 
serbest mühendis tarafýndan imzalanýr.
3.  Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asýl olmak üzere üç takým 
iþlem dosyasý, kadastro görmeyen yerlerde ise iki takým iþlem dosyasý, 
kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil iþlemi için bir üst yazý 
ile Tapu Sicil Müdürlüðüne gönderilir.
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Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yapýlacak her hangi 
bir iþlem için hak sahibi tarafýndan verilen vekaletnamenin þekli ve 
içeriðinde aþaðýdaki hususlarýn bulunmasý gerekmektedir.

1. Noterlikçe veya konsolosluklarca  “Düzenleme” þeklinde yapýlmalýdýr.
2. Vekaletname, nüfus hüviyet cüzdaný veya nüfus müdürlüðünden alýnan 
kayýt örneði veya pasaporta göre düzenlenmiþ olmalýdýr. Vekaletnamede, 
vekalet verenin kimliði ile T.C. Kimlik Numarasý.
3. Vekaletname üzerinde vekalet verenin yakýn tarihte çekilmiþ vesikalýk 
fotoðrafý yapýþtýrýlmýþ olmalýdýr.
4. Vekaletnamede, 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).
5. Vekaletname 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.
6. Vekaletnamelerde düzeltmeler varsa, bu konudaki çýkýntýlar ve 
düzeltmeler vekaletnameyi düzenleyen merci tarafýndan imza ve mühür ile 
onaylanmýþ olmalýdýr.
7. Yabancý ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde ayrýca aþaðýdaki 
hususlar gözönünde bulundurulmalýdýr.
7.1.Yabancý ülkelerdeki Türk Elçilik ve  Konsolosluklarýnca düzenlenen 
vekaletnameler.
7.2.Yabancý devletlerin yetkili makamlarýnca kendi kanunlarýna göre 
düzenlenen vekaletnameler.
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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.)

“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.
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Kadastro çalýþmalarý, kadastro bölgesi sayýlan ilçelerin idari 

sýnýrlarý içinde kalan sahanýn kadastro çalýþma alanlarýna bölünmesi 

suretiyle yapýlýr.
 Kadastro bölgesindeki belediye sýnýrlarý içinde bulunan her 

mahalle ile bu sýnýrlar dýþýndaki her köy ayrý bir çalýþma alanýdýr.
Hangi köy veya mahallelerde çalýþma yapýlacaðý yýllýk iþ 

programlarýnda belirtilir ve bu program çerçevesinde kadastro yapýlýr.
Her hangi bir köy veya mahallenin kadastrosunun yapýlýp 

yapýlmadýðý veya o yýlýn iþ programýnda olup olmadýðý, ilgili Kadastro 

Müdürlüðünden veya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüðünden ya da Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüðünden öðrenilir.
Yýllýk iþ programýnda belirtilen köy ve mahallelerde hangi tarihte 

kadastroya baþlanacaðý en az 15 gün önceden Kadastro Müdürü 

tarafýndan, çalýþma yapýlacak köy ve mahalle ile mücavirindeki köy ve 

mahallelerde ve bölge merkezinde, alýþýlmýþ vasýtalarla ilan edilir. Bu ilanýn 

bitiminden sonra kadastro teknisyenleri çalýþma alanýna gönderilir ve 

kadastro teknisyenlerince çalýþma alanýnýn sýnýrý belirlenip krokisi 

düzenlenir. Kadastro çalýþma alaný sýnýrýnýn tespitinde il ve ilçelerin belediye 

sýnýrlarý ile köy sýnýrlarý dikkate alýnýr, komþu mahalle veya köyün bilgi ve 

belgelerinden istifade edilir. Bu sýnýrlar mahalle, belediye, köy idari sýnýrlarý 

sayýlmaz.
Çalýþma alaný sýnýrý içindeki taþýnmaz mallarýn, ada ve mevki 

esasýna göre sýnýrlandýrma ve tespiti yapýlýr. Kadastrosuna baþlanýlacak 

olan ada ve mevki, çalýþmalara baþlamadan en az 7 gün önceden Kadastro  

Teknisyenlerince çalýþma yapýlan köy ve mahallede ilan ettirilir ve bu ilanýn 

bitimini takiben sýnýrlandýrma ve tespit çalýþmalarýna baþlanýr.
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Taþýnmaz mallar Kadastro Teknisyenlerince, hazýr bulunduklarý 

taktirde mal sahipleri ile  ilgililerin huzurunda , varsa harita, tapu ve vergi 

kayýtlarý ile diðer belgeler, muhtar ve  bilirkiþilerin bilgilerine baþvurulmak 

suretiyle incelenir ve zemine uygulanýr. Muhtar ve bilirkiþilerin beyan ve 

ifadelerinden edindikleri bilgilere göre, Kadastro Teknisyenlerince taþýnmaz 

mallarýn sýnýrlandýrma ve tespitleri yapýlarak kadastro tutanaklarý 

düzenlenir.
Kadastro harçlarý,  son beyan dönemine ait emlak vergisi beyan 

deðeri üzerinden ve ilgililerin sýnýrlandýrma ve tespit sýrasýnda hazýr bulunup 
bulunmadýðýna göre deðiþik oranlarda hesaplanýr.

Çalýþma alanýnda sýnýrlandýrma ve tespitler aský ilanýna 
alýnmadan önce, gerçek ve tüzel kiþilerin bilgilerine sunulmasý, idari yoldan 
düzeltilmesi mümkün olan hatalar nedeniyle yapýlacak itirazlarýn kadastro 
komisyonunda incelenerek hak kayýplarýnýn önlenmesi amacýyla;

Çalýþma alanýnda sýnýrlandýrma ve tespitler tamamlandýðýnda, 
Kadastro Müdürlüðünce aský ilan cetveli formatýnda “Bilgilendirme Listeleri” 
düzenlenir, bu listeler pafta örnekleri ile birlikte 15 (onbeþ) gün süre ile (hafta 
sonu ve bayram tatilleri dahil) Muhtarlýkta “Bilgilendirme Ýlaný” adý altýnda 
ilan edilir. Kýsmi olarak aský ilanýna alýnacak taþýnmazlar ile 04/Ekim/2007 
tarihli ve 3943 sayýlý Genelge tarihinden önce bitim tutanaðý düzenlenmiþ 
çalýþma alanlarý için Bilgilendirme Ýlaný yapýlmaz. 

Kadastro tutanaðýnýn düzenlendiði tarihten itibaren kadastro 
ekibinin çalýþma alanýndaki iþlerinin bittiði (ölçülmedik taþýnmaz mal 
kalmadýðýna dair    tutanaðýn “bitim tutanaðýnýn” düzenlendiði) tarihe kadar, 
uygulanan belgenin geçerliliði hakkýnda yapýlan  belgeye dayalý itirazlar,  
kadastro komisyonunca incelenir. Bu tarihten sonra itirazý olanlarýn 30 
günlük aský ilan  süresi içerisinde yetkili Kadastro Mahkemesinde dava 
açmasý gerekir.
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Ýtiraz, Kadastro Müdürlüðüne veya çalýþma alanýndaki Kadastro 
Teknisyenliðine çalýþma alanýnda ölçülmedik taþýnmaz mal kalmadýðýna 
dair tutanaðýn düzenlendiði tarihe kadar yapýlabilir. Herhangi bir belgeye 
dayanmayan itirazlar müdürlükçe komisyona intikal ettirilmez ve bu husus 
ilgilisine bir yazý ile duyurulur. Bu duyuruda, aský ilaný süresi içinde Kadastro 
Mahkemesinde dava açýlabileceði bildirilir. Belgeye dayalý yapýlan 
itirazlarýn  sonucu ise aský ilan cetvellerinde gösterilir ve taraflara ayrýca 
tebligat yapýlmaz.

Kadastro çalýþmalarý tamamlandýktan sonra, sýnýrlandýrma ve 
tespiti yapýlmýþ olan taþýnmaz mallarýn kadastro sonuçlarý, aský ilan 
cetvelleri düzenlenmek suretiyle 30 gün müddetle Kadastro Müdürlüðünde, 
taþýnmaz mallarýn bulunduðu köy veya mahalle muhtarýnýn çalýþma yerinde 
ve ayrýca, belediye teþkilatý varsa belediye baþkanýnýn göstereceði yerde 
ilan edilir. Bu ilan þahsen teblið hükmünde olup, itirazý olanlarýn bu süre 
içinde yetkili Kadastro Mahkemesinde dava açmalarý gerekir.

Aský ilan süresi içinde dava açýlmayan parsellerin tespitleri  
kesinleþtirilerek Tapuya tescil edilir. Tespitleri kesinleþen parsellerde 
tespitlere yönelik idari yoldan resen bir iptal,  deðiþiklik veya düzeltme (3402 
sayýlý Kadastro Kanununun 22-a, 41 ve EK_4’üncü maddelerinde belirtilen 
hatalar hariç) yapýlamaz.

Aský ilaný süresi içinde dava açamayanlarýn, hak  iddiasýnda 
bulunduðu parselin tespitinin kesinleþtiði tarihten itibaren 10 yýl içinde 
mahallin  hukuk mahkemelerinde genel hükümlere göre dava açma haklarý 
vardýr.  Bu  10  yýl,  hak  düþürücü süre  olup, bu süre geçtikten sonra, 
kadastrodan önceki sebeplere dayanýlarak sýnýrlandýrma ve tespitlere karþý 
itirazda bulunulamaz ve dava açýlamaz.
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Çalýþma alaný sýnýrýnýn ormana rastlamasý halinde de bu sýnýr 

3402 sayýlý Kadastro Kanununun 3 üncü maddesine göre oluþan kadastro 

ekibince belirlenir.                                                                     
A- Kadastro çalýþmalarýna baþlanýlmadan önce 6831 sayýlý 

Kanuna göre orman kadastrosuna baþlanýlmýþ olmasý halinde;     
Kadastroya açýlan çalýþma alanlarýnda, kadastro çalýþmalarýna 

baþlanýlmadan önce 6831 sayýlý Orman Kanununa göre baþlanan ve halen 

devam eden orman kadastrosu çalýþmalarý, 3402 sayýlý Kanunun 4'üncü 

maddesine göre oluþan kadastro ekibince sonuçlandýrýlacaktýr. Bu amaçla, 

orman kadastro komisyonlarýnca düzenlenmiþ olan orman sýnýrýnýn 

tespitine yönelik teknik ve hukuki belgeler, kadastro ekibince teslim alýnýr ve 

ormanýn sýnýrlandýrma ve tespitinde bu belgeler deðerlendirilir.
B- Kadastro çalýþmalarýna baþlanýlmadan önce  6831 sayýlý 

Kanuna göre orman kadastrosuna baþlanýlmamýþ olmasý halinde; 
Orman kadastrosu ve bu ormanlarýn içinde ve bitiþiðinde bulunan 

her çeþit taþýnmaz mallarýn ormanlarla müþterek sýnýrlarýnýn tayini ve tespiti, 

Orman Genel Müdürlüðü taþra teþkilâtýnca görevlendirilecek en az bir 

Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi ile tarým müdürlüklerince 

görevlendirilecek bir Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Mühendisinin 

iþtirak ettirildiði kadastro ekibi tarafýndan yapýlýr.
Ayný orman parseli için birden fazla itiraz bulunmasý halinde, 

Kadastro Komisyonu bu itirazlarýn tümünü birlikte inceler. Bu inceleme 

sýrasýnda, hak iddiasýna konu yerlerin özel mülkiyete konu olabilecek kültür 

arazisi olmasýna raðmen orman sýnýrý içine alýndýðý tespit edilirse, ormanýn 

sýnýrý bu duruma uygun hale getirilerek sýnýrlandýrmasý düzeltilir ve yapýlan 

inceleme ile sonuçlarý kadastro komisyon tutanaðýnda açýklanýr.
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Çalýþma alanýndaki ormanlarýn, bu ormanlarýn içinde ve 

bitiþiðinde bulunan her çeþit taþýnmazlarla olan müþterek sýnýrlarý da 

belirlenmek suretiyle sýnýrlandýrma ve tespitleri tamamlandýðýnda, ekip 

görevlilerince çalýþma alanýnda ölçülecek orman parseli kalmadýðýna iliþkin 

tutanak düzenlenir. Orman parselleri bu tutanak tarihinden itibaren on gün 

içinde Genel Müdürlükten izin alýnmaksýzýn otuz günlük kýsmi aský ilanýna 

alýnýr. Aský ilaný sýrasýnda dava açýlmamasý halinde, kadastro tutanaklarý 

kesinleþtirilerek, üç aylýk süre içerisinde o çalýþma alaný için açýlacak tapu 

kütüklerine tescil edilir.
Orman sýnýrý içinde veya bitiþiðinde bulunan kültür arazisi nitelikli 

taþýnmaz mallar ise orman için yapýlan aský ilanýný takiben kadastroya tabi 
tutulur.

Ormanlarýn kadastrosu kesinleþmekle, sýnýrlarý sabit hale 
geldiðinden,  bu  sýnýrlara  bitiþik  gerçek  ve  tüzel  kiþilere  ait taþýnmazlara 
uygulanan tapu kayýtlarý ile 3402 sayýlý Kadastro Kanununun 14 üncü 
maddesinde sayýlan belgelerin kapsamlarý belirlenirken, taþýnmaz orman 
sýnýrýna kadar tasarruf     ediliyorsa ve bu sýnýrda baþkaca zilyetlikle iktisabý 
mümkün olmayan yerler de yoksa kaydýn miktarýna deðil, zeminde fiilen 
kullanýlan sýnýrlara itibar edilir. 

Aský ilan süresi içinde ormanýn sýnýrlandýrma ve tespitine dava 
açýlmasý durumunda, ormanýn davaya konu edilen sýnýrlarý 
kesinleþmeyeceðinden, bu sýnýrlara bitiþik gerçek veya tüzel kiþilere ait 
taþýnmazlarýn tespiti sýrasýnda dava devam ediyorsa, ormanla müþterek 
sýnýrlarý davalý býrakýlýr ve tutanaklarý düzenlendikten sonra açýklayýcý bir 
yazý ile kadastro mahkemesine intikal     ettirilir. Her hangi bir nedenle 
ormanla ilgili çalýþmalar yapýlamaz ise, çalýþmalara ormanla ilgisi 
bulunmayan alanlarda devam edilir. Ormanla ilgisi bulunmayan alanlarda 
yapýlan çalýþmalar Genel Müdürlükten izin alýnmak suretiyle kýsmi olarak 
aský ilanýna alýnabilir.
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Ormanla ilgili çalýþmalar tamamlandýðýnda, orman ile kýsmi aský 
ilanýna alýnan yerler arasýnda kalan tampon alanlarýn kadastrosu 
tamamlanýr.

C-  Orman kadastrosu kesinleþmiþ yerlerde;
Tapuya tescil edilmiþ veya orman kadastrosu kesinleþmiþ 

ormanlar ile 6831 sayýlý Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci 
fýkrasýnýn (A) veya (B) bendi uyarýnca Hazine adýna orman sýnýrý dýþýna 
çýkarma iþlemleri kesinleþmiþ yerlerin çalýþma alaný sýnýrý içinde kalan 
kýsýmlarýna ait haritalarýn kontrolü sonucunda tespit edilecek 
hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü hatalarý, 3402 sayýlý Kanunun 
4'üncü maddesine göre oluþan kadastro ekibine kontrol mühendisinin de 
katýlýmýyla düzeltilerek yüzölçümü hesaplanýr. Düzeltme iþlemine iliþkin 
zabýt düzenlenerek imzalanýr. Diðer vasýf ve mülkiyet deðiþikliði dýþýnda 
kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar 
ise, kontrol mühendisinin de katýldýðý ekipçe düzenlenecek raporda 
açýklanýr.   Bu rapor, kadastro müdürlüðünce açýklayýcý bir yazý ekinde 
hatanýn bildirim ta-  rihinden itibaren 15 günlük süre içinde oluþturulacak 
orman kadastrosu komis- yonunca düzeltilmesi amacýyla mahalli orman 
Kuruluþuna gönderilir.

Teknik mevzuatýna uygun hale getirilen yerler kadastro tutanaðý 
düzenlenmeden bulunduðu adanýn son parsel numarasý ile tapu kütüðüne 
tescil edilir.

Ormanýn, bitiþiðinde bulunan gerçek veya tüzel kiþilere ait 
taþýnmazlarla olan müþterek sýnýrýnýn tespitinde kesinleþmiþ orman 
haritalarýndaki sýnýrlar esas alýnýr. 

Orman kadastrosu kesinleþmiþ ormanlar ile 6831 sayýlý Orman 
Kanununun 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (A) veya (B) bendi uyarýnca 
Hazine adýna orman sýnýrý dýþýna çýkarma iþlemi kesinleþmiþ alanlar için    
kadastro tutanaðý tanzim edilmeyeceðinden, bu sýnýrlar içerisindeki 
mülkiyet iddialarý dikkate alýnmaz.  
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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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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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 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 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." 
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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." 
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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 l Müdürlüklerine verilmiþtir.

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

BAÞVURULARIN YAPILACAÐI MERCÝ
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       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
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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.
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