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TAPU MEVZUATI II

Tapu müdürlüklerinde taşınmaza yönelik çeşitli işlemler yapılır. Bu işlemler akitli
işlemler, akitsiz işlemler ve bilgi verici işlemler olmak üzere üçe ayrılır.
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Tapu işlemlerinde işleme konu taşınmazın tapu sicilindeki kayıtlı durumu,
üzerinde kısıtlama olup olmadığı, Tapu Müdürlüğü görevlilerince ilgililere bildirilir.

a

Akitli İşlemler

En az iki tarafı olan, 
sözleşme taraflarının 

karşılıklı 
beyanlarının alındığı, 

resmi senet 
düzenlenen 
işlemlerdir.

Satış, Bağış, İpotek, 
İrtifak vb.

b c

Akitsiz İşlemler

Taşınmaz 
mülkiyetinin devri 

ve hak tesisine 
ilişkin ilgilisinin tek 

taraflı beyanı 
üzerine tescil istem 
belgesi düzenlenen 

işlemlerdir. 
İntikal, İpotek terkini, 
cins tahsisi, mahkeme 

kararı, ifraz, ayırma vb.

Bilgi Verici İşlemler

İlgilisine taşınmaz 
kaydına yönelik bilgi 
verilmesi, buna ilişkin 

yazışmalar 
yapılmasıdır.

Belge (kayıt) gösterme, 
tapu senedi, kayıt örneği 

vb.
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a. İlgilisinin gerekli belgelerle birlikte Tapu Müdürlüğüne başvurması,
b. Belge ve bilgilerin tamam olması, tapu sicilinde engel bir durumun olmaması

halinde (tedbir, kamu haczi, kısıtlama vb.) işlemin servise havale edilerek, harç, vergi,
döner sermaye bedelinin tahakkuk ve tahsil ettirilmesi, işlemin hazırlanması

c. Hazırlanan işlemin müdür veya yetkili müdür yardımcısı tarafından kontrolü,
d. Akitsiz işlemlerde tescil veya terkin istem belgesi, akitli işlemlerde resmi

senettir. İlgililere okutulmak veya yetkililerce okunarak imzaların alınması,
e. İşlemin yevmiye defterine hemen kaydının yapılarak numara alınması,
f. Düzenlenen belgelerin (tapu senedi, ipotek belgesi vb.) tasdik edilerek ilgiliye

verilmesi
g. İşlemin tapu siciline tescil edilmesi/TAKBİS kaydının güncellenmesi,
h. Tescil ve güncelleme kaydının kontrolü,
ı. İşlemle ilgili tebligat gerekiyorsa tebligatların yapılması,
i. İşlem belgelerinin arşivlenmesi.
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Taşınmaz devri ve hak tesisine ilişkin sözleşmeler Tapu Müdürlüklerinde hazırlanır. Bazı
işlemlerde ise noterler düzenleyebilirler.

Tapu İşlemleri
Tapu İşlemlerinde Olağan İş Akışı
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Tapu Müdürlükleri
Tapu Kanununun 26. maddesine göre; taşınmaz mülkiyeti ve mülkiyetten

gayri ayni hakların tesisi ve devrine ilişkin sözleşmeleri düzenleme yetkisi
sadece Tapu Müdürlüklerinde yapılır.

Tapu Siciline kayıtlı taşınmazların, Tapu Müdürlüğünde düzenlenecek resmi
senet dışında el senetleri ile yapılan harici satışları geçersiz olup, söz konusu el
senetlerine dayanılarak Tapu Müdürlüklerinde tescil yapılması mümkün değildir.

Tapu Siciline kayıtlı olmayan taşınmazların taraflar arasında yazılı
düzenlenen zilyetlik devir sözleşmeleri ile satışları mümkün olabilmektedir.
Uygulamada söz konusu sözleşmeler muhtarlarca onaylanmakta, taşınmazın
kadastrosu yapılırken görevlilere ibraz edilmektedir. Ancak bu sözleşmelerin
mülkiyet belgesi olarak değerlendirilmesi kadastro görevlileri tarafından
değerlendirilecek bir husustur.

2/B alanlarında muhdesat (bina yapı) sahipleri bu kullanım haklarını
noterde devir edebilmekte ve muvafakat verebilmektedir. Burada da devir
belgelerini değerlendirecek olan birim kadastro veya maliyenin yetkili birimidir.
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Noterler, taşınmaz devrine yönelik ölünceye kadar bakma akdi ve miras taksim
sözleşmeleri ile şahsi haklara ilişkin sözleşmeleri (satış vaadi, arsa payı karşılığı
inşaat, iştira, kira vb.) düzenleyebilmektedir.

Sözleşmenin noterde düzenlenmesi halinde, söz konusu sözleşmelerin Tapu
Müdürlüğüne verilerek istemde bulunulması gerekir. Noterde düzenlenen
sözleşmede işlemin mahiyetine göre tescil veya şerh yetkisi lehtara verilmiş ise,
lehtarda şerh ve tescil talebinde bulunabilmektedir. Satış vaadi ve arsa payı karşılığı
inşaat sözleşmelerinde şerh hususunun sözleşmede yer almamış olması halinde
aksine bir düzenleme yoksa, taraflardan birinin talebi ile şerh yapılabilecektir.
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Tapu Müdürlükleri; noterlerin düzenleme yetkisinde bulunan, satış vaadi sözleşmeleri ile diğer
satış akdinden ayrı düzenlenen sözleşmeleri düzenleyemez.

Tapu İşlemleri
Noterler
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