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Tapu İşlemleri ve Tapu Kadastro Teşkilatı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicilinin

düzenli olarak tutulmasını sağlayarak ülkemizdeki taşınmazlarla ilgili akitli ve akitsiz

tapu işlemleri ile her türlü tescil işlerini yürüten, ülkemizin tesis kadastrosunu yaparak

mekânsal bilgi sisteminin alt yapısının oluşturulmasını sağlayan devlet kurumudur.

Ülkemizde ilk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi

adıyla kurulmuş olup Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür.

1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925

yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs

1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiştir. Zaman içerisinde, Maliye Bakanlığı,

Adalet Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

bağlanmıştır.

Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek,

güncellemek ve hizmete sunmak misyonu ve taşınmazlara yönelik politikaları belirleme

vizyonu ile tapu ve kadastro hizmetlerini tek çatı altında sunan Tapu ve Kadastro Genel

Müdürlüğü 174 yıllık geçmişi ve biriktirmiş olduğu tecrübesiyle köklü bir yapıya sahiptir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 24 Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu

Müdürlüğü, 81 Kadastro Müdürlüğü ve yurt dışı temsilcilikleri olarak yapılanmış etkin

ve geniş bir teşkilata sahiptir.
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a) Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde

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

yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve

belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak.

b) Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının

yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim

hizmetlerini yürütmek.

c) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik

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

harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve

temel prensipleri tespit etmek.

ç) Mekânsal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini

oluşturmak, verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının

faydalanmasını sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri

yapmak.
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d) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile

ilgili işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin

yurt dışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası

emlak müzakerelerine katılmak.

e) Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar

ile işbirliği yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek.

f) 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri

ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik

bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve

denetlemek.

g) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu

faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.

h) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer

kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları

belirlemek, koordinasyonu sağlamaktır.
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Ülkemizde tapu sicili devletin denetim ve gözetimi ile kusursuz sorumluluğu

altında tutulan sicillerdir. Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Türk

Medeni Kanunu’nun 1007. maddesi uyarınca devlet sorumludur.

Türkiye’de satış, bağış, intikal, ipotek gibi tapu işlemleri yalnızca tapu

müdürlükleri aracılığıyla yapılmakta olup taşınmaz mülkiyetinin devri tapu

müdürlüklerinde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkündür. Noter huzurunda

“satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür. Ancak noter huzurunda

imzalanan “satış vaadi sözleşmesi” veya harici satış sözleşmesi sadece taşınmazın

satışının yapılmasını isteme hakkı veren, ön akit niteliğinde bir sözleşmedir. Satış

vaadi sözleşmesi ile taşınmaz mülkiyetinin devri mümkün değildir.

Tapu işlem talepleri için taşınmazın bulunduğu yer tapu müdürlüğüne başvuruda bulunulabileceği gibi, Türkiye’de bulunan

herhangi bir tapu müdürlüğüne ya da yurt dışında bulunan tapu ve kadastro yurt dışı temsilciliklerine başvurulabilir. Türk

vatandaşları ile yabancılar arasında tapu ve kadastro işlem süreçleri açısından herhangi bir fark bulunmamaktadır.
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Ülkemizde tesis kadastro çalışmaları Cumhuriyetin ilk yıllarında başlamış ve

günümüzde ülke kadastrosu %99,9 oranında tamamlanmıştır. Bununla birlikte

taşınmaza yönelik yer gösterme, cins değişikliği, ifraz, tevhid gibi kadastro işlemleri de

kadastro müdürlükleri aracılığıyla yapılmakta ancak bu hizmetlerin bir kısmı 5368 sayılı

Kanun ile yetkilendirilmiş Lisanslı Harita Kadastro Büroları(LİHKAB) aracılığıyla da

yapılabilmektedir.
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Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi, gerekli belgelerle birlikte Tapu

Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilir. (başvurular genellikle öğle tatilinden önce,

Tapu Müdürlüğünde sıra numarası alınarak yapılır.)

Ayrıca Türk vatandaşlığı bulunan veya yabancı kimlik numarası bulunan

yabancılar, Alo 181 çağrı merkezi aracılığıyla veya e-randevu

(https://randevu.tkgm.gov.tr/) ve WEBTAPU (webtapu.tkgm.gov.tr) hizmeti aracılığıyla

da internet ortamında randevu alabilir.

Tapu işlemleri yalnızca tapu müdürlüklerinde yapılmakta olup, şahsen başvuru

yapılabileceği gibi noterde düzenlenen vekaletname ile yetkilendirilen temsilciler

aracılığıyla da yapılabilir. Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler müdürlüklerde

bulunan danışma ve başvuru birimleri aracılığıyla kabul edilir ve gerekli

bilgilendirmeler bu birimlerden yapılır. İşlem başvurusundan bitimine kadar işlem

sahibi kişi ya da yetkili temsilcisine beyan edilen telefon numarası üzerinden SMS ile

bilgilendirme yapılır.
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Web-tapu ile getirilen yenilikler:
• “Taşınmazınızı evinizden yönetin.” Vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden internetten satış,

ipotek, mirasın intikali ve benzeri tüm tapu işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri

internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden

işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilmiş olur.

• Uygulama ile vatandaşlarımızın elektronik ortamda belgelerini göndererek başvuru yaptığı,

eksiklikleri ve tüm bilgileri sms ile alabildiği, başvurusunun hangi aşamada olduğunu işlem

sorgulama aracılığıyla öğrenebildiği, harç ve döner sermaye bedelini elektronik ortamda

ödeyebileceği bir sistem hayata geçirilmiştir.

• Sistem ile işlem sahipleri istedikleri takdirde tapu müdürlüklerine bizzat gelmeden tapu işlemleri

son aşamaya kadar getirebilmektedir.

• Ayrıca, tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi,

ipotek belgesi ve tapu kayıt örneğini tapu müdürlüğüne gitmeksizin sistem üzerinden alabilir.

• Özellikle tapu satış işlemlerinde satıcı ile alıcının birlikte tapu müdürlüğüne giderek kayıt

incelemesi uygulamasına son verilmiştir. Sistem ile tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin

başkası tarafından (alıcı vb.) incelenmesi için yetki verebilir. Yetki verilen kullanıcı kendi e-devlet

şifresi ile web tapu sistemine giriş yaparak yetkilendirildiği taşınmazı sistem üzerinden

inceleyebilir.

• Ayrıca web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik

beyan tesis eder veya kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı önemli bir tedbir alınmıştır.

Web Tapu Sistemi, E-Devlet sistemine entegre olup, sisteme giriş E-devlet kimlik

doğrulama güvencesi altında yapılmaktadır.
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