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✓ Tapu, bir arazinin ya da taşınmazın sahipliğini gösteren resmi bir belgedir. 

Tapulama, yani eski adı ile kadastro, taşınmazlar üzerinde sahip olunan bazı 

hakların tapu kütüğüne geçirilme işlemidir. Kısaca, bir bölgedeki arsaların 

kaydının devlet makamınca tutulmasıdır.

✓ Tapular, Tapu Sicil Müdürlüğü’nce onaylanır ve kayıt altında tutulur. Kadastrolar 

aynı zamanda harita üzerinde de numaralandırılarak kayıt altına alınır. 

Herhangi bir hukuki durum ya da taşınmazların kullanımı hakkında çıkması 

muhtemel anlaşmazlık durumlarında bu kayıtlardan yararlanılır. Taşınmaz ya da 

arazi sahibi kişi kadastro belgesi ile konu arazi ya da taşınmaz üzerindeki 

sahipliğini kanıtlamış olur.

✓ Tapulama, tarım arazilerinden alınan vergilerin eşit ve adil bir şekilde 

alınabilmesi için oluşturulmuş bir kamu hizmeti iken özel mülkiyet kavramının 

gelişmesi ile birlikte sınırların belirlenmesi ve anlaşmazlıkların çözümlenmesi 

için kullanılmaya başlanmıştır.

✓ Tapulama Kanunu: 766 Sayılı Tapulama Kanunu, tapulama işlemlerini 

düzenleyen ve tapulama birliklerine ve bölgelerine ilişkin hükümleri içeriyor.
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MEDENİ KANUN İKİNCİ BÖLÜM: TAPU SİCİLİ
A. Kurulması I. Sicil bakımından 1. Genel olarak
Madde 997- Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur.
Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan
oluşur.
Sicilin örneği, nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
2. Taşınmazların kaydedilmesi
a. Kaydedilecek taşınmazlar
Madde 998- Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir:
1. Arazi, 2. Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar, 3. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler.
Arazinin tapu siciline kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir. Bağımsız ve sürekli hakların kaydedilmesi için gerekli
koşullar ve usul Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için hakkın
süresiz veya en az otuz yıl süreli olması gerekir. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak
kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir.
b. Kaydedilmeyecek taşınmazlar
Madde 999- Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili
gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz.
Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden çıkarılır.
3. Sicilin unsurları a. Tapu kütüğü
Madde 1000- Her taşınmaza kütükte bir sayfa ayrılır ve sayfa numaraları birbirini izler.
Bir taşınmazın bölünmesi veya birden çok taşınmazın birleştirilmesi hâlinde uyulacak usul Cumhurbaşkanınca 
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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