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MODÜLÜN ADI Resmî Senet-Tescil Ġstem Belgesi 

MODÜLÜN TANIMI 

Ġlgili yönetmeliklere uygun olarak resmî senet-tescil istem 

belgesi düzenlenmeyi ve belgelerin arĢivlemesini anlatan 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Resmî senet-tescil istem belgesi düzenlemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Ġlgili yönetmeliklere uygun olarak resmî senet-tescil istem 

belgesi düzenleyerek belgelerin arĢivlemesini yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
1. Tapu Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Noterlik 

Kanunu ve Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak resmî senet 

belgesi düzenleyebileceksiniz. 

2. Tapu Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Tapu 

Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tescil istem belgesi 

düzenleyebileceksiniz. 

3. TKGM ArĢiv Yönetmeliği’ne uygun olarak resmî belgeyi 
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DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf 

Donanım: Bilgisayar, tapu paket programı (TAKBĠS), A4 

kâğıdı, matbu tapu kütüğü, matbu evrak, kurĢun kalem, 

tükenmez kalem, kırmızı tükenmez kalem, silgi, yazıcı (printer), 

delgeç, zımba, cetvel 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Mesleğimiz, taĢınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek bunların 

hukuki durumlarını tespit etmek ve Türk Medeni Yasası’nca öngörülen tapu siciline tescil 

ederek hak sahiplerine tapu belgelerini vermek iĢlemlerinin bütünüdür. Bu anlamda 

düzenlemeler, kanunlar mesleğimizin kaçınılmaz gerekleridir.  
 

Bu modülle; resmî senet, tescil istem belgelerinin düzenlenmesi ve arĢivlenmesi ile 

ilgili konu anlatımlarını örnekleriyle kavrayacaksınız.  
 

Öğrenme faaliyetlerinde, örneklemeler yaparak iĢlem basamaklarını uygulayacak, 

yeterli bilgi ve belge içeriklerini öğreneceksiniz. 
 

Ölçme sorularıyla kendinizi değerlendirerek öğrenme faaliyetlerinin kontrolünü 

yapabilirsiniz. 
 

Tapu iĢlemlerinde iĢlemlerin ve kayıtların doğruluğu, zaman kullanımı vb. çok 

önemlidir. Bunun yanında kiĢilik haklarına saygı, gizlilik esası gibi davranıĢların da 

sorumluluklarınız dâhilinde olduğunu unutmayınız. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

Resmî senet belgesi düzenleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Hangi tapu iĢlemlerinde resmî senet düzenlenmesi gerektiğini, bunların nasıl 

düzenlendiğini örnekler temin ederek inceleyiniz.  

 Gerekli detayları rapor düzenleyerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. RESMÎ SENET  
 

Resmî senet, resmî bir memur (devlet memuru) tarafından hazırlanarak ve yine memur 

tarafından mühür ve imza ile onaylanan bir sözleĢmedir.  
 

Bizim anlatacağımız resmî senet ise taĢınmaz mal mülkiyetinin ve mülkiyetten baĢka 

ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğündeki bir memur tarafından 

düzenlenip taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile 

tasdik edilen resmî bir akittir.  
 

1.1. Resmî Senede Dair Kanun Hükümleri  
 

Hangi iĢlemlerde resmî senet düzenleneceğine dair hükümler pek çok kanunda yer 

almıĢtır. 

     

Resim 1.1: Resmî senede dair hükümler  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Medeni Kanun’daki resmî senetle ilgili hükümler Ģu Ģekildedir:  

 

Resim 1.2: Medenî Kanun Hükümleri  

 TaĢınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleĢmelerin geçerli olması resmî 

Ģekilde düzenlenmiĢ olmalarına bağlıdır. 

 Ġrtifak hakkının kurulmasına iliĢkin sözleĢmenin geçerli olması resmî Ģekilde 

düzenlenmesine bağlıdır. 

 Üst hakkının içerik ve kapsamıyla ilgili olarak resmî senette yer alan; özellikle 

yapının konumuna, Ģekline, niteliğine, boyutlarına, özgülenme amacına ve 

üzerinde yapı bulunmayan alandan faydalanmaya iliĢkin sözleĢme kayıtları 

herkes için bağlayıcıdır. 

 TaĢınmaz rehininin kurulmasına iliĢkin sözleĢmenin geçerliliği, resmî Ģekilde 

yapılmıĢ olmasına bağlıdır.  

 Tescil, terkin ve değiĢiklik gibi tasarruf iĢlemlerinin yapılması, istemde 

bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukuki sebebi belgelemiĢ olmasına bağlıdır. 

Hukuki sebebin belgelenmesi, bu sebebin geçerliliği için gerekli Ģekle 

uyulduğunun ispatı suretiyle olur. 
 

Diğer kanunlarda resmî senede iliĢkin hükümler aĢağıdaki Ģekildedir. 
 

 

Resim 1.3: Borçlar Kanunu  

 Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesi, “Gayrimenkul satımı muteber olmak için 

resmî senede raptedilmek (yazılmak) Ģarttır.” Ģeklindedir. 



 

 4 

 

Resim 1.4: Kat Mülkiyeti Kanunu  

 Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddesi, “Tapu memuru, kendisine verilen 

belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde 

bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat 

irtifakı kurulmasına dair resmî sözleĢmeyi düzenler.” Ģeklindir. 

 Tapu Kanunu’nun ilgili maddesi, “Mülkiyete, mülkiyetin gayri ayni haklara 

yönelik resmî senetler tapu sicil müdürleri tarafından tanzim edilir.” Ģeklindedir. 
 

Tapu Sicil Tüzüğü’nde de tapu sicil müdürlüğünün resmî senet düzenleme yetkisine 

yönelik hükümler mevcuttur (TST.16,20, 98,102). 
 

1.2. Resmî Senet Düzenleme Yetkisi  
 

Tapu sicil müdürlükleri, mülkiyet ve mülkiyetten baĢka ayni hakların kurulması veya 

devri için resmî senet düzenleme yetkisine sahiptir. 
 

1.2.1. Tapu Sicil Müdürlüklerinin Resmî Senet Düzenleme Yetkisi  
 

Bedelli veya bedelsiz ayni hakların kurulması veya devri için akit düzenlenmesi 

gerekiyorsa bu akit resmî senet Ģeklinde tapu sicil müdürlüklerince düzenlenir. Ġcap (teklif) 

ve kabulün karĢılıklı bir araya gelmediği iki tarafı bulunmayan hâllerde resmî senet 

düzenlemeye gerek yoktur. 
 

Örneğin; Gecekondu Kanunu’na veya Ġmar Affı Kanunu’na göre, hak sahiplerine 

yapılan tahsis iĢlemlerinde mülkiyet hakkı devredildiği hâlde icap (teklif) ve kabul bir araya 

gelmediğinden akit oluĢmamakta bu nedenle resmî senet düzenlenmemektedir. Yine, 

kamulaĢtırmanın mahkeme kararı gereğince tescilinde gayrimenkul malikinin rızası (kabulü) 

olmadığından resmî senet düzenlenmemektedir.  
 

Resmî senet düzenlenmesi için tapu sicil müdürünün huzuruna alıcı ve satıcı, 

bağıĢlayan ve bağıĢı kabul eden gibi en az iki tarafın gelmesi gerekir. Ancak birden çok 

kiĢinin de karĢılıklı taraf olmaları yani birbirlerine karĢı teklif ve kabullerinin (aldım-sattım 

gibi) olması gerekir. Yoksa intikal iĢleminde de birden çok kiĢi olmasına rağmen bunlar 

karĢılıklı taraf oluĢturmazlar. Tümü mirasçı sıfatıyla tek bir taraftır. Bu nedenle mirasın 

intikali iĢleminde resmî senet düzenlenmez.  



 

 5 

Tapu sicil müdürlüğü kiĢisel hakların kurulması veya devri için resmî senet 

düzenleyemez. Tapu sicil müdürlüğünün resmî senet düzenleme yetkisi sadece ayni hakların 

kurulması ve devri için öngörülmüĢtür. ġufa, iĢtira, vefa gibi Ģahsi haklar için resmî senet 

düzenlenmesi mümkün değildir.  
 

Resmî senetli bir iĢlemle birlikte talep edilen resmî senetsiz bir iĢlem, resmî senet 

metnine yazılarak yapılabilir (TST.55).  
 

Uygulamada ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bazı talimatlarında muhtelif 

Ģahsi haklara iliĢkin resmî senet düzenlenebileceğine değinildiği, zaman zaman göze 

çarpmaktadır. Bunlardan biri iĢtira hakkı, diğeri ipotek alacağının temlikidir.  
 

1.2.2. Noterlik Kanunu KarĢısında Durum  
 

Noterlik Kanununun ilgili maddesi, “Kanunlarda resmî olarak yapılmaları emredilen 

ve mercileri belirtilmemiĢ olan bütün hukuki iĢlemleri bu (noterlik) kanun hükümlerine göre 

noterler yapmaya yetkilidir.” hükmündedir. 
 

Ayni hakların kurulması ve devrine iliĢkin olmayan bütün resmî sözleĢmeleri 

düzenlemeye noterler yetkilidir.  
 

Noterlik Kanunu’na göre, niteliği bakımından tapuda iĢlem yapılmasını gerektiren 

sözleĢme ve vekâletnamelerin düzenleme Ģeklinde yapılması gerektiği öngörülmüĢtür.  
 

1.2.3. Borçlar Kanunu KarĢısında Durum  
 

Borçlar Kanunu’na göre, “Akit Yapmak Vaadi” baĢlığı ile ön akit düzenlemiĢtir.  

Bir akdin ileride kurulmasına iliĢkin yapılan sözleĢme geçerlidir. Kanun her iki tarafın 

çıkarlarını gözetmekte ve koĢullara uyulduğu takdirde uygulamaya konulmasını 

sağlamaktadır. 
 

SatıĢ vaadi, bağıĢlama vaadi, irtifak hakkını tesis vaadi, kat karĢılığı inĢaat hakkı gibi 

ileride bir resmî senet düzenleyerek iĢlem yapma vaadini içeren sözleĢmelerin asıl sözleĢme 

Ģekline uyularak yapılması gerekir.  
 

Bir akdin ileride yapılması vaadine dair sözleĢmeler asıl akdin Ģekline tabi 

tutulmuĢtur.  
 

Ön akit (vaat) niteliğinde olmayan Ģufa, iĢtira veya kira gibi Ģahsi haklara yönelik 

sözleĢmeler ise kesinlikle resmî senet Ģeklinde düzenlenemez.  
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1.3. Resmî Senet Düzenlenmesini Gerektiren (Akitli) ĠĢlemler  
 

Tapu Sicil Müdürlüklerinde resmî senet düzenlenmesini gerektiren tapu iĢlemleri 

Ģunlardır: 
 

 SatıĢ (BK 213 vd.)  

 BağıĢ (BK 234 vd.)  

 Trampa (BK 232 vd.)  

 Ölünceye kadar bakma akdi (BK 511 vd.)  

 4/1- Ölünceye kadar gelir akdi (BK507)  

 Taksim (MK 699, 703)  

 Kat mülkiyeti (KMK 12)  

 Kat irtifakı (KMK 14) 

 Devre mülk hakkı (KMK 57)  

 Mükellefiyeti (MK 839)  

 Kat karĢılığı temlik (MK 1009)  

 Ġpotek (MK 881,TST 31)  

 Ġrtifak hakları kurulması  

 Ġntifa hakkı (MK 794 vd.)  

 Oturma (sükna) hakkı (MK 823)  

 Geçit hakkı (MK 747,838)  

 Kaynak hakkı (MK 837)  

 Üst hakkı ve diğer irtifaklar  

 Gayrimenkul mükellefiyeti (MK 839)  
 

1.4. Resmî Senedi Düzenleme Yetkisi Bulunan Memurlar 
 

Tapu sicil müdürlüklerinde resmî senet düzenlemeye yetkili olan memurlar; müdür, 

müdür yardımcısı, Ģef, veri hazırlama kontrol iĢletmeni, sicil memurudur. 
 

ArĢiv memuru, odacı, geçici personel gibi elemanların resmî senet düzenleme ve 

imzalama yetkileri yoktur (TKGM Gn.1439). Ancak personel sıkıntısı bulunan yerlerde 

zorunluluk hâlinde, müdürün teklifi üzerine bölge müdürünün yazılı onayını almak kaydı ile 

arĢiv memuruna da akit düzenleme yetkisi verilebilir. 
 

1.5. Resmî Senedin Düzenlenmesi  
 

Tapu sicil müdürlüklerinde resmî senet düzenleme aĢağıdaki maddelere göre yapılır. 
 

1.5.1. Tarafların Yazımı  
 

Bir Taraftan........: Saliha ÇELĠK : Sami kızı (Maltepe Vergi D.nu.: 8300082386)  
 

Diğer Taraftan....: Ömer ÇAKICI: Ali oğlu (Kâğıthane V.D. nu.: 5650131378)  
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Bu sütuna önce satıcının adı, soyadı, baba adı, vergi kimlik numarası yazılır. Sonra 

diğer taraftan alıcının adı soyadı, baba adı, vergi kimlik numarası yazılır. 
 

Satıcı veya alıcı namına vekâleten hareket edildiği durumlarda alıcı veya satıcının 

(müvekkilin) vergi kimlik numarasından sonra “... adına vekaleten Mehmet AKBAL” 

Ģeklinde vekil belirtilir. Vekilin vergi kimlik numarasının yazılmasına gerek yoktur. Veli, 

vasi, kayyım ve tüzel kiĢi temsilcilerinde de aynı Ģekilde hareket olunur. 
 

 Tarafların irade beyanlarının resmî senede yazımı  
 

Resmî senedin hangi il veya ilçe tapu sicil müdürü huzurunda düzenlendiği 

belirtildikten sonra iĢleme konu taĢınmaz mal ve tarafların isteği Ģüpheye yer vermeyecek 

Ģekilde açıkça yazılır. 
 

Bunun için iĢleme konu taĢınmaz malın önce tanımlanması gerekir. Genelde 

uygulamada Ģu Ģekilde yapılmaktadır. 
 

“Bu resmî senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı 

.........ilçesi ........mahallesinde kain (bulunan) 101 ada, 1 parsel sayılı 400 m
2
 miktarındaki 

arsa vasıflı taĢınmaz malın 1/2 hissesi Saliha ÇELĠK adına kayıtlı olup (iken); ......” 
 

ĠĢleme konu taĢınmaz mal bu Ģekilde, köy-mahalle, ada, parsel numaraları, yüz 

ölçümü ve maliki ile somut olarak belirlendikten sonra tarafların isteği resmî senede açıkça 

yazılır. Kullanılan kelime ve cümleler net olmalı tereddüde ve duraksamaya neden 

olmayacak Ģekilde açık olmalı ve akdin tüm unsurlarını içermelidir. Tarafların irade 

beyanları iyi anlatılmalı ne eksik ne de fazla yazılmalıdır. ĠĢlem, taraflardan birini veya her 

ikisini de temsilen yapılıyorsa temsilci ve temsil yetkisini veren belge (vekâletnamenin tarih 

sayısı düzenlendiği noterlik, vesayet-kayyımlık kararının tarih sayısı, verildiği mahkeme 

veya velayet durumu) açıklanmalıdır. 
 

 Satıcının iradesi Ģu Ģekilde yazılmaktadır: 
 

“ ......... adı geçen malik asaleten hareketle; iĢ bu taĢınmaz maldaki 1/2 hissesinin 

tamamını 10.000 (on bin lira) bedelle Ömer ÇAKICI’ya sattığını satıĢ bedelinin tamamını 

nakden ve peĢinen aldığını....” 
 

Satıcı alacağını aldığını beyana zorlanamaz. Satıcı alacağının tamamını almadan da 

resmî senedi imzalayabilir. Bakiye alacak kalmıĢ olsa bile kanuni ipotek yapmaya da 

zorlanamaz. Alacağı kalmıĢ olsa bile satıcı bu durumu resmî senede yazdırmakla yetinerek 

alıcıdan baĢka bir güvence (bono, itibar, güven gibi teminat) almıĢ olabilir. Satıcı, alacağının 

tümünü veya bir kısmını almadığını söylüyorsa bu durum ve taraflar arasındaki vade ve 

Ģartlar tarafların bildiriĢi üzerine resmî senette açıklanır (TKGM Gn.1487). Satıcı ayrıca bu 

bakiye (kalan) alacak için kanuni ipotek tesis edilmesini de istiyorsa bu durum da resmî 

senede yazılarak kalan borç miktarı için satıĢa konu taĢınmaz mal üzerine satıcı lehine 

kanuni ipotek tesis edilir. 
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Satıcı birkaç taĢınmaz malını aynı resmî senetle aynı veya farklı kiĢilere aynı yevmiye 

numarası ile satabilir. Bu durumda her taĢınmaz malın satıcı veya alıcılar açısından tek tek 

tarif edilmesi gerekir.  
 

Satıcı sattığı taĢınmaz mal karĢılığı alıcıya bir takım mükellefiyetler yükleyebilir. 

Kanuna ahlak ve adaba aykırı olmadıkça ve imkânsız bulunmadıkça her türlü mükellefiyetin 

resmî senede yazılması mümkündür. Fakat bu mükellefiyetler resmî senede yazılmakla 

beraber tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazılamaz (TST 60).  
 

Ancak genel müdürlük bazı talimatlarında kamu yararına olan Ģart ve 

mükellefiyetlerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine yazılmasına müsaade etmektedir. 

Borçlar Kanunu’nda, bağıĢlamanın Ģartla ve mükellefiyetle takyit olunabileceği belirtilmiĢtir. 

TaĢınmaz malın “... kayıt ve Ģartı ile ...” bağıĢı ve bu Ģartla kabulü “mükellefiyetli bağıĢ” 

olduğundan bağıĢ resmî senedine bu hususun yazılması ve tapu kütüğünün beyanlar 

sütununa da belirtme yapılması mümkündür (TKGM talimat). 
 

Ancak bu Ģart veya mükellefiyetin malikin tasarruf hakkını engellememesi gerekir. 

Ġstem, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve Ģarta bağlanamayacağından (TST 11) 

resmî senede böyle bir Ģartın yazılması mümkün değildir. Bunun bir tek istisnası rücu 

Ģartıyla bağıĢtır. 
 

SatıĢ bedelinin kural olarak Türk lirası olarak gösterilmesi gerekir. 
 

Resmî senede taraflar arasındaki sözleĢmenin esaslı unsurlarının yazılması zorunludur. 

SatıĢ sözleĢmesinin esaslı unsurları satılan taĢınmaz mal ile satıĢ bedelidir. TaĢınmaz malla 

veya tapu siciliyle ilgili olmayan hususların resmî senede yazılmaması gerekir. Tapu sicili ile 

ilgili olmayan hususları taraflar kendi aralarında veya noterde yapacakları sözleĢme ile 

kararlaĢtırmalıdırlar. 
 

Tarafların noterden yapmıĢ oldukları böyle bir sözleĢme varsa tapu sicil 

müdürlüğünde düzenlenen resmî senette bu sözleĢmenin tarih ve sayısına atıf (yollama) 

yapılabilir. 
 

 Alıcının iradesi Ģu Ģekilde yazılmaktadır: 
 

“ ....... alıcısı Ömer ÇAKICI’da bu satıĢı yukarıda yazılı Ģekil ve Ģartlarla aynen kabul 

ettiğini....” 
 

Kanuni ipotek tesis edilecekse resmî senede Ģu Ģekilde devam olunur: 
 

“ .... .satın aldığı bu taĢınmaz malın 1/2 hissesinin satıĢ bedelinden arta kalan bakiye 

borcu 5.000 (beĢ bin) lira için Saliha ÇELĠK lehine faizsiz ve 12 ay vadeli kanuni ipotek 

ettiğini, diğer taraftan satıcı Saliha ÇELĠK de lehine tesis edilen bu ipoteği aynen kabul 

ettiğini ifade ve beyandan sonra ..” 
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1.5.2. Tescil Ġstemi  
 

Resmî senetler matbu (basılı) olduğundan tescil istemi aĢağıdaki Ģekilde basılı olarak 

mevcuttur. 
 

“Taraflar, bu ..SATIġ... akdinin tapu siciline kayıt ve tescilini talep ettiler.” 
 

Yapılan akdin ne olduğu boĢ kısma yazılır. Burada basılı olan tescil isteminin aksine 

resmî senedi hazırlatıp imzalamakla beraber tapu siciline tescilini erteleyebilirler. Akdin 

henüz tapu siciline tescilinin istenmediği resmî senedin içinde belirtilir. Bu sütun iptal edilir. 

Akit yevmiye defterine kaydedilmez ve tapu siciline tescil edilmez. Tapu siciline tescil için 

tarafların gelerek tescil iĢleminde bulunması ve bu tescil isteminin tescil istem belgesine 

geçirilmesi gerekir. 
 

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti için düzenlenen resmî senetlerin tescili için tescil istemine 

gerek yoktur. Resmî senet aynı zamanda tescil istemi sayılır (KMK.13). 
 

1.5.3. Resmî Senedin Düzenleme Tarihi ve Yeri 
 

Resmî senedin altında basılı olarak bulunan bu bölüm yine bilgisayar veya daktilo ile 

yazılarak doldurulur. Yani el ile yazılmaz. AĢağıdaki örnekteki gibi yazılır. 
 

“Akdi içeren bu resmî senet tarafımızdan düzenlenmiĢ ve yazılıĢı okunup isteklerine 

tamamen uygun olduğu anlaĢıldıktan sonra bin dokuz yüz doksan dokuz yılı temmuz ayının 

ikinci perĢembe günü saat 10:45’te dairede hepimiz tarafından imza ve tasdik olundu.” 
 

1.5.4. Tarafların Ġmzası  
 

Resmî senedi önce taraflar imzalar. Düzenlenen resmî senet memur tarafından müdür 

ve tarafların huzurunda okunur. Taraflar isterlerse resmî senedi kendileri de alıp okuyabilir 

veya okutabilirler. Ayrıca imza sırasında imza atacak taraflardan her birinin imza atacakları 

mavi veya siyah mürekkepli kalemle isimlerinin üzerine kendi el yazıları ile “okudum” 

ibaresini yazmaları gerekir. Bundan sonra taraflar hem resmî senetteki isimlerinin yazılı 

olduğu imza yerlerini ve hem de karĢılıklı birbirlerinin fotoğrafları üzerini imza ederler. 

 

Resim 1.5: Resmî senede imza atma 

Resmî senetlerdeki tüm imzalar siyah veya mavi mürekkepli kalemle atılmalıdır. 

Ġmzayı atan, özgür iradesi ile ve kendi baĢına imzasını atmalıdır. Zorlama ve tehditle, baskı 

altında imza atılması kabul edilmeyeceği gibi imza atanın elinden tutarak imza atmasına 

yardımcı olmak da mümkün değildir. 
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1.5.5. Ġmza Bilmeyenin ĠĢareti ve Tanıkların Ġmzaları  
 

Ġmza atmayan kiĢiye ait parmak izi ve mührün, hazırlanan resmî senede iki tanık 

huzurunda basılması ve tanıkların mührün ve parmak izinin o kiĢiye ait olduğunu ve 

huzurlarında basıldığını onaylaması gerekir.  
 

Mühür kullanılması hâlinde parmağın da bastırılması zorunludur. Kural olarak sol elin 

baĢparmağı, yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır ve hangi parmağın 

bastırıldığı yazılır. 

                     

Resim 1.6: Ġmza bilmeyenin parmak izi ve onay mührü  

Resmî senetlerin imzalanması aĢamasında bazı kiĢilerin imza kullandıkları hâlde, 

kendi el yazıları ile “OKUDUM” ibaresini yazamadıkları gözlenmektedir. 
 

Bu durumdaki kiĢilerin resmî senet üzerine imzaları “OKUNDU” ibaresi yazılır. 

Akitte iki tanık bulundurulması ve resmî senedin uygun bir yerine “Taraflar ve tanıklar 

huzurunda resmî senet okunmuĢtur.” Ġbaresi yazılarak taraflar ve tanıklarca ayrıca 

imzalanması gerekir (TKGM Gn.1513/7). 
 

1.5.6. Tercüman Bulundurulması  
 

Ġlgilinin Türkçe bilmemesi hâlinde, yeminli bir tercüman bulundurulur. Yeminli 

tercüman da resmî senedi imzalar. Tercümanın okuma yazma bilmesi ve temyiz kudretine 

sahip reĢit kiĢilerden olması gerekir. 
 

Kendileriyle yazı ile anlaĢılması mümkün olmayan dilsizler için ayrıca iĢaret dilinden 

anlayan bir yeminli tercüman bulundurulur. Sağır ve/veya dilsiz ile yazıyla anlaĢılması 

mümkün ise tercüman bulundurmaya gerek yoktur.  
 

Tapu sicil müdürü, tercüman yardımıyla tercüman yeminsiz de olsa kendisi yemin 

yaptırarak akdi gerçekleĢtirebilmelidir. Bu yemin, “yazılan resmî senedi ve yapılan iĢi 

tarafsız ve eksiksiz olarak Türkçe bilmeyene veya dilsize doğru olarak anlatacağı ve onun 

iradesini de tam ve eksiksiz olarak tapu sicil müdürü huzurunda açıklayacağı” yönünde bir 

yemin olmalıdır. 
 

Özellikle kırsal kesimlerdeki dilsizler için sağır dilsiz okuluna gitmediklerinden aile 

içinde bir iĢaret dili geliĢtirilmektedir. Sağır dilsiz temyiz kudretine (ayırt etme gücü) sahip 

olmasına rağmen tapu sicil müdürü akdi yapmaktan kaçınmakta, hâkimlerde resmî bir iĢaret 

dili niteliği kazanmamıĢ bu iĢaret dilini bileni yeminli tercüman olarak atamamaktadır. 
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Türkçe bilmeyenin bildiği dilin devletçe kabul edilmiĢ resmî bir dil olması Ģart 

değildir. Türkçe bilmeyen mahalli bir dili biliyorsa o dili bilen yeminli tercüman 

bulundurulması gerekir. 
 

Tapu sicil müdürü veya akdi hazırlayan memur Türkçe bilmeyenin bildiği dili çok iyi 

biliyor olsa dahi yeminli tercüman bulundurmak zorundadır. 
 

1.5.7. Kanuni Temsilcilerin Ġmzalaması  
 

Veli, vasi, kayyım gibi kanuni temsilciler ile vekil veya tüzel kiĢi temsilcileri gibi iradi 

temsilciler, temsil ettikleri kiĢiler adına yaptıracakları tapu iĢlemlerinde düzenlenen resmî 

senedi kendileri imzalarlar. Tüzel kiĢi temsilcileri dilerlerse imzaları ile beraber tüzel kiĢi 

kaĢesini de resmî senede basabilirler.  
 

1.5.8. Veli Vasi veya Kayyımla Beraber Küçük veya Kısıtlının da Ġmzasının 

Alınması  
 

Velayet altındaki küçük veya kendisine vasi veya kayyım atanan kısıtlı temyiz 

kudretine sahip ise resmî senede küçük veya kısıtlının da imzasının alınması gerekir. 

Ġsimlerinin altına “velayet altında” veya “vesayet altında” ya da “kısıtlı” yazılır.  
 

1.5.9. Yasal DanıĢmanın Ġmzası  
 

Kendisine kanuni yasal danıĢman (kanuni müĢavir) atanmıĢ olanların, taĢınmaz mal 

alım, satım, bağıĢlama, ipotek ve diğer ayni haklara iliĢkin tapu dairelerinde iĢlem 

yaptırabilmeleri kanuni müĢavirin de iĢleme katılmasına bağlıdır.  
 

Resmî senede kendisine kanuni müĢavir tayin edilen kısıtlı ile beraber kanuni 

müĢavirin de imzası alınmalıdır. Akdin geçerli olması kanuni müĢavirin de akdi 

imzalamasına veya sonradan bu akde icazet (izin) vermesine bağlıdır. Bu izin akitten önce de 

tapu dairesine bildirilebilir. Ancak izin veya sonradan verilen icazetin tapu müdürü 

huzurunda düzenlenecek istem belgesine yazılmak suretiyle veya noterce düzenlenmiĢ 

olması gerekir. 
 

1.5.10. Tarafların Fotoğraflarının YapıĢtırılması  
 

Resmî senede tarafların yeni çekilmiĢ “6x4” ebadında fotoğrafları yapıĢtırılarak daire 

mührü ile mühürlenir ve taraflara birbirlerinin fotoğrafları imzalattırılır. Fotoğrafların küçük, 

eski, yıpranmıĢ olmaması ve kiĢiyi teĢhise imkân verecek Ģekilde iĢlem günündeki 

görünümüne uygun olması gerekir (TK 27, TKGM Gn.930). Ġmza bilmeyenlerin parmak izi 

basılır. Ancak imza ve parmak izinin fotoğrafı tanınamayacak hâle getirmemesine özen 

gösterilmelidir.  
 

Tüzel kiĢi temsilcilerinin fotoğrafını yapıĢtırmak zorunlu değildir. 
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Resim 1.7: Fotoğraflı tapu senedi 

1.5.11. Resmî Senedin Mühürlenmesi Müdür ve Memurun Ġmzası  
 

Resmî senet, taraflarca imzalandıktan sonra iĢlemi hazırlayan memur ve müdür 

tarafından imzalanır. Müdürün imzasının bulunduğu yer daire mührü ile mühürlenir. 

 

Resim 1.8: Tapu belgelerinin tapu sicil müdürü tarafından imzalanması  

1.5.12. Resmî Senede Yevmiye Numarası Vermek  
 

Resmî senet taraflarca imzalanmasından sonra gün, saat ve dakika gösterilerek 

yevmiye defterine kaydedilir. Yevmiye defterinden alınan numara resmî senedin üzerindeki 

özel sütuna yazılır. Her ne sebeple olursa olsun resmî senedin yevmiyeye alınması 
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geciktirilmemelidir. Aksi davranıĢ pek çok sorumluluğu beraberinde getirecektir (TST 22, 

TKGM Gn.1371).  
 

1.5.13. Resmî Senedin Arkasındaki Tapu Kaydı ve Plan Sütunu  
 

ĠĢleme konu taĢınmaz mala iliĢkin ilçe, bölge, mahalle/köy, sokak veya mevkii, kütük 

sayfa nu., pafta nu., ada nu., parsel nu., taĢınmazın yüz ölçümü, niteliği; hisseli ise iĢleme 

konu hisse resmî senedin arkasındaki özel sütuna yazılır. Kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu 

bağımsız bölümlere iliĢkin iĢlemlerde ayrıca bağımsız bölüm numarası, arsa payı ve varsa 

eklentisi de gösterilir. 
 

Bu bölümde taraflarca bildirilmesi hâlinde emlak vergisi hesap numarası ile taĢınmaz 

malın kayıtlı emlak beyan değeri ve iĢleme konu (satıĢ) bedeli de özel sütunlarında gösterilir.  
 

Kadastrosu yapılmayan yerlerde tapu kaydının tarih ve sırasının da resmî senette 

gösterilmesi gerekir. 
 

1.5.14. TaĢınmaz Malın Sınır Sütunu  
 

Bu sütuna “planındadır” veya “paftasındaki sınır” yazmak yeterlidir.  
 

Ancak henüz kadastrosu yapılmamıĢ yerlerde bu sütuna (Doğusu: ..., Batısı: ..., 

Kuzeyi: ..., Güneyi: ...) Ģeklinde zabıt defterinde bulunan hudutların yazılması gerekir. 
 

1.5.15. Akitten Önceki Hakların Yazılacağı Sütun  
 

Resmî senedin taraflarca imzalanmasından önce tapu kütüğüne iĢlenmiĢ olan Ģerhler, 

beyanlar, hak ve mükellefiyetler ile rehinlerin tümü sıra numaralarına göre bu sütuna 

(gerekirse resmî senedin metnine de) yazılarak tarafların bu hususları bildiklerine ve 

kabullendiklerine dair imzaları alınır. 
 

Uygulamada sıkça rastlanan durumlardan biri de tapu kütüğünde kayıtlı bir hakkın 

resmî senede yazımının unutulmasıdır. Tapu sicil müdürlüğü görevlilerini Ceza Hukuku 

anlamında sorumlu tutmak mümkün değildir. Çünkü hiç kimse tapu sicilinde yazılı bir 

hususu bilmediğini iddia edemez (MK 1020). Bu haklar zaten tapu kütüğünde yazılıdır. 
 

1.5.16. Tarafların Kimlik Sicil Numaraları ve Adreslerinin Yazılması  
 

Müdürlük görevlileri dıĢında resmî senede kim imza atmıĢ ise (tercüman, kanuni 

müĢavir, velayet altında olup da temyiz kudretine sahip küçük veya kısıtlı gibi) tümünün 

nüfus cüzdanı veya pasaportundaki kimlik bilgilerinin eksiksiz olarak sütuna uygun Ģekilde 

yazılması zorunludur. Uygulamada kimlik cüzdanında; tarih, numara ve seri harfinin 

yazılmamıĢ olduğuna sıkça rastlanır. Bu bilgilerin yazımı son derece önemlidir. Nüfus 

cüzdanları ancak seri harfine göre belirlenebilmektedir. 
 

Müdürlük görevlileri dıĢında akdi imzalayanların tümünün beyan edecekleri 

adreslerinin adres sütununa eksiksiz yazılması gerekir. Ġlgililerin varsa telefonlarının da 

(faks, e-mail) bu sütuna yazılmasında yarar olacaktır. Bu adreslerin ikamet adresleri olması 



 

 14 

Ģart değildir. Ġlgililere ulaĢılabilecek adres olması yeterlidir. ĠĢlemin yapıldığı yerdeki bir 

adres olması da Ģart değildir.  
 

Kimlik bilgileri yazılırken her bir isme bir numara verilirse adreslerin yazımı da (1)..., 

(2)..., Ģeklinde kolaylıkla yazılabilecektir. 
 

Ayrıca bu sütuna Ģirketler ve kooperatiflerin iĢlemlerinde “Ticaret Sicil Numarasının”, 

vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen “Vakıf Sicil Numarasının”, derneklerde, 

valiliklerce verilen “Dernek Tescil Numarasının” yazılması gerekmektedir (TKGM 

Gn.2000/1). 
 

1.5.17. Vergi ve Harç Sütunu  
 

Taraflarca belirtilen bedel üzerinden tahsil edilen tapu harçları ve damga vergisinin 

tutarı makbuzlara uygun olarak bu sütuna yazılır. 
 

1.5.18. Tescil ve Münakale Sütunu  
 

Resmî senede yevmiye numarası verildikten sonra iĢlemi hazırlayan memur veya 

tescil için ayrı bir memur görevlendirilmiĢ ise bu memur tarafından akde uygun olarak terkin 

ve tescil (münakale) yapılır.  
 

Terkin ve tescili yapan memurun bu iĢlemi yaptığı tarihi bu sütuna, “Tapu siciline 

tescil ve münakalesi yapıldı.” yazarak imzalaması gerekir.  
 

1.5.19. Tescilin Kontrol Edildiğinin Belirtilmesi  
 

Resmî senetlerde tescilin kontrol edildiğine dair bir sütun yoktur. Ancak uygulamada 

bazen tescil veya terkinin unutulmuĢ olmasına, hatta bundan istifade ile taĢınmazın bir 

baĢkasına satıldığına rastlanmaktadır. Bu nedenle, Yeni Tapu Sicil Tüzüğü’nde bu konuya 

yer vermiĢtir. Yapılan tesciller, müdür veya bu iĢ için görevlendirilen memur tarafından 

“Tescili kontrol edilmiĢtir.” cümlesi resmî senede yazılarak imza edilecektir. Kontrollerin 

mutlaka ve aynı gün yapılması gerekir. Müdürlüğün bu ibareleri içeren kaĢe yaptırmasında 

bir sakınca yoktur. 
 

1.5.20. “Tapu Senedi/Ġpotek Belgesini Aldım” Sütunu  
 

ĠĢlem sahibi, tapu senedini veya ipotek belgesini ne zaman almıĢ ise bu tarihin iĢlem 

sahibi tarafından bu sütuna mürekkepli kalemle yazılarak imzalanması gerekir.  
 

1.6. Birden Fazla ĠĢlemin Tek Resmî Senette Yapılması ve Birden 

Çok Sayfalı Resmî Senet Düzenlenmesi  
 

Ġntikal-satıĢ, satıĢ-kanuni ipotek, ifraz-taksim-satıĢ-kanuni ipotek, isim tashihi-intikal 

ve satıĢ gibi birbirleriyle ilgili, biri yapılmadan diğeri yapılamayan akitli ve akitsiz iĢlemler 

tek resmî senetle yapılabilir. Ancak tek resmî senetle yapmak zorunlu olmayıp resmî senedin 

anlaĢılırlığını bozacak ise ayrı ayrı yapmakta fayda vardır. Ayrıca bunları ayrı ayrı 
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yevmiyeye alıp her aĢamayı ayrı ayrı tescil etmek tapu sicilinin aleniyeti (açıklığı) açısından 

önemlidir. 
 

Resmî senedin tarafların irade beyanlarının açıklandığı bölüm veya diğer 

sütunlarından biri yetersiz kalırsa veya fotoğrafları yapıĢtıracak yer kalmazsa sadece dolan 

sütunlar için yeni resmî senede geçilir. Birden çok sayfalı resmî senetlerin tümünün taraflar, 

(varsa tanıklar, tercüman vb.), memur ve müdürce imzalı ve daire mührü ile mühürlenmiĢ 

olması gerekir. Ayrıca her sayfaya sayfa numarası verilerek önceki sayfanın devamı olduğu 

gösterilmelidir.  
 

1.7. Matbu Resmî Senet Düzenlenmesi  
 

Resmî senedin Ģekil Ģartlarına tamamen uymak koĢuluyla, taraflar ve genel müdürlük 

tarafından izin verilmiĢ olması hâlinde matbu olarak hazırlanmasında bir sakınca yoktur 

(TKGM talimat).  
 

Ġpotek iĢlemlerinde gecikmelerin önlenmesi ve taleplerin daha çabuk karĢılanması için 

sözleĢmelerin resmî senette farklılık gösteren taraf isimleri, taĢınmaz mala ait bilgiler, ipotek 

miktarı, süresi gibi özel bilgilerin yazılacağı kısımlar tapu sicil müdürlüklerince doldurulmak 

üzere boĢ bırakılır.  
 

Genel müdürlükçe matbu resmî senet hazırlanmasına izin verilen banka ve özel finans 

kuruluĢları vardır. Resmî senetleri onlar hazırlar. 
 

1.8. Resmî Senette YanlıĢlıklar ve Eksiklikler  
 

Resmî senette; silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamaz. Resmî senetlerdeki yanlıĢlık ve 

eksiklikler akdin altına yazılarak taraflar ve memurlarca imzalanır (TST 20).  
 

Örnek: 
 

ĠĢbu resmî senetteki... yanlıĢ olup doğrusu ....’dır.   (Tarih ve imzalar ) 
 

1.9. Resmî Senetlerin Ciltlenmesi Örnek (Mahkemelere Aslı) 

Verilmesi  
 

Resmî senet ve tapu iĢlemlerinde kullanılan diğer belgelerin Ģekillerini belirleme ve 

değiĢtirme yetkisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne aittir. Bu belgelerin baĢka yerlerde 

izinsiz basılıp çoğaltılması yasaktır (TST 102). 

 

Resim 1.9: Resmî senetlerin ciltlenip saklanması 
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Resmî senetler her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ciltlenerek saklanır (TST 98). Resmî 

senetler ciltlenince tablo mahzen defterine kaydedilerek üzerine özel ve genel numaraları ile 

hangi yevmiyeden hangi yevmiyeye kadar ciltlendiği yazılır. 
 

1.10. Ġkametgâhta Resmî Senet Düzenlenmesi  
 

Taraflardan birinin tapu idaresine gelmesine engel bir durumu varsa ikametgâhta 

akdin yapılmasını isteyebilir. Müdür akitli iĢlemlerde iki memuru ikametgâhta iĢlem 

yapmaları için görevlendirir (TST 19). Bu yetki düzenlenecek resmî senedin en baĢındaki 

bölüme 
 

“.......... Tapu Sicil Müdürü .......’nın verdiği ikametgâhta akit yetkisine istinaden 

müdür vekili .... .... huzurunda .... .... adresinde” diye yazılır ve resmî senedin altındaki akdin 

düzenlendiği yeri gösteren ve genelde “dairede” yazılan sütuna “ikametgâhta” yazılır. 
 

Tek memurlu tapu sicil müdürlükleri ile zorunlu nedenlerle tek yetkili memurun görev 

verdiği yerlerde ikametgâha akde gidilmesi kamu hizmeti gören tapu dairelerinin 

kapatılmasına neden olacağından bu statüdeki yerlerde daire dıĢına akde gidilmemesi ve 

dairede akdi tek memurun imza ederek sonuçlandırması gerekir. 
 

Ġki memurlu dairelerde ise bir memurun ikametgâha giderek resmî senedi yalnızca 

kendi imzası ile sonuçlandırması mümkündür. 
 

Ġkametgâhta akit düzenlenmesini talep eden taraf (satıcı veya alıcı) birinci derece 

devlet memurunun almakta olduğu geçici görev yolluğunun üçte ikisini giden memur sayısı 

kadar emaneten mal sandığına yatırmak zorundadır. Bu paranın yarısı hazineye ayrılır, diğer 

yarısı ise akde giden memurlar arasında unvanlarına göre dağıtılır. 

 

Resim 1.10: Tapu sicil müdürlüğü personeli 
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1.11. Resmî Senet Yazım Örneği  
 

 

Belge 1.1: TAKBĠS’te düzenlenen resmî senet örneği  
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Belge 1.2: Matbu resmî senet örneği (Sayfa 1) 
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Belge 1.3: Matbu resmî senet örneği (Sayfa 2) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

 

Tapu sicil müdürlüklerinde resmî senet düzenlenmesini gerektiren tapu iĢlemlerini 

inceleyerek bunları sınıf içinde paylaĢınız.  
 

ĠĢleminizi verilen matbu resmî senet üzerine (Belge 1.2, 1.3) önerilere ve iĢlem 

basmaklarına göre gerçekleĢtiriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Talep sahibinin baĢvurusunu alınız. 
 BaĢvuru sahibinin bilgilerini kontrol 

ediniz. 

 ĠĢlemin türünü belirleyiniz. 
 Resmî senet gerektiren iĢlemleri 

hatırlayınız. 

 Gerekli evrakları ilgilisinden alınız. 
 Evrakların eksiksiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Resmî senedi düzenleyiniz.  Örnek belgeleri inceleyiniz. 

 Resmî senedin içeriğini taraflara 

okutunuz. 

 Resmî senedi bilgilere ve iĢleme uygun 

olarak düzenleyiniz. 

 Tarafların imzalarını alınız. 
 Parmak izi alınacaksa tanık olmasına 

dikkat ediniz. 

 Yevmiye defterine kayıt yapınız. 
 Yevmiye numarası alarak kontrolünü 

yapınız. 

 Resmî senedi kontrol ettiriniz. 
 Bilgi ve imzaların tam olmasına dikkat 

ediniz. 

 Resmî senedi dosyalayınız. 
 ĠĢlemin türüne göre konulacağı dosyayı 

belirleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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KONTROL LĠSTESĠ  
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Talep sahibinin baĢvurusunu aldınız mı?   

2 ĠĢlem türünü belirlediniz mi?   

3 Gerekli evrakları ilgilisinden aldınız mı?   

4 Resmî senet düzenlediniz mi?   

5 Resmî senedin içeriğini taraflara okudunuz mu?   

6 Tarafların imzalarını aldınız mı?   

7 Yevmiye kaydı yaptınız mı?   

8 Resmî senedi kontrol ettiniz mi?   

9 Resmî senedi dosyaladınız mı?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Resmî senetler her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ………….. saklanır. 

2. Resmî senet ve tapu iĢlemlerinde kullanılan diğer belgelerin Ģekillerini belirleme ve 

değiĢtirme yetkisi ………… ve ………….. Genel Müdürlüğüne aittir. 

3. Genel Müdürlükçe matbu …………  …………. hazırlanmasına izin verilen banka ve 

özel finans kuruluĢları vardır. 

4. Resmî senet, resmî bir memur tarafından hazırlanarak huzurunda imzalanan ve resmî 

memurca …………… ve ……… ile onaylanan bir sözleĢmedir. 

5. Resmî senede yevmiye numarası verildikten sonra iĢlemi hazırlayan memur tarafından 

akde uygun olarak ………… ve …………. (münakale) yapılır. 

6. Taraflarca belirtilen bedel üzerinden tahsil edilen tapu harçları ve damga vergisinin 

tutarı makbuzlara uygun olarak …………. ve ………. sütuna yazılır. 

7. Tapu sicil müdürlükleri, mülkiyet ve mülkiyetten baĢka ayni hakların kurulması veya 

………… için resmî senet düzenleme yetkisine sahiptir. 

8. Bedelli veya bedelsiz ayni hakların kurulması veya devri için akit düzenlenmesi 

gerekiyorsa bu akit resmî senet Ģeklinde …………  …………. müdürlüklerince 

düzenlenir. 

9. …………. (teklif) ve kabulün karĢılıklı bir araya gelmediği iki tarafı bulunmayan 

hâllerde resmî senet düzenlemeye gerek yoktur. 

10. Tapu sicil müdürlüğü ………… (kiĢisel) …………… kurulması veya devri için resmî 

senet düzenleyemez. 

11. Ayni hakların kurulması ve devrine iliĢkin olmayan bütün resmî sözleĢmeleri 

düzenlemeye …………. yetkilidir. 

12. …………… (vaad) niteliğinde olmayan Ģufa, iĢtira veya kira gibi Ģahsi haklara 

yönelik sözleĢmeler ise kesinlikle resmî senet Ģeklinde düzenlenemez. 

13. Tapu sicil müdürlüklerinde resmî senet düzenlemeye ………… olan memurlar 

müdür, müdür yardımcısı, Ģef, veri hazırlama kontrol iĢletmeni, sicil memurudur. 

14. Resmî senedin hangi il veya ilçe tapu sicil müdürü huzurunda düzenlendiği 

belirtildikten sonra iĢleme konu ……………..  ………. ve tarafların isteği Ģüpheye 

yer vermeyecek Ģekilde açıkça yazılır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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15. Satıcı, alacağının tamamını almadan da ………..  …………….. imzalayabilir. 

16. Satıcı birkaç taĢınmaz malını aynı resmî senetle aynı veya farklı kiĢilere aynı ………..  

…………….. ile satabilir. 

17. Satıcı sattığı taĢınmaz mal karĢılığı alıcıya birtakım ……………… yükleyebilir. 

18. Tarafların noterden yapmıĢ oldukları böyle bir sözleĢme varsa tapu sicil 

müdürlüğünde düzenlenen resmî senette bu sözleĢmenin ……… ve ………… atıf 

(yollama) yapılabilir. 

19. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti için düzenlenen resmî senetlerin tescili için ……….  

………….. gerek yoktur. Resmî senet aynı zamanda tescil istemi sayılır. 

20. Resmî senetlerdeki tüm ……… siyah veya mavi mürekkepli kalemle atılmalıdır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Tescil istem belgesi düzenleyebileceksiniz.  
 

 

 

 

 Tescil istem belgesinin hangi iĢlemlerde düzenlendiğini ve içeriklerini tapu sicil 

müdürlüklerinden örnekler sağlayarak arkadaĢlarınızla inceleyiniz.  

 

2. TESCĠL ĠSTEM BELGESĠ  
 

Tapu sicilinde iĢlem yapılmasını gerektiren bazı durumlarda akit düzenlenmesine 

gerek yoktur. Bunlar genelde taraf teĢkil etmeden malikin veya ilgili hak sahiplerinin tek 

taraflı irade beyanı ile sonuç doğuran iĢlemlerdir. 
 

Malikin veya maliklerin ya da ilgililerin tek taraflı bu irade beyanları tapu sicil 

müdürlüğünde istem belgelerine geçirilir. Bu istem belgelerinin Ģekli Tüzük gereği Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmektedir. 
 

2.1. Tescil Ġstem Belgesi Düzenlenmesi Gereken (Akitsiz) ĠĢlemler  
 

Tescil istem belgesi düzenlenmesi gereken akitsiz iĢlemler teknik nitelikli ve hukuksal 

nitelikli iĢlemlerdir. 
 

 Teknik nitelikli iĢlemler  
 

 Ayırma (TST 65-74) 

 Yola terk (TST 74) 

 BirleĢtirme (TST 75) 

 Yoldan ihdas (TST 74) 

 Cins değiĢikliği (TST 81) (Resmî yazı ile yapılır.) 

 Teknik hataların düzeltilmesi (KK 41) (Resmî yazı ile yapılır.) 
 

 Hukuksal nitelikli iĢlemler  
 

 Ġntikal (TST 21/a, MK 495 vd.) 

 Beyanlarla ilgili iĢlemler (TST 60) 

 DeğiĢiklik (TST 81) 

 Teferruat (TST 61) 

 Düzeltme (TST 85-88) 

 ĠĢçilerin iĢe baĢlama tarihi (TST 64) 

 Eklenti belirtmesi  

 ġerhlerle ilgili iĢlemler (TST 54-59) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Yönetim planı değiĢikliği  

 ġufa hakkı (MK 735) 

 ĠĢtira hakkı (MK 736) 

 Ġpotekle ilgili ilaveler (TST 35) 

 Vefa hakkı (MK 736) 

 Ġntifadan feragat  

 Kira Ģerhi (BK 255, 277) 

 ġirkete ayni sermaye konması 

 SatıĢ vaadi Ģerhi (TK 26) (TKGM Gn.1513) 

 Kat karĢılığı inĢaat Ģerhi (TST 55) 

 Kooperatiflerde ferdileĢme 

 Serbest dereceden yararlanma (MK 786/2) 

 KamulaĢtırma Ģerhi 

 Kanuni ipotek (MK 893-897) 

 Terkinlerle ilgili iĢlemler (TST 78-79) 

 Mirasçılar arasındaki taksim (TST 21/c) 

 KamulaĢtırma (TST 21/d) 

 Ġlamın infazı (TST 21/f) (Resmî yazı ile yapılır.) 

 Alacağın temliki (TST 84) 

 KamulaĢtırma belirtmesi (Resmî yazı ile yapılır.) 
 

2.2. Tescil Ġstem Belge Ġçeriği  
 

Ġstem belgesine, iĢleme konu taĢınmaz mal ve istem sahibinin isteği açıkça yazılır. 

Ġstem sahibi belgeyi, "OKUDUM" ibaresini yazarak imzalar. Belge, müdürle belgeyi 

düzenleyen memur tarafından imza edilir ve daire mührü ile onanır. Harçları yatırıldıktan 

sonra yevmiye defterine kaydedilerek gereği yapılır. 
 

Ġstem belgesine istem sahibinin kimlik bilgileriyle adresleri açıkça yazılır. Tüzüğe 

göre (taraflardan biri veya bir kaçının okuma yazma bilmemesi, imza atamaması, sağır, kör 

veya dilsiz olması, kimliğinde Ģüpheye düĢülmesi ve kanunların öngördüğü diğer hâllerde) 

istem belgesi düzenlenirken de akitli iĢlemlerde olduğu gibi iki tanık bulundurulur. 
 

Ġstem sahibinin Türkçe bilmemesi hâlinde, ayrıca yeminli tercüman bulundurulur. 

Tanıklar ve tercüman da istem belgesini imza eder. Ġstem belgesine tanık ve tercümanın 

kimlik bilgileri ve ikametgâh adresleri yazılır. Tanık ve tercümanın okuma yazma bilmesi ve 

temyiz kudreti bulunan reĢit kimselerden olması gerekir. 
 

Tüzük gereği, istem belgesinin ikametgâhta da düzenlenmesi mümkündür. 

Ġstem sahibi tek kiĢi olabileceği gibi birden çok kiĢi de olabilir. 
 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün genelgesi gereği, akitsiz iĢlemler için 

düzenlenen tescil istem belgelerine gerçek kiĢilerde nüfus cüzdanı seri numarasının, Ģirketler 

ve kooperatiflerde ticaret sicil numarasının, vakıflarda Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen 

vakıf sicil numarasının, derneklerde ise valiliklerce verilen dernek tescil numarasının 

yazılması gerekmektedir. 
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2.3. Tescil Ġstem Belgesi Ġmzalanması  
 

Ġstem sahibi belgeyi, "OKUDUM" ibaresini yazarak imzalar. Belge, müdürle belgeyi 

düzenleyen memur tarafından imza edilir ve daire mührü ile onanır.  
 

Ġstem sahibi imza bilmiyorsa Tüzük gereği sol elin baĢparmağı yoksa sağ elin 

baĢparmağı onlar da yoksa diğer parmaklardan biri tanıkların huzurunda ilgiliye bastırılır ve 

hangi parmağın bastırıldığı yazılır. Tanık ve tercüman gerektiren iĢlemlerde onların da 

imzası alınır.  
 

2.4. Tescil Ġstem Belgesine Yevmiye Numarası Verilmesi  
 

Tescil istem belgesi hazırlanıp imzalandıktan sonra harçları yatırılır ve yevmiye 

defterine kaydedilerek gereği yapılır. 

  

Resim 2.1: Yevmiye defterinin açık ve kapalı hâli 

2.5. Tescil Ġstem Belgesini Dosyalamak 
 

 ArĢiv yönetmeliğine göre dosyalama ilkesi  
 

Evrakın saklanması ve dosyalanması konuya göre tasnif sistemine uygun olarak 

"Nümerik Dosya Tasnif Sistemi" esası ve "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ana Dosya 

Planı"na göre yapılır. 
 

ĠĢlemi tamamlanan evrak, dosyasına girmek üzere arĢive geldiğinde yazıya daha önce 

verilen dosya numarası incelenir, doğruluğu tespit edildikten sonra numarasına göre açılmıĢ 

olan dosyasına varsa ekleri ile birlikte koyulur.  

 

Resim 1.2: DosyalanmıĢ ve arĢivlenmiĢ tescil istem belgeleri 

Evrakın konularına göre alacakları numaralar ile girecekleri dosyaların tespiti birinci 

derecede ilgili memur ve yöneticinin görevidir. 
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2.6. Tescil Ġstem Belgesi Yazım Örneği  

 

Belge 2.1: TAKBĠS’te düzenlenen tescil istem belgesi örneği  
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Belge 2.2: Matbu tescil istem belgesi (Sayfa 1)  
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Belge 2.3 : Matbu tescil istem belgesi (Sayfa 2)  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tapu sicil müdürlüklerinde tescil istem belgesi düzenlenmesini gerektiren akitsiz tapu 

iĢlemlerini inceleyerek bunları sınıf içinde paylaĢınız.  
 

ĠĢleminizi verilen matbu tescil istem belgesi üzerine (Belge 2.2, 2.3) önerilere ve iĢlem 

basmaklarına göre gerçekleĢtiriniz.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Talep sahibinin baĢvurusunu alınız. 
 BaĢvuru sahibinin bilgilerini kontrol 

ediniz. 

 ĠĢlemin türünü belirleyiniz. 
 Teknik veya hukuksal nitelikli 

iĢlemlerin neler olduğunu hatırlayınız. 

 Gerekli evrakları alınız. 
 Evrakların eksiksiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Tescil istem belgesini düzenleyiniz.  Örnek belgeleri inceleyiniz. 

 Tescil istem belgesini ilgilisine 

okutunuz. 

 Tescil istem belgesini bilgilere ve iĢleme 

uygun olarak düzenleyiniz. 

 Tarafların imzalarını alınız. 
 Parmak izi alınacaksa tanık olmasına 

dikkat ediniz. 

 Yevmiye defterine kayıt yapınız. 
 Yevmiye numarası alarak kontrolünü 

yapınız. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ  
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Talep sahibinin baĢvurusunu aldınız mı?   

2 ĠĢlem türünü belirlediniz mi?   

3 Gerekli evrakları aldınız mı?   

4 Tescil istem belgesi düzenlediniz mi?   

5 Tescil istem belgesini ilgilisine okudunuz mu?   

6 Tarafların imzalarını aldınız mı?   

7 Yevmiye kaydı yaptınız mı?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Malikin veya maliklerin tek taraflı beyanları tapu sicil müdürlüğünde ……….  

…………. geçirilir. 
 

2. Evrakın konularına göre alacakları numaralar ile girecekleri dosyaların tespiti birinci 

derecede ilgili ……….. ve ……………..görevidir. 
 

3. Ġstem belgelerinin …………. Tüzük gereği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 

belirlenmektedir. 
 

4. Ġstem belgesine iĢleme konu ………….  …... ve istem sahibinin isteği açıkça yazılır. 
 

5. Ġstem sahibi belgeyi, "OKUDUM" ibaresini yazarak imzalar. Belge, müdürle belgeyi 

düzenleyen memur tarafından ………… edilir ve daire mührü ile onanır. 
 

6. Ġstem belgesine istem sahibinin …………. bilgileriyle adresleri açıkça yazılır. 
 

7. Ġstem sahibinin Türkçe bilmemesi hâlinde, ayrıca ………  ………… bulundurulur. 
 

8. ……….  ……………. tek kiĢi olabileceği gibi birden çok kiĢi de olabilir. 
 

9. Evrakın saklanması ve …………... konuya göre tasnif sistemine uygun olarak yapılır. 
 

10. Ġstem sahibi imza bilmiyorsa Tüzük gereği sol elin baĢparmağı yoksa sağ elin 

baĢparmağı ile ………….. huzurunda ilgiliye bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı 

yazılır. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

TKGM ArĢiv Yönetmeliği’ne uygun olarak resmî belgeyi arĢivleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 TaĢınmaz mallarla ilgili düzenlenen resmî belgelerin arĢivlenmesini araĢtırınız.  

 ArĢiv malzemelerinin ne Ģekilde ve nerelerde korunduğunu ilgili yönetmeliği 

inceleyerek edindiğiniz bilgi ve belgeleri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. ARġĠV  
 

ArĢiv; kurumların, gerçek ya da tüzel kiĢilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen ve 

bu amaçla saklanan dokümantasyon ile söz konusu dokümanlara bakan kurum ve bunları 

barındıran yerler olarak tanımlanabilir. 

            

Resim 3.1: Tapu sicil müdürlüğü arĢivleri 

 

 ArĢiv iĢleri ve arĢivlemenin amaçları 
 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün elinde bulunan arĢiv malzemesi 

ve ileride arĢiv malzemesi hâline gelecek arĢivlik malzemeyi tespit etmek 

 Herhangi bir sebepten dolayı arĢiv malzemesinin kayba uğramasını 

engellemek 

 Gerekli Ģartlar altında korunmalarının temini ve millî menfaatlere uygun 

olarak devletin, gerçek ve tüzel kiĢilerin ve ilmin hizmetinde 

değerlendirmek 

 Yönetmelikte belirtilen bekletme ve saklama süreleri sonunda Devlet 

ArĢivleri Genel Müdürlüğüne teslim edilecek malzemeyi belirlemek ve 

korumak 

 Gereksiz malzemeyi ayıklamak ve imhasını sağlamak 
 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.trabzontkbm.gov.tr/resim/Resim%2520010.jpg&imgrefurl=http://www.trabzontkbm.gov.tr/ort_sayfa.htm&usg=__z4T5Z7Xg8Jyh9bGW4H_7wujcktI=&h=2304&w=3072&sz=3423&hl=tr&start=8&tbnid=GKs0ebvWRb_TuM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dtapu%2Bar%25C5%259Fivi%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dtr%26sa%3DN
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3.1. ArĢivin Tanımı ve Kavramlar  
 

ArĢivle ilgili tanımlar ve kavramlar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 

yönetmeliğinde Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir. 
 

 ArĢiv malzemesi: Türk devlet ve millet hayatını ilgilendiren ve en son iĢlem 

tarihi üzerinden otuz yıl geçmiĢ veya üzerinden on beĢ yıl geçtikten sonra kesin 

sonuca bağlanmıĢ olup Genel Müdürlük iĢlemleri sonucunda teĢekkül eden ve 

muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihî, siyasi, sosyal, kültürel, 

hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları 

ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili iĢlem ve 

münasebetler bakımından tarihî, hukuki, idari, askerî, iktisadi, dinî, ilmî, edebî, 

estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu 

aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait oluğu devrin ahlak, örf 

ve adetlerini veya çeĢitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrakı, 

defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü 

bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemelerdir. 

 ArĢivlik malzeme: ÇeĢitli belge ve malzeme bakımından henüz arĢiv 

malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son iĢlem tarihi üzerinden yüz bir yıl 

geçmemiĢ memuriyet sicil dosyaları, devletin gerçek ve tüzel kiĢilerle veya 

yabancı devlet ve milletlerarası kuruluĢlarla akdettiği ikili ve çok taraflı 

milletlerarası antlaĢmalar, tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayıtları, aynı 

özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluĢları ile il, ilçe, köy 

ve belediyelere ait sınır kâğıtları gibi belgelerdir. 

 Birim arĢiv: Genel Müdürlük görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden 

teĢekkül eden ve Genel Müdürlüğün çeĢitli birimlerinde aktüalitesini 

kaybetmemiĢ olarak aktif bir biçimde ve günlük iĢ akımı içinde kullanılan 

arĢivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı merkez, bölge ve taĢra 

kuruluĢlarında bulunan arĢiv birimleridir. 

 Kurum arĢivi: Merkez teĢkilatı içinde yer alan ve arĢiv malzemesi ile arĢivlik 

malzemenin, birim arĢivine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezi 

arĢivdir.  

 Ayıklama: ArĢiv malzemesi ile, cari iĢlemleri devrinde bir değere sahip olduğu 

hâlde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiĢ, ileride 

kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin 

birbirinden ayrımı ile ileride arĢiv malzemesi vasfını kazanacak olan arĢivlik 

malzemenin tespiti iĢlemidir. 

 Ġmha: Ġleride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arĢiv 

malzemesi ve arĢivlik malzeme dıĢında kalan, hukuki kıymetini ve bir delil 

olma vasfını kaybetmiĢ malzemenin ayrılarak bu Yönetmelik’te belirtilen usul 

ve esaslara göre imhası iĢlemidir. 

 Merkez teĢkilatı: Genel Müdürlük merkez teĢkilatı ana hizmet birimleri ile 

danıĢma ve denetim birimleri ve yardımcı birimleridir. 

 TaĢra teĢkilatı: Genel Müdürlüğün kuruluĢ amaçlarını gerçekleĢtirmek için 

yürütmekte olduğu hizmetleri, kamu kurum ve kuruluĢları ile vatandaĢlara 

sunmak ve yapmakla görevli, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri, Tapu Sicil 

Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlükleridir.  
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 Genel müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüdür.  

 Genel müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürüdür.  

 Bölge müdürlüğü: Tapu ve kadastro bölge müdürlüğüdür.  

 Bölge müdürü: Tapu ve kadastro bölge müdürüdür.  
 

3.2. Tapu ArĢiv Hizmetleri  
 

 Yurt içi ve yurt dıĢında tesis edilmiĢ tapu kayıt ve belgeleri ile ilgili merkezî ve 

taĢra arĢivleme hizmetlerini düzenlemek, kayıt ve belgeleri değerlendirmek  

 Tarihî değeri olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini yurt içi ve yurt dıĢından 

gelen uzmanların çalıĢmalarına hazırlamak ve yardımcı olmak, sonuçlarını 

değerlendirmek  

 Modern arĢivleme usul ve metotları hakkında araĢtırmalar yaparak sonuçlarına 

göre yenilikleri tespit etmek ve uygulamalarını sağlamak  

 Tapu ve Kadastro birimlerinin mahkemelerin, diğer kamu kurum ve 

kuruluĢlarının ve ilgililerin isteği üzerine tapu kayıtlarının kopyalarını çıkarmak 

ve vermek  

 Eski yazılı tapu kayıtları gerektiğinde yeni yazıya çevirmek, hizmetlerini 

planlamak ve uygulamayı sağlamak  

 Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak 
 

3.3. ArĢivin Korunması  
 

Genel Müdürlük, arĢiv malzemesi ile arĢivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak; 
 

 Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haĢaratın 

tahriplerine karĢı gerekli tedbirlerin alınmasından, 

 Yangına karĢı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi 

çalıĢır durumda bulundurulmasından, 

 ArĢivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle 

rutubetin % 50-60 arasında tutulmasından, 

 Fazla rutubeti önlemek için rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin 

kullanılmasından, 

 Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karĢı koruyucu tedbir olarak arĢiv 

depolarının dezenfekte edilmesinden, 

 IĢık ve havalandırma tertibatını elveriĢli bir Ģekilde düzenlenmesinden, 

 Isının mümkün olduğu kadar sabit (kâğıt malzeme için 12-15 derece arasında) 

tutulmasından sorumludur. 
 

3.4. ArĢivin Saklanması  
 

Genel Müdürlük, merkez ve taĢra teĢkilatında bulundurulan ve Devlet ArĢivleri Genel 

Müdürlüğünce teslim edilmeyen arĢiv malzemesi ile arĢivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir 

ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenler içinde tasnif edip saklamakla yükümlüdür. 
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ġekil 3.2: ArĢivlerin saklanıp korunması  

3.5. ArĢivin Gizliliği 
 

Genel Müdürlük teĢkilatında bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiĢ ve 

hâlen bu özelliklerini koruyan arĢiv malzemesi kurum arĢivine geçtikten sonra da gizli kalır. 

Bu çeĢit arĢiv malzemesinin gizliliklerinin kaldırılması, ilgili birimin görüĢü alındıktan sonra 

Genel Müdürlükçe kararlaĢtırılır. 
 

3.6. ArĢivlerden Yararlanma 
 

ArĢiv malzemesinin aslı hiç bir sebeple arĢivlerden veya bulundukları yerlerden 

dıĢarıya verilmez. Ancak; devlete, gerçek ve tüzel kiĢilere ait bir hizmetin görülmesi, bir 

hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, usulüne göre örnekleri verilebilir. Mahkemelerce 

tayin edilecek bilirkiĢiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde 

incelenebilir. 
 

Genel Müdürlük merkez teĢkilatındaki araĢtırmaya açık arĢiv malzemesinden yerli ve 

yabancı hukuki ve hükmi Ģahısların yararlanması, bunların yükümlülükleri, arĢiv malzemesi 

örneklerinin verilmesi usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Ancak mevzuat özel 

hükümleri saklı kalmak üzere hukuki kıymeti haiz ve yürürlük özelliği olan tapu - kadastro 

kayıt ve belgeleri araĢtırma ve inceleme konusu yapılamaz. 
 

3.7. Birim ArĢivi ĠĢlemleri  
 

Resmî veya özel her kurum ve kuruluĢun birim arĢivi vardır. 
 

3.7.1. Malzemenin Ayrımı ve Hazırlanması  
 

Birim arĢivinde devredilecek malzemenin belirlenmesi için her yılın ocak ayı içinde 

önceki yıla ait arĢivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. Bunlar; iĢlemi tamamlananlar, 

iĢlemi devam edenler ve iĢlemi tamamlanmıĢ olmasına karĢılık elde bulundurulması gerekli 

olanlar Ģeklinde bir ayrıma tabi tutulur. 
 

Ayrım iĢleminden sonra arĢive devredilecek malzeme ilgili birimlerinde iĢin ve 

malzemenin özelliklerine göre; 
 

 Birimi, 

 ĠĢlem yılı, 

 Konu ve iĢlem itibarıyla aidiyeti, 

 Aidiyet içindeki tarihi, (küçük tarih-ten büyük tarihe doğru yapılır.) 

 Ekler için de, sıra numarası esas alınarak hazırlanır. 
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Ancak sicil dosyaları, sicil numarası (Kurum ve kuruluĢlarda, kurum sicil numarasına 

ilaveten, emekli sicil numarası da belirtilmelidir.) veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır 

ve arĢivde de buna göre bir yerleĢtirme yapılır. 
 

Ayrıca özellik arz eden arĢiv malzemesi veya arĢivlik malzeme, dosya planı da dikkate 

alınarak hazırlanır ve arĢiv yerleĢtirmesi yapılır. 
 

Ġçinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taĢıyan kamu evrakının bulunduğu 

dosya gömleğinin sağ üst köĢesine kırmızı ıstampa mürekkebiyle "Gizli" damgası vurulur. 

Gizlilik dereceli malzeme, arĢivde tasnif ve yerleĢtirme sırasında normal malzeme gibi 

iĢleme tabi tutulur.  
 

Gizlilik dereceli kamu evrakı, ait olduğu dairesinde gizliliği kaldırılmadıkça bu 

hüviyetini muhafaza eder.  
 

Gizliliği kaldırılan malzemeye, "Gizliliği kaldırıldı" damgası vurularak gizlilik 

damgası iptal edilir. 
 

3.7.2. Uygunluk Kontrolü  
 

Ayrım sonucu iĢlemi tamamlanmıĢ ve birim arĢivine devredilecek malzeme, uygunluk 

kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde; 
 

 ArĢive ve devredilecek malzemenin iĢlem yılı itibariyle aidiyetine göre kaydına 

mahsus kayıt defteri veya föyleri (EK-1) gözden geçirilerek sıra numaralarında 

atlama, tekrar veya eksiklik olup olmadığına, 

 Bir aidiyet içinde, birden fazla malzeme birimi varsa kayıt defteri veya 

föylerindeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleĢtirilip birleĢtirilmediğine, 

 Dosya içinde bulunan evrakın gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına, 

 Klasörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiĢ 

numaraların, birim adının, ait olduğu iĢlem yılının yazılıp yazılmadığına, 

 Ciltli olarak saklanması düĢünülmüĢ olanların ciltlenip ciltlenmediğine, 

 Zarflanması gerekenlerin zarflanıp zarflanmadığına, 

 Defterlerle, ciltlenmiĢ veya zarflanmıĢ olanların üzerine, devirden önce verilmiĢ 

numaraların, birim adının, ait olduğu iĢlem yılının yazılıp yazılmadığına, 

 ĠĢlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterinin veya bu maksatla kullanılan 

föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine, 

 Sayfaların ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına bakılır ve 

eksikler varsa tamamlanır. 
 

Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arĢivi yetkili personelince 

müĢtereken yapılır. 
 

3.7.3. Malzemenin Birim ArĢivine Devri  
 

Ġlgili birimlerce her türlü iĢlemi tamamlanmıĢ ve uygunluk kontrolü yapılarak 

eksiklikleri giderilmiĢ arĢivlik malzeme sonraki takvim yılının ilk üç ayı içinde arĢive 
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devredilir. Malzemenin belirtilen süre içinde devrinde belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın 

tespitinde birim arĢivince ilgili üniteler arasında mutabakat (anlaĢma) sağlanır. 
 

Malzemenin tespit, ayrım ve birim arĢivine devrine karar verme yetkisi, yalnız 

birimlerin amirlerine aittir. 
 

Teslim iĢlemleri ise birim arĢiv personeli tarafından yerine getirilir. ArĢivlik malzeme, 

birim arĢivine, uygunluk kontrolü yapılmıĢ olan kayıt defteri veya föyleri ile yapılır. 
 

3.7.4. Tasnif ve YerleĢtirme  
 

ArĢiv malzemesi ve arĢivlik malzeme, birim arĢivlerinde iĢlem gördüğü tarihlerdeki 

asli düzenleri bozulmadan saklanır. Bekleme süresini takip eden kurum arĢivine aynı 

düzende teslim edilir. 
 

TaĢra ve bölge kuruluĢları arĢivlerinde yapılacak ayıklama ve imha iĢlemlerinden 

sonra arĢivdeki malzemenin tasnif ve yerleĢtirilmesi yapılır. 
 

3.7.5. Saklama Süresi  
 

ArĢivlik malzemesinin birim arĢivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri 1-5 yıldır. 

Malzemenin bekletilme ve saklanma süreleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ana 

Dosya Planı esas alınarak hazırlanan (EK-2) numaralı cetvelde belirtilmiĢtir. 
 

3.7.6. Birim ArĢivinden Yararlanma  
 

Birimlerce gerektiğinde, görülmek veya incelenmek üzere ancak dıĢarıya 

çıkarılmamak kaydıyla birim arĢivinden dosya alınabilir. 
 

Birim arĢivinden alınan dosya inceleme sonunda geri verilir. 
 

3.7.7. Ayıklama ve Ġmha  
 

Merkez birim arĢivlerinde ayıklama ve imha iĢlemi yapılamaz. Ayıklama ve imha 

iĢleri kurum arĢivinde yapılır. 
 

3.7.8. Kurum ArĢivine Devir  
 

Birim arĢivinde saklanma süresini tamamlayan arĢivlik malzeme, "Kurum ArĢivine 

Devredilecek Olanlar" Ģeklinde ayrılır. 
 

Birim arĢivinde saklanma süresini tamamlayan arĢivlik malzeme, kayıt defteri veya 

föyler ile kurum arĢivine devredilir. 
 

Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Evrak ve Dosya Yönetmeliği’nde 

belirtilen özellikleri olan evrak ve dosyalar süresiz olarak birimlerinde kalır ve kurum 

arĢivine devredilmez. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

AraĢtırmacıların taleplerinin arĢivlerde istedikleri belgelere ulaĢabilmeleri için gerekli 

aĢamaları araĢtırınız. 
 

Çevrenizdeki bir birim veya kurum arĢivine giderek mevcut belgelerin nasıl 

bulunduğunu, gelen belgenin dosyalanarak saklanmasını uygulayarak öğreniniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ArĢivden kütük sayfasına göre dosyasını 

çıkarınız. 

 Tasnife dikkat ederek kütük sayfasını 

kontrol ediniz. 

 Ġlgili belgeyi dosyasına ekleyiniz. 
 Belgenin hangi dosyaya konulacağından 

emin olunuz. 

 Dosyayı arĢivdeki yerine ekleyiniz. 
 Tasnif edilen yere ve numaralara dikkat 

ediniz. 
 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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KONTROL LĠSTESĠ  
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 ArĢivden kütük sayfasına göre dosyasını çıkardınız mı?   

2 Ġlgili belgeyi dosyasına eklediniz mi?   

3 Dosyayı arĢivdeki yerine eklediniz mi?   

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Birim arĢivinde saklanma süresini tamamlayan arĢivlik malzeme, kayıt defteri veya 

föyler ile ………..  …………… devredilir.  
 

2. Birim arĢivinden alınan ………… inceleme sonunda geri verilir.  
 

3. ArĢivlik malzemesinin birim arĢivlerinde bekletilme ve ………  ……….. 1-5 yıldır.  
 

4. Birimlerce gerektiğinde, görülmek veya incelenmek üzere ancak dıĢarıya 

çıkarılmamak kaydıyla ……….  …………….. dosya alınabilir.  
 

5. TaĢra ve bölge kuruluĢları arĢivlerinde yapılacak ayıklama ve imha iĢlemlerinden 

sonra, arĢivdeki malzemenin ……….. ve ……………… yapılır.  
 

6. Malzemenin tespit, ayrım ve birim arĢivine ………… yetkisi, yalnız birim amirlerine 

aittir.  
 

7. Ayrım sonucu iĢlemi tamamlanmıĢ ve birim arĢivine devredilecek malzeme, 

…………  …………….. geçirilir.  
 

8. Birim arĢivinde devredilecek malzemenin belirlenmesi için, her yılın ……….. ayı 

içinde, önceki yıla ait arĢivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir.  
 

9. ArĢiv malzemesinin ………… hiçbir sebeple arĢivlerden veya bulundukları yerlerden 

dıĢarıya verilmez. 
 

10. ArĢiv malzemesi ve …………  …………… birim arĢivlerinde iĢlem gördüğü 

tarihlerdeki aslı düzenleri bozulmadan saklanır.  
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 

 

1. Resmî senede tüzel kiĢi …………… fotoğrafını yapıĢtırmak zorunlu değildir. 
 

2. Velayet altındaki küçük veya kendisine …….. veya ……….. atanan kısıtlı temyiz 

kudretine sahip ise resmî senede küçük veya kısıtlının da imzasının alınması gerekir. 
 

3. Resmî senet düzenlenirken dilsizler için ayrıca iĢaret dilinden anlayan bir ………..  

…………… bulundurulur. 
 

4. Resmî senede kendisine kanuni müĢavir tayin edilen kısıtlı ile beraber kanuni 

müĢavirin de ………… alınmalıdır. 
 

5. Resmî senede tarafların yeni çekilmiĢ 6x4 ebadında fotoğrafları yapıĢtırılarak 

………….. ve taraflara birbirlerinin fotoğrafları imzalattırılır. 
 

6. Resmî senet taraflarca imzalanmasından hemen sonra gün, saat ve dakika gösterilerek 

……………  ………….. kaydedilir. 
 

7. Kadastrosu yapılmayan yerlerde tapu kaydının tarih ve sırasının da …………..  

………….. gösterilmesi gerekir. 
 

8. Tescil istem belgesi düzenlenirken ……….. ve ………….gerektiren iĢlemlerde 

onlarında imzası alınır. 
 

9. Tapu sicilinde iĢlem yapılmasını gerektiren bazı durumlarda ……… düzenlenmesine 

gerek yoktur. 
 

10. Tescil istem belgesi hazırlanıp imzalandıktan sonra …………. yatırılır ve yevmiye 

defterine kaydedilerek gereği yapılır. 
 

11. Merkez birim arĢivlerinde ayıklama ve imha iĢlemi yapılamaz. Ayıklama ve imha 

iĢleri ………… arĢivinde yapılır. 
 

12. …………  ………….: Merkez teĢkilatı içinde yer alan ve arĢiv malzemesi ile arĢivlik 

malzemenin, birim arĢivine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezÎ arĢivdir. 
 

13. Ġmza atmayan kiĢiye ait parmak izi ve mührün, hazırlanan ……  ………… iki tanık 

huzurunda basılması gerekir. 
 

14. Ġlgilinin ………….. bilmemesi hâlinde, yeminli bir tercüman bulundurulur. Yeminli 

tercümanda resmî senedi imzalar. 
 

15. Ġstem belgesine tanık ve tercümanın kimlik bilgileri ve ………….. adresleri yazılır. 
 

16. Kurumların, gerçek ya da tüzel kiĢilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen ve bu 

amaçla saklanan dokümantasyon ile söz konusu dokümanlara bakan kurum ve bunları 

barındıran yerler ………… olarak tanımlanabilir. 
 

17. …………..  ………………, arĢiv malzemesi ile arĢivlik malzemeyi her türlü zararlı 

tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenler içinde tasnif edip saklamakla 

yükümlüdür. 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Turan Bey’in iki parça arazisi vardır.  
 

20 dönümlük arazisini satıĢa çıkarmıĢtır.  

Diğer 2 dönümlük arazide ise kooperatif (ferdileĢme) yapılmıĢtır. 
 

Yukarıda verilenlere göre aĢağıdaki iĢlem basamaklarını gerçekleĢtiriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢlemlerin neler olacağını belirleyiniz.  Akitli ve akitsiz iĢlemleri hatırlayınız. 

 A’daki iĢlem için düzenlenmesi gereken 

belgeyi tespit ediniz. 
 ĠĢlemin ne olduğunu belirleyiniz. 

 B’deki iĢlem için düzenlenmesi gereken 

belgeyi tespit ediniz. 
 ĠĢlemin türünü belirleyiniz. 

 Taraflara ait bilgi ve belgeleri tespit 

ediniz. 

 Kayıtlı belgelerdeki bilgilerin 

kontrolünü yapınız. 

 ĠĢleme göre harç tespitini yapınız. 
 Harçlar Kanunu’na göre iĢlemlerin harç 

miktarlarını inceleyiniz. 

 Resmî senedi yazınız.  TaĢınmazın özelliklerine dikkat ediniz. 

 Tescil istem belgesini yazınız.  TaĢınmaz bilgilerini tasarlayınız. 
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DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 ĠĢlemlerin neler olacağını belirlediniz mi?   

2 A’daki iĢlem için düzenlenmesi gereken belgeyi tespit ettiniz mi?   

3 B’deki iĢlem için düzenlenmesi gereken belgeyi tespit ettiniz mi?   

4 Taraflara ait bilgi ve belgeleri tespit ettiniz mi?   

5 ĠĢleme göre harç tespitini yaptınız mı?   

6 Resmî senedi yazdınız mı?   

7 Tescil istem belgesini yazdınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 ciltlenerek 

2 Tapu-kadastro 

3 Resmî senet 

4 Mühür-imza 

5 Terkin-tescil 

6 Vergi-harç 

7 devri 

8 Tapu sicil 

9 icap 

10 ġahsi hakların 

11 noterler 

12 önakid 

13 yetki 

14 TaĢınmaz mal 

15 Resmî senedi 

16 Yevmiye numarası 

17 mükellefiyetler 

18 Tarih-sayısına 

19 Tescil istemine 

20 imzalar 
 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Ġstem belgeleri 

2 Memur-yöneticinin 

3 Ģekli 

4 TaĢınmaz mal 

5 imza 

6 kimlik 

7 Yeminli tercüman 

8 Ġstem sahibi 

9 dosyalanması 

10 tanıkların 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kurum arĢivine 

2 Dosya (evrak) 

3 Saklanma süresi 

4 Birim arĢivinden 

5 Tasnif-yerleĢtirmesi 

6 devretme 

7 
Uygunluk 

kontrolünden 

8 ocak 

9 Aslı (orjinali) 

10 ArĢivlik malzeme 
 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 temsilcilerinin 

2 Vasi-kayyım 

3 Yeminli tercüman 

4 imzası 

5 mühürlenir 

6 Yevmiye defterine 

7 Resmî senette 

8 Tanık -tercüman 

9 akit 

10 harçlar 

11 kurum 

12 Kurum arĢivi 

13 Resmî senede 

14 Türkçe (dilimizi) 

15 Ġkametgâh 

16 arĢiv 

17 Genel müdürlük 
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