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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

➢Talebe bağlı işlemler, bir taşınmaz ile ilgili ilgilisinin talebine
istinaden yapılan “Yer Gösterme”, “Aplikasyon”, “Cins Değişikliği”,
“Birleştirme” ve “İrtifak Hakkı Tesisi/Terkini” işlemleridir.
➢Doğal olarak talep edilen her işlemde öncelikle talep sahibinin
taşınmazın ilgilisi olup olmadığı kontrol edilerek, ilgilisince
yapılmayan talepler kayda alınmamalıdır.
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TALEP SAHİBİ

?

✓Malik ise ; kimliği,
✓Vekil ise; vekaletname örneği ve kimliği,
✓Şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise; Yetki
verildiğini açıkça belirten yetki belgesi,imza sirküleri ve temsilcinin
kimliği,
✓Kamu kurum ve kuruluşları ise ; resmi yazı
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YER GÖSTERME İŞLEMLERİ
Bağımsız Bölümün
Yerinde Gösterilmesi

Parselin Yerinde
Gösterilmesi
➢LİHKAB teknik personelince KM arşivinden
pafta örneği temin edilir.

➢LİHKAB teknik personelince KM arşivinden
pafta örneği temin edilir.

➢Parselin yeri ölçü yapılmadan paftadan
yararlanılarak zeminde gösterilir.

➢Bağımsız bölümün vaziyet planı ve bağımsız
bölüm planı KM/TM arşivinden temin edilir.

➢Parselin yerini, bilinen yollara ve tesislere
göre tarif eden ölçeksiz bir kroki düzenlenir.
Meskûn alanlarda cadde/sokak adı ile kapı
numarası da belirtilir.

➢Bağımsız bölümün yeri ölçü yapılmadan
paftadan yararlanılarak zeminde gösterilir.

➢Bağımsız bölümün bulunduğu bina, bilinen
yollara ve tesislere göre tarif edilerek binanın
bulunduğu cadde/sokak ve varsa bina adı,
kapı numarası, kat adedinin de belirtildiği
ölçeksiz krokisi düzenlenir.

* İlgilisinin talebi halinde Yer Gösterme Krokisi düzenlenir ve ilgilisine verilir.
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* * Yer Gösterme İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
➢Kat mülkiyetine geçirilmemiş bağımsız bölümlerin yer gösterme talepleri karşılanmaz.
➢Yer gösterme işlemi için hassasiyeti ±5 metreyi geçmeyen el GPS’leri kullanılabilir. Ancak meskûn
alanlarda tapu planı, vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı esas alınarak işlem sonuçlandırılır.
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APLİKASYON İŞLEMLERİ

Aplikasyon: Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu planındaki
bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesidir.
Aplikasyon krokisi: Parselin aplikasyon ölçü değerleri ile parsel sınır noktalarının
sabit tesislere ve kontrol noktalarına bağlı olarak zeminden alınan röper ölçülerini
gösteren krokidir.
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1 nüsha KM’ne
gönderilir.

Zeminde aplikasyon
yapılır. 2 nüsha
“aplikasyon krokisi”
düzenlenir.

Taşınmazın ilgilisi

1 nüsha
ilgilisine verilir.

Aplikasyon Talebi
Talebin karşılanacağı
gün/saat ilgilisine
bildirilir.

Lisanslı Büro

İşlem ücreti
tahakkuk ettirilir.
Hayır

İstem belgesi
düzenlenir.

Kadastro/Tapu
Müdürlüklerinden
gerekli belgeler
temin edilir.

Düzeltilmiş
parsel bilgileri

Hata mevzuatınca
düzeltilir.
(KM)

Evet

Parselde teknik bir
hata var mı?

Hata KM’ne bildirilir.
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* * Dikkat Edilecek Hususlar
➢Aplikasyon yersel veya uydu tekniklerinden yararlanılarak yapılır. Aplikasyon için
koordinat dönüşümü gerekiyorsa dönüşüm B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliğindeki esaslar
çerçevesinde yapılır.

➢Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirgin olmayan köşe noktaları işaretlenir.
Zeminde belirlenen parsel köşe noktalarında cephe kontrolü yapılır.
➢Yapılan aplikasyon işlemine ilgilisi tarafından itirazda bulunulması halinde, ilgili kadastro
müdürlüğünce incelenerek aplikasyon işlemi tekrarlanır. Kadastro müdürlüğü tarafından
lisanslı büronun yaptığı aplikasyonda, tapu planının yapımındaki yanılma sınırları dışında
hata yapıldığının tespiti halinde gereği için ilgili bölge müdürlüğüne bildirilir.
➢Teknik hata olmadığı halde aplike edilen sınır noktaları zemindeki sınırlara uymuyorsa;
hata tespit edilemediği sürece kadastro arşivindeki pafta ve ölçü değerleri esas alınır.
➢Ölçü değerlerinin bulunamadığı veya kullanılamadığı durumlarda paftadan ölçü alınmak
suretiyle yapılacak aplikasyonlarda yalnızca aplike edilecek parsel değil tüm çevre
parseller ile mümkünse adanın tamamı dikkate alınarak yapılır. Düzenlenen aplikasyon
krokisinin uygun bir yerinde ölçülerin paftadan alındığı açıklanır.
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➢Yapılan aplikasyon neticesinde herhangi bir tecavüzün bulunması halinde tecavüzün şekli
ve miktarı ölçüleri ile birlikte krokide gösterilir.
➢Aplikasyonda, tapu planının yapımındaki yanılma sınırları dikkate alınır.
➢Aynı parsellere ait farklı zamanlarda yapılacak aplikasyon ölçülerinin farklı olmaması için
önceden tanzim edilen aplikasyon krokileri ya da ölçü krokileri var ise bu krokilerdeki ölçü
değerleri göz önüne alınmalı ve daha önce yapılan aplikasyonlar sonucu elde edilmiş
koordinat değerlerinin zemin, pafta, dönüşüm v.b. hususları ayrıntılı şekilde kontrol
edilmelidir. Kontrol sonucu hata bulunması halinde bu durum rapora bağlanmak suretiyle
aplikasyon yenilenir, hata bulunmaması durumunda ise aynı değerler kullanılır.
➢Aplikasyon krokilerinde, Tapu Planları Tüzüğü gereğince yapılan işlemin üretim yönteminin
ve haritanın ölçeğine göre hesaplanan yanılma sınırlarının belirtilmesi esastır.
➢Yetkili makamlarca heyelan bölgesi olduğu belirlenen yörelerde tapu planındaki sınırlar
esas alınamayacağı için, bu hususun kadastro müdürlüğünce resmi olarak bilinmesi ve
paftasına işlenmiş olması halinde heyelan bölgesi sınırları içerisinde kalan aplikasyon talepleri
yerine getirilemez.
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➢Aplikasyon krokisinde aplikasyon ölçü değerleriyle birlikte poligon noktaları ve parsel köşe
noktalarının koordinat değerleri ile tapu planının yapımındaki yanılma sınırları belirtilir. Bu
kroki, yetkili kadastro elemanları veya lisanslı büro teknik personeli ve varsa komşu parsel
malikleri ve diğer ilgililerce imzalanır. Lisanslı mühendis tarafından onaylanır. İmar
parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur.
➢Hisseli taşınmazlarda; hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.
➢Aplikasyon krokisinin geçerlilik süresi 6 ay’dır.
➢Yapılan aplikasyon işlemleri fen klasöründe gösterilir. Ada bazında çalışılmış yerlerde fen
klasörünün ilgili sütununa çarpı işareti “X” konularak, ada bazında çalışılmayan yerlerde ise
aplikasyon krokisinin numarası yazılarak işaretleme yapılır.
➢İlgilisinin talebi halinde aplikasyon işlemi sonunda aplikasyon krokisi niteliğinde olan röperli
kroki verilebilir.
➢Aplikasyon işleminin bitiminde ilgilisi, tarih belirtmek suretiyle, istem belgesinin ilgili
bölümünü, aplikasyon krokisini aldığına dair imzalar.
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TEVHİT (BİRLEŞTİRME) İŞLEMLERİ
Tevhit (Birleştirme) İşlemleri: Birbirine bitişik birden fazla parselin bir parsel
haline dönüştürme işlemleridir.
➢Birleştirme yapılabilmesi için parsellerin birbirine bitişik olmaları gerekmektedir.

➢Birleşecek parsellerde yanılma sınırı dışında hata varsa öncelikle bu hatalar
düzeltilir.
➢Birleşecek parsellerin yüzölçümü kontrollerinde fark yanılma sınırları içinde
kalıyorsa kadastro müdürlüğü veya lisanslı büro tarafından hazırlanan
beyannamede bu durum gösterilir ve işlemlere tapu miktarı esas alınarak devam
edilir.
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➢Lisanslı büro tarafından tespit edilen hatalar ilgili kadastro müdürlüğüne
bildirilir. Müdürlükçe yapılan kontrol sonucunda hata bulunması halinde; 3402
sayılı Kadastro Kanununun 41 inci maddesi hakkında yönetmelik hükümlerine
göre işlemlere yön verilir ve sonucundan lisanslı büroya bilgi verilir.
➢Kontrol işleminden sonra birleştirme işlemi için düzenlenen iki nüsha
değişiklik tasarımının İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine uygunluğunun onayı
için taşınmaz malların bulunduğu yere göre; belediye ve mücavir alan sınırları
içinde belediye (il) encümeninin olumlu kararı alınmak üzere Belediyeye
(Valiliğe) bir üst yazıyla gönderilir. İlgili İdare tarafından alınan olumlu karardan
sonra LİHKAB’a gönderilen bir nüsha onaylı değişiklik tasarımı, kararın tarih
ve no’su da ilgili bölüme yazılmak suretiyle tescil bildirimi düzenlenir. Tescil
bildirimi düzenleyen lisanslı mühendis tarafından imzalanarak kontrol ve onay
için ilgili kadastro müdürlüğüne verilir.

09.04.2019

KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
➢Ölçüsü klasik yöntemle yapılmış olan parsellerin köşe noktaları esas alınarak kontrollü
olarak hesaplanan koordinat değerleri ve tüm cephe ölçüleri tescil bildirimi veya ekinde
gösterilir.
➢İki veya daha fazla parselin birleşmesi halinde, birleşen parsellerin numaraları iptal edilir,
birleştirme sonucu oluşan parsele “A” harfinden başlamak üzere simgesel bir harf verilir.
➢Birleştirme işlemi, adaların birleşmesine sebebiyet veriyorsa, birleşme sonucu oluşan
adaya parsel sayısı en fazla olan adanın numarası verilir ve numarası değişmeyen adanın
parsel numarası aynen kalır. Birleşmeye giren diğer ada veya adaların parsellerine ise
numarası korunan adanın son parsel numarasını izleyen numaralar sırasıyla verilir.
➢Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan taşınmazların birleştirme işlemleri kendi
bünyelerinde çalışan mühendisler ile yapmaları mümkündür.
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➢Kadastro gören veya görmeyen yerlerde bir nüsha tescil bildirimi düzenlenir, tescil
bildirimindeki “beyanname isteğimize uygun düzenlenmiştir” ifadesinin altına talep sahiplerinin
imzaları tapu müdürlüğünce alınır.
➢Kadastro müdürlüğünün kontrol ve onayını müteakip tescil için sadece tescil bildirimi üst yazı
ile eki işlem dosyası (değişiklik işlem dosyası) ise 100-400 dpi çözünürlükte siyah/beyaz ve pdf
formatında taranarak sistem üzerinde güvenli elektronik ortamda ilgili tapu müdürlüğüne
gönderilir.Tapu müdürlüğü, tescil işleminden sonra tescil bildirimini tescili takip eden on gün
içinde üst yazı ile kadastro müdürlüğüne gönderir. Değişiklik işlem dosyası içerisine başvuru ve
kontrol belgeleri konulmaz, arşiv mevzuatınca ayrıca arşivlenir.

➢Birleştirme işlemiyle ilgili değişiklik tescilden sonra paftasına ve fen klasörüne işlenir.
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ARZİ İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİ
* * Dikkat Edilecek Hususlar
➢Türk Medeni Kanunun 779 uncu maddesi ile düzenlenen arzî irtifak hakları, bir
taşınmaz aleyhine başka bir taşınmaz lehine kurulan irtifak çeşididir.
➢İrtifak hakkı güzergâhını belirten projenin istenmesi veya irtifak hakkı güzergâhının ilgililerince
zeminde işaretlenmiş olması zorunludur.
➢Lehine ve aleyhine irtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz malın maliklerinin talep anında hangi
parsel lehine, hangi parsel aleyhine irtifak hakkı tesis edileceğini açıkça belirtmeleri zorunludur.
➢Lisanslı büro teknik personeli tarafından ölçü için gerekli inceleme ve ön hazırlıklar büroda
yapılır. İlgili parsellerin pafta tersimat ve yüzölçümü kontrolleri yapılarak hata olup olmadığı
araştırılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.
➢İlgilileri tarafından zeminde işaretlenen irtifak hakkı güzergâhı kontrollü olarak ölçülür. İrtifak
hakkı güzergâhının projede gösterilmiş olması halinde güzergâhın paftaya işlenmesi için
gerekli ölçüler yapılır.

➢Tescil bildirimindeki “beyanname isteğimize uygun düzenlenmiştir” ifadesinin altına
talep sahiplerinin imzaları tapu müdürlüğünce alınır.
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Taşınmazın ilgilisi

Kontrol ve Onay
(KM)

Encümen Kararı alınır.

Talep

Tescil Bildirimi

Üst yazı ekinde
Belediye/Valiliğe gönderilir.

2 nüsha değişiklik
tasarımı hazırlanır.

İşlem ücreti tahakkuk
ettirilir.

Tescil
(TM)
Parselin zemin uyumu
kontrolü yapılarak
varsa, projesi
uygulanarak zeminde
irtifak hakkı sınırları
ölçülür.

Talebin karşılanacağı
gün/saat ilgilisine
bildirilir.

Talep kayıt altına
alınır.

Düzeltilmiş
parsel bilgileri

Kadastro/Tapu
Müdürlüklerinden
gerekli belgeler
temin edilir.

Hayır
Parselde teknik bir
hata var mı?

Hata mevzuatınca
düzeltilir.
(KM)

Hata KM’ne bildirilir.
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CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
3

1
(Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetine
Konu Olmayan) Yapısızken
Yapılı Hale Gelen Cins
Değişikliği
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5

Yapılı İken Yapısız
Hale Gelen Cins
Değişikliği

Kat İrtifakından Kat
Mülkiyetine Geçiş
Amaçlı Cins Değişikliği

2

4

Doğrudan Kat
Mülkiyetine
Geçilen Cins
Değişikliği

Yapı İle İlgisi
Olmayan Cins
Değişikliği
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** Genel Hususlar

VAZİYET PLANI
➢27/8/2008 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalarda vaziyet planı ve bağımsız bölüm
planı istenir. (Tadilat ruhsatı, yenileme ruhsatı vs. varsa son ruhsat tarihi esas alınır).
➢ Lisanslı bürolarca yapılan cins değişikliği işlemlerinde vaziyet planı, serbest mühendis
veya lisanslı büro tarafından hazırlanıp, ilgili belediyesi/ il özel idaresine onaylattırılır.
➢27/8/2008 tarihinden önce ruhsat alan ve vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı
bulunmayan parsellerde, parselin içindeki yapı ve varsa müştemilatı kontrol noktalarına
dayalı olarak ölçülerek koordinatları hesaplanır.
TESCİL BİLDİRİMİ
Yapının cinsi, kaç kattan ibaret olduğu ve varsa tecavüz miktarı tescil bildiriminde gösterilir.
Tescil bildirimi lisanslı mühendis tarafından imzalanarak kontrol ve onay için kadastro
müdürlüğüne gönderilir.
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➢Binanın tamamına ilişkin yapı kullanma izin belgesi ibraz edilmedikçe cins değişikliği
işlemi tescil edilmez. Ancak, kat mülkiyeti ve kat irtifakına konu olmayan taleplerin
karşılanmasında; yapı kullanma izin belgesindeki kat adedi ile zemindeki mevcut kat
adedi farklı ise, izin belgesine göre zeminde tamamlanmış kat adedi esas alınarak cins
değişikliği yapılır.
➢İmar Kanununun 27 nci maddesine göre; belediye ve mücavir alanlar dışındaki köylerin,
köy yerleşik alanı ve civarında ve mezrada yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde
olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde
oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy
lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri…gibi yapılar için ruhsat ve iskan belgesi
düzenlenmediğinden, bu yapıların cins değişikliği taleplerinde;
✓
Yapının yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına
uygun olduğuna dair valilik görüşü ve muhtarlıktan izin yazısı aranır.
✓
Bu şartları taşıyan ancak yapının tamamlandığı tarihten sonra belediye olan
yerlerde belediyesinden alınacak yazıda “yapının yapım yılı, yöresel doku ve mimari
özelliklere ve fen, sanat ve sağlık kurallarına uygunluğunun ve belediyenin kuruluş
tarihini belirtilmiş olması gerekir.
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➢Yapılı iken yapısız hale geldikten sonra cins değişikliğine konu edilmeden yeniden yapılı
hale gelmesi nedeniyle yapılan cins değişikliği taleplerinde, eski ve yeni binanın şekilleri ve
cinsleri tescil bildiriminde gösterilir, eski binanın şekli ve cinsi usulünce iptal edilir. Bu durumda
ara işlem olarak taşınmazın cinsinin arsa yapılmasına gerek yoktur.
➢Hazine taşınmazlarında bulunan kamuya ait binanın eski yıllarda yapılmış olması nedeniyle
mimari projesinin olmaması ve yapı kullanma izin belgesi ibraz edilememesi durumunda,
taşınmaz malın bulunduğu yere göre valilik veya belediyesince binanın kullanıma elverişli
olduğu ve cins değişikliği yapılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin ibraz edilmesi
yeterlidir.
➢Bina yapımı ve yılımı ile ilgili olmayan ve taşınmaz malın bağ, bahçe, tarla vb. vasıfta iken
arsa, fındıklık, zeytinlik, sera vb. vasıflara dönüştürülmesi veya tersi taleplerde gerektiğinde
araziye gidilmeden ilgili kamu kurum/kuruluşundan verilmiş yazı ya da rapora dayanılarak
tescil bildirimi düzenlenir.
➢2981 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamına giren binaların cins değişikliği
talepleri, valilikler veya belediyelerce verilen ve iskan belgesi yerine geçen belgelerin ibrazı
halinde karşılanır.
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➢Ayırma İşlemlerinde;
❖Ana parselin vasfında yapı bulunmaması halinde, uygulamanın altlığı olan imar planına göre
oluşan parsellerin, mevcut vasıflarını kendiliğinden kaybederek imar planı ile getirilen kullanım
amaçlarına konu ve tabi olmaları işlemin doğal sonucudur. Bu nedenle plandaki kullanım
amacına göre ifraz sonucu oluşan parsellerin cinsi tescil bildiriminde belirtilir. Bu işlem için ayrıca
cins değişikliği döner sermaye ücreti alınmaz.
❖Ana parselin vasfında yapı bulunması halinde, yapı , ayırma sonucu hangi parsel/parsellerde
kalıyorsa o parsel/ parsellerin vasfına, ana taşınmazın yapı dışındaki kayıtlı vasfı diğer ifraz
parselleri vasfına taşınmak suretiyle tescil bildirimi düzenlenir. Bu işlem, vasfın uygun biçimde
taşınması olduğundan cins değişikliği olarak değerlendirilmez.

(Kar.
A
(Kar. Bina ve Arsa)

09.04.2019

101/1
Bina ve tarla)

B
(Arsa)
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➢Tapu sicilinin beyanlar hanesinde “korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığıdır” belirtmesi bulunan kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit
alanında kalan parsellerdeki yapılaşmaya yönelik cins değişikliği taleplerinde
ilgili idarenin olumlu kararının aranması gerekir.
➢Birbirine bitişik parseller olması ve aynı anda talepte bulunulması koşulu ile
farklı maliklere ait parsellerin cins değişikliği işlemi yapılır. Bu taleplerde, döner
sermaye hizmet bedeli toplam yüzölçümü üzerinden hesaplanır ve parseller
üzerinde birden fazla yapı bulunması halinde fazla olan her yapı için fiyat
çizelgesinde maktu olarak belirtilen ücret ilave olarak alınır. Bu işlemde tescil
bildirimleri her parsel için ayrı düzenlenir.
➢Görevli lisanslı büro teknik personeli tarafından ölçü için gerekli inceleme ve
ön hazırlıklar büroda yapılır. Cins değişikliğine konu parselde hata olup olmadığı
araştırılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata göre işlem yapılır.
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Taşınmazın ilgilisi

Talep

Tescil Bildirimi
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TM

Tescil
Pafta ve Fen
Klasörüne İşleme,
Arşiv

KM
Büro ve Arazi
Kontrolü ve Onay

Tescil bildiriminin
hazırlanması
İşlem ücreti tahakkuk
ettirilir.
Talep kayıt altına
alınır.
Kadastro/Tapu
Müdürlüklerinden
gerekli belgeler
temin edilir.

Düzeltilmiş
parsel bilgileri

Hayır
Parselde teknik bir
hata var mı?

09.04.2019

(Kat İrtifakı ve Kat
Mülkiyetine Konu Olmayan)
Yapısızken Yapılı Hale
Gelen Cins Değişikliği

Arazi çalışması / Ölçü
işleri.

Evet

Hata mevzuatınca
düzeltilir.
(KM)

Hata KM’ne bildirilir.
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Belediye

Taşınmazın ilgilisi

Elektronik ortamda
Tescil Bildirimi ve Mimari Projesi

TM

Islak imzalı Tescil Bildirimi

Talep

KM
Büro ve Arazi
Kontrolü ve Onay

Tescil bildiriminin
hazırlanması

Pafta ve Fen
Klasörüne İşleme,
Arşiv

İşlem ücreti tahakkuk
ettirilir.

Doğrudan Kat
Mülkiyetine Geçilen
Cins Değişikliği

Arazi çalışması / Ölçü
işleri.

Talep kayıt altına
alınır.
Kadastro/Tapu
Müdürlüklerinden
gerekli belgeler
temin edilir.

Düzeltilmiş
parsel bilgileri

Hayır
Parselde teknik bir
hata var mı?

Evet

Hata mevzuatınca
düzeltilir.
(KM)

Hata KM’ne bildirilir.
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Taşınmazın ilgilisi
Tescil Bildirimi

Talep

TM

Tescil
Pafta ve Fen
Klasörüne İşleme,
Arşiv

KM

Büro ve Arazi
Kontrolü ve Onay

İşlem ücreti tahakkuk
ettirilir.

Tescil bildiriminin
hazırlanması

Talep kayıt altına
alınır.

Arazi kontrolü

Kadastro/Tapu
Müdürlüklerinden
gerekli belgeler
temin edilir.

Düzeltilmiş
parsel bilgileri

Hayır
Parselde teknik bir
hata var mı?

09.04.2019

Yapılı İken Yapısız
Hale Gelen Cins
Değişikliği

Evet

Hata mevzuatınca
düzeltilir.
(KM)

Hata KM’ne bildirilir.
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Taşınmazın ilgilisi
Tescil Bildirimi

TM

Talep

Tescil
Pafta ve Fen
Klasörüne İşleme,
Arşiv

KM
Büro ve Arazi
Kontrolü & Onay

Tescil bildiriminin
hazırlanması

İşlem ücreti tahakkuk
ettirilir.

Yapı ile İlgisi Olmayan
Cins Değişikliği

Talep kayıt altına
alınır.

Kadastro/Tapu
Müdürlüklerinden
gerekli belgeler
temin edilir.

Düzeltilmiş
parsel bilgileri

Hayır
Parselde teknik bir
hata var mı?

Evet

Hata mevzuatınca
düzeltilir.
(KM)

Hata KM’ne bildirilir.
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Taşınmazın ilgilisi

Talep

Tescil Bildirimi

TM

Tescil
Pafta ve Fen
Klasörüne İşleme,
Arşiv

Kontrol & Onay
(KM)

İşlem ücreti tahakkuk
ettirilir.
Talep kayıt altına
alınır.

Kadastro/Tapu
Müdürlüklerinden
gerekli belgeler
temin edilir.
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Tescil Bildirimi
+
Röperli Kroki

Kat İrtifakından Kat
Mülkiyetine Geçiş
Amaçlı Cins Değişikliği

Arazi çalışması &
kontrolü

Düzeltilmiş
parsel bilgileri

Hayır
Parselde teknik bir
hata var mı?

Evet

Hata mevzuatınca
düzeltilir.
(KM)

Hata KM’ne bildirilir.
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TEŞEKKÜRLER…

Şahin İL
Kontrol Mühendisi
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