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1- Tapu kütüğü incelemesi/kayıt kesinleştirme nedir? 
Tapu kütüğü inceleme ve kayıt kesinleştirme işlemi, TAKBİS verileri ile tapu kütüklerinin ve 

tapu kütüğü sayfa dosyası içerisinde bulunan bilgi ve belgelerin eşleştirilerek, gerekli 

entegrasyonun yapılması işlemidir.  

İşleme konu edilen taşınmazın cilt/sayfa numarasına göre tutulan işlem dosyası, tapu kütük 

sayfası ve TAKBİS kaydı birlikte incelenerek, kayıtlar karşılıklı olarak kontrol edilecek, varsa 

gerekli eksiklikler veya hatalar mevzuatına uygun bir şekilde anında düzeltilerek 

sicillerimizin doğruluğu ve güvenliği tam olarak sağlanmış olacaktır. Müdürlüklerin 

planlamasına göre tapu kütüğü ile TAKBİS kayıtlarının incelenmesi ve TAKBİS verilerinin 

kesinleştirmesi çalışmaları E-arşiv çalışmalarından bağımsız ekipler tarafından yapılabilir. 

(Detaylı bilgi için 2017/3 Sayılı Genelge uyarınca mevcut arşivlerde yapılacak olan ayıklama, 

tasnif ve dosyalama işlemlerine yönelik iş akış şemasına bakınız.) 

Taşınmazların tapu kütüğü kontrolü, rutin tapu işlemlerinde de zorunlu hale getirilmiş olup, 

verileri kesinleştirilmeyen taşınmazlar TAKBİS’te ilk defa işleme alındığında otomatik olarak 

tapu kütüğü kontrol ekranı açılacak ve gerekli kontroller tamamlandıktan sonra “hata yok” 

şeklinde verileri  kesinleştirilen taşınmazlarda işleme devam edilecektir. Verilerinde hata 

tespit edilen taşınmazlarda gerekli veri düzeltme işlemleri öncelikli olarak yapılarak, talep 

edilen işlemin vatandaşlarımızı mağdur etmeden tamamlanması için tapu müdürlüklerimizde 

gerekli önlemler alınacaktır. 

Tapu kütüğü inceleme ve kayıt kesinleştirme işlemlerinde, iş bitirme oranları aşağıda 

açıklanan fonksiyonlar kullanılarak tapu müdürü ile müdür yardımcıları ve görevli personel 

tarafından takip edilecektir.  

Bölge müdürlükleri de tüm sürecin koordinasyonu ve takibi ile görevlidir. 

Yazılıma ilişkin güncelleme çalışmaları yapıldıktan sonra uygulamaya girecek olup, ikinci bir 

duyuru yapılmaksızın TAKBİS güncelleme duyurusu ile uygulanmaya başlanacaktır. 
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2- Sisteme giriş: 
Sisteme TAKBİS sorgulama ekranı “tapu kütüğü inceleme” sekmesinden erişilir. 

 

 

Açılan ekran standart TAKBİS sorgulama ekranı olup, incelemesi yapılacak taşınmazlar bu 

ekranlarda yapılacak sorgulamalar ile ekranda listelenir. 
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3- Yer kriteri Sorgusu: 
 

 

İncelemeye alınacak taşınmazların ada/parsel veya cilt/sayfa numaralarına göre listelendiği 

ekrandır. (Örneğin ada no alanına 101 yazılarak şimşek çalıştırıldığında 101 ada da bulunan 

taşınmazlar ekranda listelenecektir.) 

Farklı sorgu kriterleri kullanılarak tespit edilen taşımazlar ekranda listelenir. 

 

Birinci kayıt işaretlenerek  simgesine tıklandığında tapu kütüğü kontrol ekranı açılmış 

olur. 
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4- Tapu kütüğü kontrolü ekran fonksiyonları: 
Ekran fonksiyonları kısaca şu şekildedir. 

TUŞLARI: Tapu ekranlarının kontrolünü kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. 

Hangi ok yönüne basılırsa ekran o ok yönünde tek sayfa halinde büyümektedir. Ortadaki 

alana basıldığında görüntü standart 2 li hale gelmektedir.  

SAYFA TUŞLARI:Çoklu parsel sorgulaması yapıldığında, kontrol edilen kayıttan 

bir sonraki kayda geçmek için kullanılır. Sol ok yönüne tıklandığında bir önceki kayıt, sağ ok 

yönüne tıklandığında bir sonraki kayıt ekranda görüntülenir. 

KAYIT ET  FONKSİYONU: Yapılan incelemeden sonra, sonuçların kayıt edilmesi 

için kullanılan fonksiyondur. Simgeye tıklandığında hata kayıt ekranı otomatik olarak açılır. 

Yapılan incelemede hata bulunamamış ise “hata yok”, eksiklik veya hata var ise gerekli 

açıklama yapılmak sureti ile “hata var” alanı işaretlenerek   simgesine tıklanır. Yapılan 

inceleme bir düzeltme işlemi için ise gerekli açıklama yapılarak “hata düzeltildi.” alanı 

işaretlenir ve kayıt düzeltilerek, kesinleştirilmiş olur. 

 

 

 REHİN KRİTERİNE GÖRE SIRALA TUŞU: Taşınmaz kaydı üzerinde bulunan rehin 

kayıtlarını tarih/yevmiye veya derece/sıra numarasına göre sıralatılmasını sağlar. Tuşa 

basıldıktan sonra  açılan ekranda hangi kritere göre 

sıralama yapılacağı kullanıcı tarafından seçilir. 
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 AKTİF/PASİF TUŞLARI: İncelenen kayıtta aktif kayıtların incelenmesi yapılacak 

ise  “aktif” tuşuna, pasifler ile birlikte inceleme yapılacak ise  “pasif” tuşuna 

basılarak gerekli verilerin gösterilmesi sağlanır. Ekran ilk açıldığında tüm veriler aktif 

kayıtları gösterecek şekilde planlanmıştır. 

AKTİF/PASİF ZEMİN: İncelenen taşınmazın geçmişine yönelik pasif zemin kaydı veya 

buna bağlı olan aktif zemin kayıtlarını görüntülemek için   tuşuna basılır. Açılan ekranda 

zemin hareket bilgileri görüntülenir. 

 

Bu ekranı kapatmak için “ana taşınmaza git” simgesine tıklanır ve ekran kapatılır. 

 

KAT MÜLKİYETİNE GİT: İncelenen taşınmaz, kat mülkiyetine veya kat irtifakına 

çevrilmiş bir ana taşınmaz ise buna bağlı bağımsız bölümleri görüntülemek için    tuşuna 

basılır. Açılan ekranda bağımsız bölüm bilgileri görüntülenir. 

 

Bu ekranı kapatmak için “ana taşınmaza git” simgesine tıklanır ve ekran kapatılır. 
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5- Tapu kütüğü kontrolü: 
Açılan tapu kütüğü ekranı, mümkün olduğunca fiziksel tapu kütüğüne uygun görseli 

sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Ekranın zemin bilgisi, yüz ölçümü, “şerhler” bölümü Tapu kütüğünde tescilli bulunan 

şerhlerin (2015/4 Sayılı Genelge öncesi), mülkiyet, irtifak hakları, DMH, tüm beyanlar hanesi 

ve rehin bölümleri tapu kütüğü ile karşılaştırılarak kontrol edilir.  

Yapılan kontrol neticesinde TAKBİS kayıtlarında eksiklik bulunmaması durumunda  

simgesine tıklanır. Açılan pencerede “hata yok” alanı doldurularak  simgesine basılır. 

Tapu kaydı kesinleştirişmiş olur. 

 

Yapılan kontrol neticesinde TAKBİS kayıtlarında eksiklik/hata tespit edilmesi durumunda, 

eksiklik/hata bulunan alan aşağıda gösterilen şekilde işaretlenerek, kaydın hatalı/eksik olduğu 

sisteme işaretlenir. 

Örneğin zemin bilgisi hatalı ise bu alanda Mouse sağ klik yapılarak “zemin bilgisi hatalı” 

olarak işaretlenir.     
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Açılan ekranda  alanı doldurularak, yine ekranda görünen simgesine 

basılır ve hata cümlesi kayıt edilir.  

 

Aynı durum diğer alanlar içinde geçerlidir. 
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Mülkiyet verilerinin kontrol edilmesinde ayrıca aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

 tuşuna basılarak hisse toplamları kontrol edilmelidir. Hisse toplamı 1/1 etmeyen 

kayıtlarda, tapu kütüğü ile entegrasyon sağlanmış ve hisse toplamı tapu kütüğünden 

kaynaklanan sebeplerle  hata tapu  var ise  1/1 etmiyor ise bu tür taşınmazlar liste halinde 

raporlanarak, tapu müdürüne teslim edilecektir. Tapu müdürü mevzuat kapsamında gerekli 

düzeltmeleri yaptıracaktır.   

 tuşuna basılarak hisseye ait şerh/beyan bilgileri görüntülenerek, mülkiyet satırında 

detaylı kontrol yapılması sağlanmalıdır.  

 tuşuna basılarak hisseye ait rehin bilgileri görüntülenerek, mülkiyet satırında detaylı 

kontrol yapılması sağlanmalıdır. 
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6- Tapu kütüğü inceleme rapor ekranı: 
 

Yapılan tapu kütüğü incelemelerinin takip edilerek, raporlandığı ekranlardır. 

 

Yukarıdaki kriterlerden biri seçilerek yapılan sorgulamalar sonucunda istenilen verilere 

ulaşılabilecektir.  

Sorgulama, sorgu sonucuna kolay ulaşmak adına mahalle/köy ve inceleme başlangıç ve bitiş 

tarihi kriterleri kullanılarak da yapılabilir. 

a. Hata tespit edilen zeminler sorgusu: 

 

Kontrol işlemi esnasında “hata var” olarak işaretlenen taşınmazların listelenmesi bu ekrandan 

yapılmaktadır. Kontrol esnasında tespit edilen hatalar tapu müdürü tarafından personel 

görevlendirmek sureti ile anında giderilir. 
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Sorgu çalıştırıldığında hatalı olarak işaretlenen taşınmazların bulunduğu mahalle/köyler 

ekranda listelenir.  

 

Mahalle/köy kaydı seçilerek  tuşuna basılarak veya seçilen kaydın üzerine çift tıklamak 

sureti ile hatalı olarak girişi yapılan taşınmazların listelendiği ekran açılır. 
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Taşınmaz kaydı seçilerek  tuşuna basılarak veya seçilen kaydın üzerine çift tıklamak 

sureti ile de hatalı olarak girişi yapılan taşınmazların düzeltme ekranı açılır.  

Yine aynı ekran üzerinde sağ klik yapıldığında “exel e aktar” ve “zemini yer kriteri ile 

sorgula” seçenekleri görüntülenir. Exel e aktar seçeneği ile listelenen hatalı kayıtlar exel 

belgesine aktarılır. Gerektiğinde bu belge üzerinden kontroller/havaleler yapılabilir.  

“Zemini yer kriteri ile sorgula” seçimi yapıldığında ise doğrudan sorgu ekranında bu 

taşınmaz/taşınmazların gösterimi sağlanır ve kontrol ve takip işlemleri bu ekran üzerinden de 

 simgesine tıklanarak yapılabilir.  
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Burada kayıt çift tıklandığında tapu kütüğü kontrol ekranı açılır. 

 

b. Hatanın  düzeltilmesi: 

Yapılan kontrollerde hatalı kayıt olarak işaretlenen taşınmazlarda, TAKBİS verilerinin 

düzeltilmesine yönelik mevzuat ile TAKBİS uygulaması kapsamında gerekli düzeltme işlemi 

yapıldıktan sonra yukarıda açıklanan yöntemlerden biri kullanılarak hatalı kayıt ekranda 

görüntülenir.     

 

Görüntülenen kayıt yeniden kontrol edilir. Yapılan kontrol neticesinde TAKBİS kayıtlarının 

tamamlandığı, eksikliğin/hatanın giderildiği tespit edildiğinde  simgesine tıklanır. Açılan 

pencerede gerekli açıklama girişi yapılarak “hata düzeltildi” alanı doldurulur ve  

simgesine basılır. Tapu kaydı kesinleştirilmiş olur. 
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c. İnceleme sonucunda hata tespit edilemeyen zeminler: 

Bu bölüm müdürlükte yapılan incelemeler neticesinde “hata yok” olarak işaretlenerek, 

kesinleştirilen taşınmazların listelendiği alandır. Sorgulama ve kriterleri yukarıda detaylı 

olarak açıklandığı şekilde kullanılmaktadır.    

d. Hata/hataları tespit edilip düzeltilen zeminler: 

Bu bölüm müdürlükte yapılan incelemeler neticesinde “hata var” olarak işaretlendikten sonra, 

personel tarafından düzeltilerek “hata düzeltildi” şeklinde işaretlenmek sureti ile 

kesinleştirilen taşınmazların listelendiği alandır. Sorgulama ve kriterleri yukarıda detaylı 

olarak açıklandığı şekilde kullanılmaktadır. 

e. İncelenmeyen zeminler: 

Bu bölüm müdürlükte incelemeye alınmamış olan taşınmazların listelendiği alandır. 

Sorgulama ve kriterleri yukarıda detaylı olarak açıklandığı şekilde kullanılmaktadır. 

Tüm iş bitirme oranları bu fonksiyonlar kullanılarak Tapu Müdürü ile müdür yardımcıları ve 

görevli personel tarafından takip edilecektir.  

Bölge Müdürlükleri de tüm sürecin koordinasyonu ve takibi ile görevlidir. 
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7. İşlem İçersindeki Tapu Kütüğü Kontrolleri 

Taşınmazların,  butunu ile işleme alınması esnasında Tapu Kütüğü İncelemesi için uyarı ekranı 

gelir ve Evet butonuna basılarak  Tapu Kütüğü İncelemesi ekranına geçilir, Hayır butonuna basılması 

durumunda aşama ilerletilemez.  
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Tapu Kütüğü İncelemesi ekranında taşınmazın tüm verileri kontrol edilir ve verilerin durumunu 

belirlemek için  butonu basılır veya hangi veride işlem yapılacaksa o verinin üzerinde mouse sağ 

tuş yapılarak, açılan ekranda veri hatalı ise gerekli açıklama yazılır  şeklinde, hata yok ise 

 şeklinde veya hata veri düzeltmeden düzeltilip   şeklinde seçilerek 

 butununa basılır. Taşınmaz hatalı olarak seçilmiş ise işleme devam edilemez. 

 

 


