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Başlatılan uygulama ile; müellifi mimar tarafından hazırlanan mimari projenin yetkili
idarelerce maliklerin imzalan alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz tarafından ekli
kılavuzda belirlenen standartlara uygun şekilde taranarak güvenli elektronik ortamda tapu
müdürlüklerine gönderilmesi öngörülmektedir. Ayrıca mimari projelerdeki düzeltme ve
değişiklikler de ilgili idareler tarafından aynı yöntemle elektronik ortamda gönderilecek,
oluşturulacak dijital arşiv ilgilileri ve sektörle elektronik ortamda paylaşılacaktır. Benzer
uygulama afet riski altında bulunan alanlarda uygulanmakta olup, 6306 Sayılı Kanunun
Uygulama Yönetmeliğinin 27.10.2016 tarih ve 29870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 8 inci maddesinin onüçüncü fıkrasında " ... Tapuya tescil işlemlerinde
elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planı
esas alınır ... " ifadelerine yer verilmiştir.
Ayrıca, 10. Kalkınma Planının (2014-2018) 401, 403 ve 410. maddelerinde de kamu
yönetimindeki elektronik altyapının kurulması ve işletilmesine yönelik olarak etkin, katılımcı,
şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimine katkı sağlamak üzere; dezavantajlı kesimler de
dahil kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerin, kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi
güvenliği sağlanarak, çeşitli platformlardan, kullanıcı odaklı, birlikte işler, bütünleşik ve
güvenilir şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması, e-Devlet hizmet sunumunda
ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacağı, ortak altyapıların kurulmasına ve ortak
standartların belirlenmesine devam edileceği; mahalli idareler de dahil olmak üzere, kamuda
ortak uygulamaların yaygınlaştırılacağı, bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, Mekansal Adres
Kayıt Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi Sistemleri
Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin tamamlanmasına öncelik verileceği,
kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak ortak eylem planları çerçevesinde sürdürüleceği,
katma değerli yeni hizmetlerin üretimi amacıyla ticari değeri olan veriler başta olmak üzere
kamu sektörü bilgisinin paylaşımı ve yeniden kullanımı sağlanacağı şeklinde ifade edilmiş ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 02.07.2013 tarih ve 1041 sayılı karar ile söz konusu
plan onaylanmıştır. Bu kapsamda; 10. Kalkınma Planında belirtilen e-Devlet uygulamalarına
ilişkin tüm alanlarda bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltma çalışmaları kapsamında
Bakanlığımızın görev alanlarında yer alan tapu hizmetlerinin etkin ve verimli olarak
sunumunu sağlayan pek çok proje de hayata geçirilmektedir.
Yukarıda açıklanan yasal durum ve gerekçeler kapsamında;
1- Kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerine esas olan mimari projelerin belediyeler
veya diğer yetkili kurumlar tarafından, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 ncı
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maddesinde belirtilen özellikleri taşıyacak şekilde düzenlenerek, maliklerin imzası alındıktan
ve ekli kılavuzda belirlenen standartlara uygun şekilde tarandıktan sonra güvenli elektronik
ortamda tapu müdürlüklerine gönderilmesi,
2- (7/7/2021tarihli ve 2107344 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Ek:) Kat irtifakı/kat
mülkiyeti tesisi işlemlerinde, mimari projelerin onay sürecinde düzenlenmiş yapı aplikasyon
projesi ile mimari projenin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kurumsal sayfasında yayınlanan
standartlarda hazırlanmış üç boyutlu sayısal yapı modeli belediyeler ve yetkili diğer kurumlar
tarafından güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilir. Üç boyutlu sayısal yapı
modelinin ilgili kurumlar tarafından güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilmesi
çalışmaları 02.01.2022 tarihine kadar tamamlanır.
3- (7/7/2021 tarihli ve 2107344 sayılı Bakanlık M akam Olur'u ile Değişik:)İlgili belgeler
belediyeler ve yetkili diğer kurumlar tarafından ekli kılavuza göre web tapu sistemi üzerinden
tapu müdürlüğüne gönderilir. Kılavuzu değiştirmeye Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü
yetkilidir.
4- (7/7/2021 tarihli ve 2107344 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Değişik:)(20.06.2018
tarihli ve 75467089-010.06.02/1767125 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile ek) Kat irtifakı ve kat
mülkiyeti işlemlerine esas alınan mimari projelerdeki bağımsız bölüm listesinde bağımsız
bölümlerin brüt ve net yüzölçümü bilgilerinin yer alması, brüt ve net yüzölçümü bilgilerine yer
verilmeyen mimari projelerle tapu işlemlerinin karşılanmaması gerekir. M imari projede yer
alan bağımsız bölümlerin brüt ve net yüzölçümleri müellif mimar tarafından belirlenerek
gerekli kontrollerden sonra yetkili idare tarafından onaylanmaktadır. Tapu ve kadastro
müdürlüklerinin sorumluluğu mimari projede yer alan bağımsız bölümlerin yüzölçümlerinin
sicile yansıtılması ile sınırlıdır.
Bilgi ve gereğini, Bölge Müdürlüğünüze bağlı tüm birimler ile belediye ve yetkili diğer
kurumlara konunun duyurulmasını rica ederim.

EK : Mimari Proje Kullanım Kılavuzu (1O Sayfa)
DAGITIM:

Bakan

Gereği:

- Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine
- İçişleri Bakanlığına
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
(Belediyeler)

Bilgi:
- Başbakanlığa
(İdareyi Geliştirme Başkanlığı)
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BELEDİYELER İÇİN MİMARİ PROJE EKLEME KULLANIM KLAVUZ

Bu dökümanda belediyelerin imzalanan protokoller kapsamında, vatandaşların başvurusu üzerine,
yetki alanlarında yer alan taşınmazlara ait Projeleri İlgili Tapu Müdürlüklerine Tarafımızdan sağlanan
internet sitesi üzerinden nasıl gönderecekleri anlatılacaktır.
İşlemlerin yapılabilmesi için belediyeler için tarafımızdan kullanıcı olarak kaydedilen kişilerin 'Kullanıcı
Kimlik Nllınar,ısı' ve doğrulama kodu girilir.İşlem için belediyelerin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
tarafından halihazırda sağlanmış olan veri paylaşım uçları kullanılacaktır.
İşlem yapabilmek için https://mimariproje.tkgm.gov.tr adresine bağlanılarak tarafımızdan verilmiş
olan 'Kulldıııcı Kıınlık Nuıııaı,ısı', ve 'Kullcııııcı Kodu' ve güvenlik yazısı girilir.
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