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Taşınınaz
SorguIaması, Kayıt
ve Be|ge Örneği
isteıni

Başvuru: I5 Dk. (*)
İşleın: 30 Dk. (**)

2 Satış

l-Taşınınaz sahibi ile alıcısının veya yetkili teınsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaponu ve temsil belgesi 2- Cerçek
kişilerde fotoğraf. 3-icra Müdürlüğünün satış müZekkeresi (cebri icra yolu ile satılmış ise ) 4- Mahkeıne ınüzekkeresi
(ortaklığın giderilınesi davası yolu ile satılınış ise ) 5- Bina vastflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigonası 6- ilgili
Belediyeden alınınış emlak vergisi değerini belirtir belge

Başvuru: 15 Dk. ( *)

İşleın: 2 Saat (**)

3 ipotek

l- Kaııu kurunı ve kuruluş|arı (Ordu Yardıınlaşına Kurumu dahil), bankalar^ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatil-Jerincc aç|lacak tlim kredilere karşılık teminat gösterilen gayriınenkullerin ipotek işleınleri, tarafların istemi
halinde resnıi senet tanziın edilıneksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefllleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşıneleri
2- Taşıırınaz sahibi ile lehtarın vel,a yeıkili ıeınsilcilerinin nüfus cüzdanl veya pasaponu ve temsil belgesi 3- Gerçek
kişilerde ibtograf 4- Bina vasıtlı taş|nınazlarda zorunlu deprenı sigortası

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın: 2 Saat (**)

.|
Terkin işlcıııleri
( ipotek)

]- Kamu tüzel kişileri,bankalar vc ljnans kurunıları lehine tesis edilnıiş ipoıekler o banka veya finans kuruınunun terkin için
yazdlğl ya4 ve temSil belgesi 2- Diğerlerinde lehtara ait veya yeıkili teınsilcilerinin nüfus cüzdanl veya pasaportu Ve tenısil
beIgesi

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşlenı: 30 Dk. (**)

5 Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın: 2 Saat (**)

l- Taşınnraz nal sahibi nıurise ait Sulh llukuk Mahkenıesinden veya noterden alınınış ınirasçılık belgesi 2- İlgili vergi
daircsinden al]nn]lş veIaSet ve intikal vcrgisinin iidendiğini gösterir belgc (inlikal !,snaslnda ibraz cdilıncıniş ise devir ve
teınlik gerektirit hcrhangi bir akit]e birliktc vc iizcrinde hcrhangi bir ayni hak tesisinde ibraz ediln,ıek zorundadır) 3-
Mirasçıların vel,a yctkili ıcnısilcilcı,inin nülİs cüzdanı veya pasapoılu ve ten]sil belgesi ,1- (ierçek kişilerde lbtoğral' 5-
Bina vasıllı taşünı]ıazlalda ıorunlu depren] sigortası

I

I

|- ilgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve teınsiI belgesi. kaınu kuruınIarına ait resmi yazı

l

Mirasın İntikali



6 kat inifakt Tesisj

|- 634 s. KMK l2la nıaddesi gereğince vetkili ınakanıca onaylı nıiınari proje (Toplu yapılarda Ana gayrinıenkuldr,.
yapıların onaylı yapl ruhsal! eki nıiınari pı,o_jesine uygun olarak, inıar planı hüküünlerine ve parselasyon pldnlarına uygun

3- 'l'aşlnııaz sahipleriı,ıin veya yetkili ten]silcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve tenısil belgesi 4- Gerçek kişilerde
lbtoğIaf

I}aşvııru: l5 Dk. ( *)

İşlen,ı; 8 Saat (****)

,7 cins l'ashihi

|- Kadastro Müdürlüğünce düZenlenıniş tescil bildirinıi 2- Yapısız iken yapıll hale gelen taşlnınaz ınalların cins değişikliği
işleınlerinde. yapı kullanına izin belgesi veya yapı kullannıa izni verileceği nedenlc cinsinin tashih edilınesine dair
Belediye/Valilik yazısı. Tarıınsal değişikliklerde Tarıın Maldürlüğünce düzenlenıniş rapor vc yazı. Köylerde köy nüfusuna
kayıtlı ve köyde sürekIi ikaınet edenleran konut hayvancılık ve tarı|nsa! aınaçlı yapacakları yapılar için ınuhtarlıktan alınan
izin belgesi 3- Yapısız halden yapılı hale gelmelerde ilgili vergi dairesinden 492 sayılı harçlar kanununun 4 sayılı
larifesinin I3/a nraddesine göre harcln tahsiI edildiğine dair belge 4- Diğer tashihlerde eınlak vergisine esas değeli göStelir
ilgili belediyeden alınınış belge 5 -Taşınınaz malın sahibine ait veya yetkiliteınsilcisinin nüfus cüzdanı veya pasapoılu ve
teıısil belgesi 6- Gerçek kişilerde fotoğraf 7- Yapısız halden yapılı hale gelınelerde zorunlu deprem sigortası

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın: 2 Saat (**)

ıl Kaınulaştırına |- Onaylı kamu yararı kararı 2- İdarenin kaınulaştırınaya ilişkin yazılıarı 3- Kısmi kamulaşiırmalarda Kadastro
Müdürlüğü'nte düzenleşıniş tescil bildirimi 4- Yctkili teınsilcilerinin nüfus cüzdant veya pasaportu ve temsiI belgesi.

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın: 2 Saat (**)

9 DüZcllnıc

|-Kadastroda bilirkişi beyanına göre senetsizden yapılan ıcspitlerde yanlışlıklartn düzeltilnlesi için ilgiIi muhtarlıktan
alınınış fbtoğraf1l ilınühaber 2- Varsa düZeltıne nedenini gösterir belgenin asIı veya onaylı örneği 3- YüZölçülnü
düzeltınelerinde Kadastro Müdürliiğünce düZenlenmiş tescil bildirinıi ve tapu sicil lnüdürlüğünc hitaben yazllmış yazı ,1-

'faşlnırraz ınalın sahibine ait Veya yetkili teınsilcilerinin nüfus cüzdanl Veya pasaportu ve telnsil belgesi 5- Bina vasıtlı
taşınnrazlarda zorunlu depreırr sigonası

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın; 2 Saat (**)

l0 Ayırına (Ifiaz)

l- Scrbcst nıiihcndislerce iJüzcnlcnıııiş Ve uygunluğu kadastro nriidürlLiğ|ince kontl,ol crlilcrcR oııylannıış ve bj[ üst ),all),a

l}clcdi),c I]ncüıııcni vcl,ı il iiucl iclarcsinin olı.ınılı.ı kararı _']- A_v"ı,ılııası istenen tışını]ıaz ıııalın sıhibine ait vcla yctkili
lcınsilcilcrinin ııütus cLizcianı vcıiı pasapoıtu ve tcnısil l,ıclgcsi {- (ierçek kişilcrdc lbtoğı,al'5- Bina vasıtlı taşınıDıılıü,dı
ztırtınlu clcprcır sigonasl (ı- ilgili l]eledi\eden alınnıış cınlık vcrgisi rIeğcrini bctirıir bclgc

Daşvuru: 15 Dk. ( *)

İşleıı: 2 Saat (* *)

]

I



ll Kooperatiflerde
Feı,dileşıne

|- Koopeta(ii' ten] s ilc ilerinin nütis çüzdaırı veya pasıporlu ve ıenısil belgesi 2- Bina vasıflı taş|ntrrazlarda zorunlu deprenr
Sigoflasl j_ iügiti Belcdi},eden alınnıış eınlak vcrgisi dcğcrini bclirıir belge

Başvurıı; l5 l)k. ( *)

İşlcın: 4 Sıaı (****)

l2 kat İrtit'akından kat
M ülki),etine Geçiş

07l0712009 tarih vc 59l2 sayılı Kanundan öncc yapılan binalar için: l- Binanın yapı kullanına izin belgesi (Tekli
yapılarda ana yapıııll,] tıiıı,) bağ|msıZ bölümlerine ail yapı kılIlannıa izin belgesi/Toplu yapılarda blok bazlndaki talep]erde.
ilgili bloğun 1ün,] bağtnısız bölüınlerinin yapt kullan|na izin bclgesi aranır,) 2-Kat ııaliklerindcn biri taraindan kadastro
nıüdürlüğüncc düzenlenecek cins değişikliği beyannaııcsi iılınıı]ası lizerine tapu nrüdürlüğüncc rcscn lesciledilir,
07 /07 /2009 tarih ve 59l2 sayülı Kanundan sonra yapılan binalar için: Binanın yapı kullanına izin belgesine ekli binanın
ve eklentilerinin lııevzuata uygun ölçüldüğainü giisterir röperli krokinin. kat ınaliklcrdcn birinin vcl,a belediyenin talebi
üzerine kadash,tı nıüdiirlliğünce cins değişikliği bcyannaınesiniır düzenlennıesi üzerine tapu nıüdürliiğünce resen tescil
edilir.

Başvuıu: l5 t)k. ( *)

İşlcnı;2 Saaı (**)

lJ
l:lbirliği ttalinde.ki
M iilkil,clin Paylı
M iilki),cle
I)ajni]Şliiriillncsi

Tapu sicilinde kayıtlı 1aşınınazın malikinin ö]ü|nü halindc. ıniras hakkının ııahkeıneden alınınış veraset belgesinde
belinilen hisscleri oraıııırda ınirasçılar adına Medeni Kanunun hükümlerine göre tescili işleıninde nıirasçıların adlarına
tescil işleııidir,

BaŞvurıl: l5 l)k. ( *)

İşlenı:.1 Saat (**)

lJ t] irleştirnle (Tevhit)

l- Kadastro |nüdürlıiğtince üSt yazlya bağlanmış iiç takını birleştinne dosyasl. tesci1 bildiriı,ıi ve kontrol raporu 2-
Taş|ırırrazln bulunduğu yere göre belediye enciinıeni veya il iızel idaresinin kararı 3-Birlcştirilınesi isten€n taşınınaz
mallarının sahiplcrine ait veya yetkiIi temsilcisinin nülüs cüZdanl veya pasaportu ve telnsil beIgesi 4- Cerçek kişilerde
fotoğraf 5- Bina vası f'| l taşınlnaZlarda zorunlu depreln sigortası

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın: 4 Saat (* +*)

l5 Şerhler Sütununda
BeIirtıne

Tapu Sicil Tüzüğü Md,: 54. 55.56,57 de belinilen be|geler
Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın: 2 Saat (**)

l6

]- Kadaslro M iidilrlüğiinden allnacak cins değişikliği bcyannanıesi, 2- Taşınırrazııl ınaliki veya bütiin paydaşlalınln talebi.
3- -faşıırırraz ınaliki vcya bütün paydaşları tarallndan inrzalanan. yelkili kaınu kuruın ve kuruluşlarıırca trnaylaıran ıninıari
proie ile yapı kullannıa izin belgesi.4- Kat nülkiyetini kuran malik veya nıalikler taral'ındaır inıziılann,ıış bir yönetiın planI.
5- 'l'aşınınaz n,ıaliki vcya ınaliklerinin veya yctkili lcınsilcilcrinin l'ST'nce belirlenıniş tılan kinılik belgclcri ( nülus
cüzdanı, pasaport. ıvııkat kiınlik belgesi) ve tüzclkişi isc yclki belgcsi. 6- Zorunlu depreın sigortası poliçesi (DASK). 7-
Cins dcğişikliiindcn dolayı vergi dairesindcn alıniıcak ilişik kesnrc 1,azısı (492 savılı tJarçlar Kanrınıı'ırı,ın 4 §ayılı Tarifenin
lj/a nıadclçsi),

tJaşvurtı: l5 l)k. ( *)

İşlcnı: ll Sııl (****)

l1 Beyanlar sıitununda
Be lirtnıe

Tapu Sicil 1'iizüğü Md.: 60.6l,62.63,64 de beliniIen belgeler

l- İlgili kuruınun resırri yazısı ve varsa tahsis cetveli. 2, Cerçek kişilerde lehtarın kiınlik bilgilerini gösıerir bilgi vey,a belge

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın: 2 Saat (**)

llJ Iıhsis İşle ınlı.ı,i Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın: 2 Saal (*+)

Kıl Mi]l]iir. cti l'çsisi



l9 'I'ran,ıpa Başvuıu: l5 Dk. ( *)

İşleın: 2 Saat (***)

20 |'ıksinı ( I)a1 laşını)

l- Varsa nolcrden diizenlennıiş veya el yazılı sözleşn,üe (Mirasın taksitninde) 2- l]issedarların ve}a vetkili teınsilcilerinin
nülls ctizdanı veya pasaportu ve teınsil belgesi (Mirasln taksiıninde; Nolelde düzenlcnı,ıiş veya el yazılı söZIeşmedekj
iıı,ızalarıı ırtıterde ona1,1anırıası halinde sadece adtna tescil edilecck iştiı,akçinin talebi yetcrlidir.) 3- Cerçek kişilerde
l'doğra1'4- Bina vasıllı taşın!naZ]a[da zorunlu depreın 5igortıSü, 5- ilgili Belediyeden alııınıış cn,ılak vergisi değerini belirtir
belge

Başvuru; J5 Dk. ( *)

İşleın: 8 Saat (* **)

2l Aile Konut Şerhi

l- Konuluır aile konutu olduğunu kanltlayan n,ıuhtarlıktan ve Valsa apartünaır yiinc(in,]indcn aIınınış belge. 2 - Vukuatll
ni]lls kayıt iirneği veya evli]ik cLizdanı. j- Oereken hallelde taşınnıaz ırralın şerlri ıalep cdilcn taş|nmaz tr,ıal ile aynı
olduğunuı kadaStro lnıidürlüğünce veya lnuhtarlıkça teSpit edilıncsi 4- isteındc bulunuılın ııütu§ cüldanl veya pasapoılu 5-
Malik olnıayan eşin talebi ile aile konutu şerhi işlenınesi için mahkeıne kararı gereknıektedir.

22 BağlŞ
l- BağıŞlayan ve bağışlananln veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdant Veya pasapor(u ve tenısil belgesi, 2- Gerçek
kişilerde fotoğrat', 3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu depreın sigonası,4- İlgiIi Bclediycden alınnıış eınlak vergisi
değerini beliılir belgc

BaşVuru: l5 Dk. ( *)

İşlem: 2 Saaı (**)

23
Ölünceye Kadar
Bakına Akdi
Sözleşınesi

!- Sulh llukuk Hakiınliği veya Notefde düzenlenıniş ise tescili içerir sözleşnıe. 2- Taşınnıaz sahiplerinin ve bakıın
btırçlusunun veya yetkili teınsilcilerinin niitus cüzdanı veya pasaportu ve tenısil belgesi,3- (icrçek kişilerde tbtoğrat,4-
Bina vaslllı taşınınazlarda zorunlu depreırr sigortası . 5- ilgili Belediycdcn alıırnrış clnlirk vergisi dcğcrini belirtir belge

Başvuru: 15 Dk. ( *)

İşleın: 4 Saat (**)

2t Kira Sözleşmesinin
Şerhi

l- Kira sözleşınesi. 2- Noterde düzenlenmiş sözleşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın diğer hallerde ınalikin veya
temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu, temsil belgesi, 3- cerçek kişilerde fotoğraf

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşlem: 2 Saat (* *)

25
kat İrtifakının sona
Erınesi

|- Kat init'aklnln terkini için tüm maliklerin talebi, 2
pasaportu ve teınsil belgesi. j- Gerçek kişilerde fotoğraf

Kat ınalikinin veya yetkili temsilcilerinin nüt'us cüzdanı veya Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın: 8 Saat (****)

26 İnlilh llakkı'|'esisi
|- Taşınınaz nralın sahiplerinin ve intifa hakkı lehtarının veya yetkiliteınsilcilerinin nütls cüzdanı yeya pasaponu ve tenısil
bclgcsi. 2- Cerçek kişilerde fotoğraf^ j- Bina vasıflı taşInınazlarda zorunlu depreın sigorlast,4- İlgili Belediyeden alınınış
en,ılak vergisi degerini belinir belge

Başvuru: ]5 Dk. ( *)

İşleın: 2 Saat (-- )

l-Taşınınaz sahip|erinin veya yetki|i teınsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaponu ve temsil belgesi 2- Gerçek kişilerde
fotoğral 3- Bina vasıtlı taşınınazlarda zorunlu deprem sigonası. 4- ilgili Belediyeden allnmış emlak vergisi değerini
belirtir belge

4

Bışvııru; l5 Dk, ( *)

lşlcın: 2 Saar



1,1

Kat Karşılığı İnşaat
Sözleşınesi ve Satış
Vaadi Sözleşnıesinin
Şerhi

|- Noterde düzenlenıniş söz|eşme. 2- Taşınınaz malın sahibine veya lehıara ait veya yetkili iemsalcilerinin nüfus cüzdanı
veya pasaponu ve teınsiI belgesi, 3- Gerçek kişilerde fotoğral 4 - ilgili Belediyeden alınınış eınlak vergisi değerini belirtir
belge

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın; 2 Saat (**)

2ıt i11ilak llıkkı
I - '|'aşınırrazın bulunduğu yeı,e göre belediye encüıneni veyail özel idarcsi kafart 2- Kadasıro Müdürliiğünce düzenlenıniş
tescil bildirini.3- Taşınnıaz nıalın sahibine ve lehtara ait veya yeıki|j lcnısi]cilcrinin nül'us cüzdanı vcya pasaporlu vc
teınsil belgesi .,1- Gerçek kişilerde fotoğraf,5- Bina vasıflı taşınınazlarda ./ortltılu dcpreın sigo(ası.6- ilgili Belediyeden
alınnıış cınlak vergisi değerini belirtir belge

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşlenı: 8 Saaı (****)

29 Kat KarŞlllğl l'cnılik

|-Nolçrden dıizenlenn,üiş SöZleşnıe, 2- 'l'aşınınaz sahibi ve sözleşıne gereği dcvralanın vcya yetkili tcnısilcjlerinin nüfus
ciizdanl vcya pasapoılu ve telnsil belgesi , 3- Gerçek kişilerde fotoğra| 4- itgi]i t]elediycdcı] alınnıış eınlak vergisi değerini
bclirtir belge t]aşVUfU: 15 Dk. ( *)

İşlcnı: 2 Saaı (**)

J0 Geçit Hakkl TeSiSi
l-Belediyeveyailencülnenkararı,2-KadastroMüdürlüğüncedüzenlenıniştescil bildirini,3- Taşınmazsahibi ile lehtarın
veya yetkili temsiIcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve teınsil belgesi 4- Gerçek kişilerde tbtoğraf. 5- Bina vasıflı
taş|nıırazlarda zorunlu depreın sigoı,tasl 6- İlgili Belediyeden alınınış eınlak vergisi değerini belirtir belge

Başvuru; 15 Dk. ( *)

İşleın: 8 Saat (** * *)

3l VaSiyetnaınenin
Tenfizi İşlenıi

|- Mahkenleden alınnıış tenfiz kararı ve tesciIe yönelik yazı 2- Vasiyetna|nenin onaylı bir örneği 3 - Lchtara ait veya
yetkili tenıSilcile rinin nüfus cüZdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,l- Gerçek kişilerde tbtoğraf 5- Bina vasıflı
taşınınazlaı,da zoruırlu depreırr sigonasl 6 - ilgili Belediyeden alınlnış eınlak vergisi değerini belinir belge

Başvuru: l5 Dk, ( *)

İşlenı: 2 Saat (**)

32
Kat Mü|kiyetin in
sona Ernıesi

|- Ana yapının yok olınası veya harap o|ması halinde yetkili merci taraf|ndan belgelenınesi (Depreın veya heyelan gibi
doğal afet vs.) 2- Harap ve yok olınası halinde kat ınaliklerden birinin diğer hallerde tüın kaı ınaliklerinin veya yetkili
lemsilcilerinin nüfus cüZdanı veya pasaponu ve temsil belgesi 3- Gerçek kişi|erde lbtoğraf

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın:8 Saat (*** *)

_]_]
Eklenıinin yazınıı
('l'eftrruaı) |- talenti listesi 2- l'aşınınaz sahibine ait veva yetki]i teınsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasapoılu ve tenısil belgesi

BaşVuru: l5 Dk. ( +)

İşleın; 2 Saat (**)

]



J]
yijnçıinı l'lanınıır
I)cğişl iü-ilİleSi

63,1 s.KMK nı,28'e ilişkin taleplerde; I- Kat maliklerinin beştc dördü taraflndan inzalanıntş yönetiın planı. 2- Yöneticinin
nüf'uS cüZdanı veya pasaportu ve tenısilbelgesi

Başvııru; l5 Dk. ( *)

İşlenı: 2 Sıal (****)

J5
(Jsı Ilakkı l'esisi
(İnşaat l lakkı)

| - 'l'aşınıırazın bulunduğu yere göre belcdiye encüıneni veya il idare kurulu kararı 2- Taşınnlaz sahibi ile lehtarın veya
yetkili tenısiIcilcrinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve tenısil belgesi 3- Gerçek kişilgrde tiıoğraf ,l- Bina vasıflı
taşlnıırazlarda zorunlu depreın sigonası 5- ilgili l]clcdi}cden alınırıış enrlak vergisi değerini belirtir belge 6 - Kadastro
Müdürlüğünce düZcnlenıniş tescil bildiriıni

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın: 8 Saat (t***)

J(ı

Ticaret Şirketlerine
Ayni Serınaye
KonullnaSl Suretiyle
Tescil

]- Ticaret nıahkeınesince tayin oIunan değeri gösıcrir karar (Bilirkişi raporu) 2- Ticaret sicil ırreınuı,luğundan alınınış
teıısil belgesinde taştnlnazln ayni seıınaye olarak ıescil ediIdiğinin belirtilınesi. 3- Ayni sern]aye olarak adına tesciI
edilecek ticaret şirketinin yetkili teınsilcilerinin nütus cüZdanü veya pasaportu ve tenlsil beIgesi .4- Ticarel sicil
meınurluğundan a]tnmlş temsil belgesinde ayni serınayeırin tesciI edildiği belirtilnıenliş ise taşınlnaz sahibinin veyayetkili
teınsi]cilerinin nüti,ıs cüZdanü Veya pasaporlu ve telnSi] belgesi, 5- Bina vasıflı taŞlnnazlarda Zorun]u dcpreln sigol1ası 6 -
ilgili Belediyeden alınınış elnlak vergisi değerini belirtir belge

Başvuru: l5 Dk. ( *)

İşleın: 2 Saat (**)

J7
I"inansal Kiralanıa
( t-easing) SöZleşnıesi
belirınesi

|- Nolerde düzenlen|niş söZleşıne. 2- Lehtara ai( veya yetkili teınsiIcilerinin nüfus cüzdanl veya pasaportu ve teınsil beIgesi
3- Gerçek kişilerde tbtoğraf

Başvuru: 15 Dk. ( *)

İşleın: 2 Saat (* *)

Jtl
Kat Mülkiyeıi Kurulu
'laşınınazlarda Kat
ilavesi

|- Değişikliği göSıerir yctkili ııakaınca onayll ıniınari pro.je, 2- Arsa payları değişikliklerini de kapsayan Noterden
düzenlenıniş liste. 3- Tünı kat maliklerinin veya yetkili lenısilc ilerin in nüfus cüzdanı veya pasaportu ve teınsil belgesi 4-
Gerçek k jşilerde fbtoğral

Başvuru: l5 Dk, ( *)

İşleın: 8 Saat (****)

]9
l)cvrc Mülk llakkı
'l'csisi

|- Devre Mülk Sözlcşınesi 2- Taşınınaz ınalın sahiplerinin veya yetkili teıısilcilerinin nülus cLizdanı veya pasaportu ve
teınsil belgesi _i- Bina vasıflı taşınünazlarda zorunlu depreın sigortasI

Başvuru: l5 I)k. ( *)

İşleıı: 8 Saal (****)

(ı



40 

41 

42 

Ortaklaşa Kullanılan 
Yerlerin Tescili 

Vakfa Özgülenen 
Malların Tescili 

Sözleşmeden Doğan; 
Şufa (Ön Alım), İşti fa 
(Alım), Vefa (Geri 
Alım) Hakkı Şerhi 

1- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi. 2- Gerçek
kişilerde fotoğraf, 3- Bina vasını taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası 4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergısı
değerini beli11ir belge

1- Vakfın tesciline dair kesinleşmiş mahkeme kararı, 2- Taşınmaz malın vakıf adına tesciline dair mahkemenin bildirimi

1- Noterden düzenlenmiş sözleşme, 2- Şerh yetkisine sahip lehtar veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu
ve temsil belgesi 3- Gerçek kişilerde fotoğraf

(*) Evrakların eksiksiz teslimi, incelenmesini takiben kendinden önce başvuru olması halinde randevu verilmesi için geçen zaman 
(**) Bir taşınmaza ait işlemin: randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman 
(***) İki taşınmaza ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman 
(****) Toplu yapı haricindeki binalara ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman 

Başvuru: 15 Dk. ( *)

İşlem: 8 Saat (***)

Başvuru: 15 Dk. ( *)

İşlem: 2 Saat (**) 

Başvuru: 15 Dk. ( *)

İşlem: 2 Saat (**)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya 
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

ilk Müracaat Yeri 
İsim 
Unvan 
Adres 
Tel. 
Faks 
e-Posta

Tapu Müdürlüğü 
Sezgin SARAY
Tapu Müdürü 
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İkinci Müracaat Yeri : Bölge Müdürlüğü 
İsim 
Unvan 
Adres 
Tel. 
Faks 
e-Posta

: Bölge Müdürü 




