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Meslektaşlar|mıztarafindan Tapu Müdürlüklerinde işlem yapılırken avukat kimliğinin kabul
edilmediğine dair Birliğimize ulaşan şikayetler :üzerine, Birliğimizce Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğüne gönderilen 24,06.20|6 tarihli yazı i|e, tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerde
avukat kimliklerinin resmi belge olarak kabul edilmesi ve meslektaşlarımıza görevlerini yerine
getirirken yardımcı olunması hususunda gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 18.07.201ı6 tarihli
yazıda *I136 sayılı Avukatlık Kanununun 9. maddesi 4.fıkrası gereğince avukat kimliklerinin,
tüm resmt ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmt kimlik hükmünde olması nedeniyle
söz konıısu kimlik belgelerinin tapu işlemlerinde kullanılabileceği" ve Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü'nün internet sitesinde 03.09.2013 tarihinde yayınlanan "Tapu Sicili Tüzüğii
Uygulamaları" konulu genel duyuruda da aynı hususa yer verildiği ifade edilmiştir.

Anılan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yazısı ve yaA içeriğinde belirtilen 03.09,2013
tarihli genel duyurusu ekte sunulmakta olup, konunun Baronuz mensubu meslektaşlar|m|za
duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.
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l'apıı ve Kaclasıro Cenel Miidürlüğü
'fapu Dairesi Başkanlığı Topu ve Xodoslıo
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] 8.07.20l6Sayı :75467089-105-E,]553809
Konu :Avrıkal kiınliğinin resmi belge olınası

hakkında.

TüRKiy§ BARoLAR ginı-lĞi
(Hukuk İşieri MüdürJüğü)

Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sok. No:8 Batgat /ANKARA

: Türkiye Baro|ar Birliği Hukuk İşleri Miidürlüğii'nün 24.06,ZO16 ıarihlive
52482138-E9 l sayılı yazı§ı.

İlgi yazı incelenn,ıiş olup, ıapıı müdürlüklerinde yapılan iş|emter esnasında avukat
kimiiklerinin resmi belge olarak kabul ediimesi ve bu aınaçla Hpu yetkililerince avukaüara
yardımcı olunması hususunda lalepte bulunuiduğu görülmüştür.

Tapu Slcli Tüzüğü'nün l6'ncı madde§i uyarınca kanunlarda veya T§T'de,yer alan l§tisnalar
dışında,:yazılı istem olmaökça tapu sicili üzerinde işlem yapılımamaktadır, lsıemde bulunaı hak
sahibi gerçek kişi.ise. nüfus cüzdanı isıenilerek kütllk, resmi senetve ıaşınmaz mat dosyasındaki
belgelerdeki bilgiiere göre aynı kişi olup olmadığı bclirlenir(TS-l- md. lSf). §u kapsamda 6enel
Miidürlükçe işlenı ıalebinde buluııan kişiler ite hak sahibinin aynı kişİ olup otmadığının tespitinde,
Türk vatandaşı gerçek kişilerin 'l-ürkiye Cunıhuriyeti kim|ik numaralı nüfus cüzdanlarınınianı sıra
Türkiye Büyük Millcı Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve En,ıektiliklerine Dair 36?1 sayilı
Kanun'a eklenen Ek nıadde I hükmü gereğince Milletveki|leri. Yasama Organı eski üyeleri ile
dışarıdan atanan bakanlara T.B.ful.M, tarafınclan verilcn kimlik belgesinin ve l t36 sayılı Avukatlık
Kaııunu'nun 9'uncu maddesi 4'üncü fıkrası gercğiııce avukaı kiınlikterinin, tüm. resmi ve özel
kuruluşlar tarafından kabul edilecek resnıi kimlik hükmünde olması nedeniyle söz konusu kimlik
beigelerinin tapu işlenılerinde kullanılabiieceği bqlirtenmiştir.

*,*-** --* Uyguiamayaşön*vermek-arnacıyl4-kunımumuzun-interneçsitesinden*(ıuıuıu;tkgıqgoxtr}**-
de ulaşılabilen 03.09.2013 tarihinde yayımlzuırnış, 23294678.ü10.07166,7059 sayü vt "Tapu Sicili

-_" Tüzüğü,UygulamaiarıL!konulu,gene|-duyuruda da aynı hususa yer verilmiştir. Konuya ilişkin olarak- ---
mahalline gerekli tal imat veri lnıiştir.

Bilgilerinize rica ederim.
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Sayı z 23294678-0|0.07 166-7059

Konu : Tapu Sicili Tiizüğü Uygulamalan

3 Eylül2013

TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDtIRLÜĞtrNU

İlgl :23l08l20l3 tarih ve23294678-010.07166-6816 sayılı duyuru 
_

17.08.2013 tarihli ve 28738 saylı Resmi Gazete'de yayımlanarak yiiriirlüğe giren
Tapu Sicili Tilzüğü, tapu müdiirltiklerinin bazı uygulamalannda önemli değşiklikler
getirmiştir. Tapu işlemlerinde muhtemel hak kayıplannm önlenmesi ve uygulama birliğinin
sağlanması açısından Genel Müdiirlüğtimiizce yeni bir alt diizenleyici işlem (yönetnelik,
genelge vb.) yapılıncaya kadar;

l- Ayn müdtirltiklerin yetki alanlarında bulunan taşınmazlarla ilgili müşterek rehin,
taksim ve trampa işlemleri ile ilgili olan eski Tapu Sicili Tiizüğiiniin 36. maddesine yeni
ttiziikte yer verilmediğinden bu madde ile dtizenlenen işlemlerin yeni bir dtizenleme
yapılıncaya \adar 30.4.2011 tarihli "Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan
Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İllştin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik" htikiimlerine göre gerçekleştirilmesi,

2- Yeni Tapu Sicili Tüzüğiiniin 88. maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşlan,
kamu kurumu niteliğındeki meslek kuruluşlan, mahkemeler, icra müdiirliikleri, bankalar ve
özel hulçu_k ttizel kişileri tarafindan düenlenen avni veva kisisel haklu sona erdirecek
nitelikteki belgelerinin 7201- sayillı Tebligat Kanunu htikiimlerine göre Posta ve Telgraf
TeŞkilatı Genel Müdiirlüğü görevlileri veya ilgili kurumun memunı vasıtasıyla tebligatının
yapılması, terkin harcı ödenmesi gereken işlemlerde terkin y:ızısl gönderen lcurum/lrunıluş
tarafından tapu harcının ödendiğini gösteren makbuzun da gönderilmesi, tapu harcının
yatınlmamrş olması durumunda belgelerin gönderen kuruluşa iadesi, gönderilen belgeler
iizerinde silinti, kazıntı veya çıkıntı yapıldığnın fark edilmesi veya belgelerde yanlışhk veya
eksiklik bulunması durumunda da işlem yapılmaksızın ilgili kuruma iade edilmesi,

3- Yeni Tapu Sicili Tüzüğüniin 69. maddesinin 5. fikrası gereğnce, üzerinde kamu
rhi

şerh edilmesinden itibaren iki yllık stirenin sonunda müdtiilüğe yenilendiğ bildirilmemiş
olan ihtiyati haciz ve haciz şerhlerinin terkin edilmesine ilişkin taleplerde, uygulamanın
yerleşmesine kadar geçecek siirede hak kayıplanna neden olunmaması için, ilgili icra
müdürlügünden anılan hacizlerin yenilenip yenilenmediğnin soru konusu edilerek alınan
cevaba göre işlem yapılması ve bu uygulamanın 31.12.2013 tarihine kadar stirdiirülmesi,
31.|2.2013 tarihinden sonra ise belirtilen taşınmazlarda şerh verilmesinden sonra iki yıllık
süresi dolan hacizlerin taşınmaz malikinin talebiyle terkin edilmesi,

Tel :0312 4l3 6253 Eleknonik Ağ: www.tkgrngov.tr
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanhğr

4- İstomdo bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığnın tespitinde, Türk
vatandaşı gerçek kişilerin Ttirkiye Cumhuriyeti kimlik numaralr nüfus ciizdanlannın yaıu sra
Türkiye Büyuk Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 367l sayılı
Kanuna elıenen Ek madde l htlkmü gereğince Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile
dışandan atanan bakanlara T.B.M.M. tarafindan verilen kimlik belgesinin ve 1136 sayılı
Avukatlık Kanununun 9. rnaddesi 4. fıkrası gereğince avukat kimliklerinin, tiim resmi ve özel
kuruluşlar tarafindan kabul edilecek resmi kimlik hiikmiinde olması nedeniyle söz konusu
kimlik belgelerinin tapu işlemlerinde kullanılması,

5- Noterlik Kanununıın 84. maddesi hiikmiine göre diizenleme şeklinde yapılan
vekAletıameler aksine diizenleme yoksa ytirilrlüğe g"diğ tarihten itibaren hükilm ifade ettiğınden
l7.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Tapu Sicili Tiizüğü'ntin
yayımlandığı tarihten önce dtizenlenmiş olan vekdlehaırreler hakkında Tiizüilun l8. maddesi
4. fıkrasında öngörülen, vekölehamelerde ilgılinin imzası aranrlmadan işlem yapılması,

6- 17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yeni Tapu Sicili
Tıizüğti'niin yaymlandığ tarihten önce diizenlenmiş olan yetki belgeleri hakkında Ttizüğiin
18. Maddesi 5. fikrasında öngörülenot;izel kişiler adrna yapılan istemler için ibraz edilen yetki
belgelerinde temsilcilerin Tiirkiye Cumhuriyeti kimlik numaralannrn yazıIı olrnasr hususu
aranrlmadın işlem yaprlmasr, anılan Tiizüğiin 18. maddesi 5. fil«asında belirtilen tiizel
kişilerin istemde bulunulan işlemleri yapabileceğine ilişkin yetki belgesi aranılacağna ilişkin
htikmiintin uygulanmasında ise, 6102 sayılı Ttirk Ticaret Kanunu'nun 125. maddesi ve Genel
Müdiirlüğümiiziin 20|317 sayılı "6102 saylı Ttirk Ticaret Kanunu" hakkındaki Genelgesinde
yer alan dtizenlemeler kapsamında uygulamaya yön verilınesi,

7- Tapu Sicili Ttizüğiiniin 18. maddesinin 8. fikrası, 'Yabancı uynıklu gerçek kişiler ve
yabancı ti]kelerde kendi ülkelerinin kanunlanna göre kurulan ttizel kişiliğe sahip ticaret
şirketlerinin tapu ve kadastro işlemlerinde kullanılacak belgeleri belirlemeye Genel Müdilrltik
Yetkilidir." hiikmiinde olduğundan söz konusu belirleme yapılıncaya kadar bu kişilerin
iŞlemlerinde esas alınacak belgelemelerde eski uygulamaya devam edilmesi,

8- Tapu Sicili Tiizüğiiniln 24. maddesi 4. fikrası, salt tapu müdiirlüklerinde yapılacak
işlemler için uygulanacağrndan, noterlerin yeminli terciiman ve bilirkişi kullanarak yaptıklan
iŞlemlerde (tercüme vs.) görev alan terctiman ve bilirkişiler için aynca mahkemelerde yemin
edildiğini gösterir tutanak istenmeden talebin karşrlanması, tapu işlemlerinde yeminli
tercüman bulundurulması durumunda ise; Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonlan yeminli
tercüman/bilirkişi listelerinde ismi bulunan kişilerin il adliyesinin resmi intemet adresinden
kontrol edilmesi veya ilgilinin durumu gösterir belge sunması veya ilgili komisyon ile
yaz.Şma yapılarak durumun teyit edilmesi hallerinde işlanin gerçekleştirilmesi,

Gerekmektedir.

İlgi duyuru ytiriirliikten kaldınlmış olup bilgi ve gereği ile bu hususun Bölge
Müdiirlüğiinüz yetki alanındaki ttim tapu müdürliiklerine duyurulmasını rica ederim

Davut çtİııBy
Genel Müdür
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