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Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

Kimlik Belgesi

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait 

 

Fotoðraf

 

1 adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý, …vb

 

Düzeltme nedenini gösteren belge aslý veya 
onaylý örneði

 

Kadastroda bilirkiþi beyanýna göre 
senetsizden yapýlan tespitlerde 

yanlýþlýklarýn düzeltilmesi için ilgili 
muhtarlýktan alýnmýþ fotoðraflý 

ilmühaber

 

Yüzölçümü düzeltmelerinde Kadastro 
Müdürlüðünce düzenlenmiþ tescil 

bildirimi ve tapu sicil müdürlüðüne 
hitaben yazýlmýþ yazý.

 
 

Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 
 

Tapu Harcý 

 
 

492 HK/(IV)13-c

 

13-(a) fýkrasý dýþýnda kalan her nevi kayýt tashihinde iþlem 
baþýna maktu harç tahsil edilir. 2011 yýlý için 59,20TL

 

(Ýdarenin kendi kusurundan meydana gelen hatalar harca tabi 
deðildir).

 

Döner Sermaye 

 

Döner Sermaye Ýþletmesince her yýl belirlenen tarifeye göre 
ücret alýnýr.

 
 

DÜZELTME (TASHÝH) ÝÞLEMLERÝ



Taným : M.K'nun 194 maddesinde yer alan düzenleme ile  eþlerin bütün yaþam 
faaliyetlerini gerçekleþtirdiði ve düzenli yerleþim amacýyla kullandýklarý 
mekanlarýn aile konutu olarak özgülenerek bu taþýnmaz mal üzerinde eþlerin 
tek baþlarýna hukuki iþlem yapmalarýný engelleyen bir þerhtir. 
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       AÝLE KONUTU ÞERHÝ

Gerekli Belgeler 

 

Açýklama

 

Kimlik Belgesi

 

Taraflara ve varsa temsilcilerine ait 

 

Fotoðraf

 

1 adet

 

Ýþlemde temsil  var ise temsile iliþkin belge

 

Vekaletname, vasi kararý , …vb

 

Konutun Aile Konutu Olduðunu Kanýtlayan 
Belge.

 

 

Muhtarlýktan/Nüfus Müdürlüðünden 
ve Varsa Apartman Yönetiminden 

Alýnmýþ

 

Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði veya Evlilik 
Cüzdaný. 

 

Eþlerin evliliðinin devam ettiðine 
iliþkin  

Gereken Hallerde Taþýnmaz Malýn Þ erhi 
Talep Edilen Taþýnmaz Mal ile Ayný 

Olduðunun Kadastro Müdürlüðünce tesbitine 
iliþkin belge

 

 
Taþýnmazýn tapuda cinsi ev, konut, 
mesken..vs olmamasýna raðmen bu 

amaçla kullanýldýðýnýn ispatý için  

 

 

Ýþlemin Mali Yönü

 

 
 

Tapu Harcý 

 

Yoktur

 

 

Döner Sermaye 

 
 

Yoktur

 
 



Yabancý gerçek ve tüzel kiþilerin Türkiye'de taþýnmaz edinmeleri, 
15.07.2008 tarih ve 26937 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan 03.07.2008 tarih 
ve 5782 sayýlý Kanunla 2644 sayýlý Tapu Kanununun 35'inci Maddesinde 
düzenlenmiþtir. Yapýlan deðiþiklikle, yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý     
ülkelerde bu ülkelerin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret 
þirketlerinin Ülkemizde taþýnmaz edinimlerine iliþkin yeni esaslar getirilmiþtir.

Tapu Kanununun 35'inci Maddesinin yeni hali aþaðýdaki  þekildedir :  

Yabancý uyruklu gerçek kiþiler, karþýlýklý olmak ve kanuni sýnýrlamalara 
uyulmak kaydýyla, Türkiye'de iþyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, 
uygulama imar planý veya mevzii imar planý içinde bu amaçlarla ayrýlýp tescil 
edilen taþýnmazlarý edinebilirler. Sýnýrlý ayni hak tesis edilmesinde de ayný 
koþullar aranýr. Yabancý uyruklu bir gerçek kiþinin ülke genelinde edinebileceði 
taþýnmazlar ile baðýmsýz ve sürekli nitelikte sýnýrlý ayni haklarýn toplam 
yüzölçümü iki buçuk hektarý geçemez. 

Yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel 
kiþiliðe sahip ticaret þirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde 
taþýnmaz mülkiyeti ve taþýnmazlar üzerinde sýnýrlý ayni hak edinebilirler.

Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin 
kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri lehine Türkiye'de 
taþýnmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fýkralarda yer alan kayýt ve 
sýnýrlamalar aranmaz.
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YABANCI UYRUKLU GERÇEK KÝÞÝLERÝN 
TÜRKÝYE’DE TAÞINMAZ EDÝNÝMLERÝ



Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin 
kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri dýþýndakiler 
Türkiye'de taþýnmaz edinemez ve lehlerine sýnýrlý ayni hak tesis edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti ile arasýnda karþýlýklýlýk olan devlet                   
vatandaþlarýnýn kanuni miras yoluyla intikal eden taþýnmazlarý için birinci 
fýkrada belirtilen kayýt ve sýnýrlamalar uygulanmaz. 

Ölüme baðlý tasarruflarda yukarýdaki fýkralarda belirtilen kayýt ve 
sýnýrlamalar uygulanýr. Türkiye Cumhuriyeti ile arasýnda karþýlýklýlýk olmayan 
devlet vatandaþlarýnýn kanuni miras yoluyla edindikleri taþýnmaz ve sýnýrlý ayni 
haklarýn intikal iþlemleri yapýlarak tasfiye edilir.

Karþýlýklýlýðýn tespitinde hukuki ve fiili durum esas alýnýr. Bu ilkenin 
kiþilere toprak mülkiyeti hakkýnýn tanýnmadýðý, ülke uyruklarýna 
uygulanmasýnda, yabancý devletin taþýnmaz ediniminde kendi vatandaþlarýna 
tanýdýðý haklarýn, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna da tanýnmasý esastýr.

"Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin 
kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketlerinin; sulama, 
enerji, tarým, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunmasý 
gereken alanlar, özel koruma alanlarý ile flora ve fauna özelliði nedeniyle 
korunmasý gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kamu yararý ve ülke 
güvenliði bakýmýndan taþýnmaz ve sýnýrlý aynî hak edinemeyecekleri alanlarý, 
ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn tescile esas koordinatlý harita ve planlarý 
içeren teklifi üzerine belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yabancý uyruklu 
gerçek kiþiler merkez ilçe ve ilçeler bazýnda, uygulama imar planý ve mevzi 
imar plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn yüzölçümünün yüzde 
onuna kadar kýsmýnda taþýnmaz ile baðýmsýz ve sürekli nitelikte sýnýrlý aynî hak 
edinebilirler. 
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Bakanlar Kurulu, merkez ilçe ve ilçelerin altyapý, ekonomi, enerji, çevre, 
kültür, tarým ve güvenlik açýsýndan önemlerini dikkate alarak, bu orandan fazla 
olmamak kaydýyla farklý oran belirlemeye yetkilidir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüðünün baðlý olduðu Bakanlýk bünyesinde, ilgili idare temsilcilerinden 
oluþan komisyon tarafýndan, bu madde uyarýnca Bakanlar Kuruluna verilen 
yetkiler dâhilinde çalýþmalar yapýlmak suretiyle kamu kurum ve kuruluþlarýnýn 
bu kapsamdaki teklifleri incelenip deðerlendirilerek Bakanlar Kuruluna 
sunulur. Valiliklerce, merkez ilçe ve ilçelerin uygulama imar planý ve mevzi imar 
plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn yüzölçümünde meydana gelen 
deðiþiklikler takip eden yýlýn Ocak ayý sonuna kadar komisyona bildirilir.

Askerî yasak bölgeler, askerî güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ve 
deðiþiklik kararlarýna ait harita ve koordinat deðerleri Millî Savunma 
Bakanlýðýnca, özel güvenlik bölgeleri ve deðiþiklik kararlarýna ait harita ve 
koordinat deðerleri ise Ýçiþleri Bakanlýðýnca geciktirilmeksizin Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüðünün baðlý olduðu Bakanlýða verilir.”

"GEÇÝCÝ MADDE 3 - Ýlgili kurum ve kuruluþlar, bu Kanunun 35 inci 
maddesinin yedinci  fýkrasý  uyarýnca,  yabancý uyruklu  gerçek kiþiler ile 
yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe 
sahip ticaret þirketlerinin taþýnmaz ve sýnýrlý aynî hak edinemeyecekleri 
alanlarýn yüzölçümlerini ve valilikler bu fýkrada belirtilen ilçelerin uygulama 
imar planý ve mevzi imar plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn 
yüzölçümlerini bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
komisyona bildirir.

Yabancý uyruklu gerçek kiþilerin merkez ilçe ve ilçeler bazýnda 
edinebilecekleri taþýnmazlar ile baðýmsýz ve sürekli nitelikte aynî haklarýn 
miktarý tespit edilinceye kadar geçecek süre içinde, yabancý uyruklu gerçek 
kiþiler bu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre taþýnmaz ve sýnýrlý aynî 
haklarý edinebilirler.”

33



Tapu Kanununun 35'inci Maddesinde yapýlan deðiþiklikle, yabancý 
ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret 
þirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taþýnmaz mülkiyeti ve 
taþýnmazlar üzerinde sýnýrlý ayni hak edinebilirler.

Ýlgili özel kanunlar;
-2634 sayýlý Turizm Teþvik Kanunu
-6326 sayýlý Petrol Kanunu
-4737 sayýlý Endüstri Bölgeleri Kanunu

Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri lehine 
Türkiye'de taþýnmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fýkralarda yer alan kayýt ve 
sýnýrlamalar aranmaz.

Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri 
dýþýndakiler Türkiye'de taþýnmaz edinemez ve lehlerine sýnýrlý ayni hak tesis 
edilemez.
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YABANCI TÜZEL KÝÞÝLÝÐE SAHÝP TÝCARET ÞÝRKETLERÝNÝN 
TÜRKÝYE’DE TAÞINMAZ EDÝNÝMLERÝ



 

Karþýlýklýlýðýn tespitinde hukuki ve fiili durum esas alýnýr. Karþýlýklýlýðýn 
kanuni ve fiili olmasýnýn yanýnda yeni düzenlemede karþýlýklýlýk ilkesinin birebir 
uygulanmasý yerine, yabancý devletin kendi vatandaþlarýna tanýdýðý haklarýn, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna da tanýnmasý esasý getirilmiþtir. 

Bu ilkenin kiþilere toprak mülkiyeti hakkýnýn tanýnmadýðý, ülke 
uyruklarýna uygulanmasýnda, yabancý devletin taþýnmaz ediniminde kendi 
vatandaþlarýna tanýdýðý haklarýn, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna da 
tanýnmasý esastýr.

Bakanlar Kurulu 29.05.1940 tarih ve 2/13394 sayýlý Kararýnda,   
karþýlýklýlýk ilkesinden ne anlaþýlmasý gerektiðini açýklamýþtýr. Karara göre 
karþýlýklýlýk ilkesinin varlýðý için kanuni düzenlemenin yanýnda bunun fiilen 
uygulanabilir olmasý da gerekmektedir. Kanuni karþýlýklýlýðýn fiili durumu 
göstermeyeceði göz önüne alýnan kararda, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaþlarýnýn baþvurusu halinde, yabancý ülkede karþýlaþacaklarý 
sýnýrlamalarýn karþýlýklýlýk uygulamasýna esas alýnmasý istenmiþtir. Dolayýsýyla 
Ülkemiz ile yabancý bir devlet arasýnda taþýnmaz edinimi konusunda 
karþýlýklýlýðýn varlýðýndan söz edebilmek için karþýlýklýlýðýn kanuni ve fiili olmasý 
gerekmektedir. Buna göre, bir yabancý ülke vatandaþýnýn ülkemizde taþýnmaz 
edinmesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn da o ülkede taþýnmaz  
edinmesine, kanun ile hak tanýnmýþ olmasýna ve bu hakkýn da fiilen 
uygulanabilmesine baðlýdýr. 
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KARÞILIKLILIK



KARÞILIKLILIK ÝLKESÝNÝN ÝSTÝSNALARI 

Yabancý gerçek kiþilerin ülkemizde taþýnmaz edinmelerinin birinci 
koþulu karþýlýklýlýk olmakla birlikte, karþýlýklýlýk ilkesine gerçek kiþiler 
açýsýndan getirilen bazý istisnalar bulunmaktadýr. 

Bu istisnalar þunlardýr  

a. Vatansýzlar hiçbir devlet uyruðu taþýmadýklarý için karþýlýklýlýk þartýnýn 
belirleneceði muhatap bir devlet bulunmamaktadýr. Bu nedenle, vatansýzlar 
karþýlýklýlýk þartýndan muaftýrlar. 
b. Türkiye tarafýndan 26.08.1961 tarih ve 359 Sayýlý Kanunla onaylanan 
28.07.1951 tarihli "Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleþme"nin m. 7/2 
hükmüne göre, mülteciler, sýðýndýklarý ülkede üç yýl ikamet ettikten sonra 
karþýlýklýlýk þartýndan muaf olurlar. Türkiye'de bulunan mülteciler de ayný 
hükme tabidir. Muafiyet için mültecilerin bu durumlarýný resmi belge ile 
kanýtlamalarý yeterlidir. 
c. Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde kendi ülkelerinin 
kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketleri lehine 
Türkiye'de taþýnmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fýkralarda yer alan kayýt 
ve sýnýrlamalar aranmaz.

KANUNÝ KISITLAYICI HÜKÜMLERE UYMAK 

Yabancý gerçek kiþilerin ülkemizde taþýnmaz edinmelerinin ikinci 
koþulu kanunla getirilmiþ olan kýsýtlayýcý hükümlere uymaktýr. Yabancýlarýn 
taþýnmaz edinmelerine iliþkin olarak kanunlarýmýzda bazý kýsýtlamalar yer 
almýþ bulunmaktadýr.
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         Bu kýsýtlayýcý hükümler þunlardýr 

a. Yabancýlarýn ülkemizde taþýnmaz edinmelerini coðrafi açýdan sýnýrlayan 
2565 sayýlý Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda yer 
alan düzenlemelere göre; askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerindeki 
taþýnmazlarýn  yabancý gerçek ve tüzel kiþilere satýlmasý, devredilmesi ve 
kiralanmasý mümkün bulunmamaktadýr. 

b. 2644 sayýlý Tapu Kanununun 35'inci Maddesine göre, yabancý uyruklu bir 
gerçek kiþinin ülke genelinde edinebileceði taþýnmazlar ile baðýmsýz ve 
sürekli nitelikteki sýnýrlý ayni haklarýn toplam yüz ölçümü 2,5 hektarý 
geçemez. Kanuni miras bu hükmün dýþýndadýr. 

c. Yabancý uyruklu gerçek kiþiler, Türkiye'de iþyeri veya mesken olarak 
kullanmak üzere, uygulama imar planý veya mevzii imar planý içinde bu 
amaçlarla ayrýlýp tescil edilen taþýnmazlarýn dýþýndaki taþýnmazlarý 
edinemezler. Sýnýrlý ayni hak tesis edilmesinde de ayný koþullar aranýr. 
"Yabancý uyruklu gerçek kiþiler merkez ilçe ve ilçeler bazýnda, uygulama 
imar planý ve mevzi imar plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn 
yüzölçümünün yüzde onuna kadar kýsmýnda taþýnmaz ile baðýmsýz ve 
sürekli nitelikte sýnýrlý aynî hak edinebilirler. Bakanlar Kurulu, merkez ilçe ve 
ilçelerin altyapý, ekonomi, enerji, çevre, kültür, tarým ve güvenlik açýsýndan 
önemlerini dikkate alarak, bu orandan fazla olmamak kaydýyla farklý oran 
belirlemeye yetkilidir." 



Yabancý sermayeli þirketlerin taþýnmaz mal edinimleri 03.07.2008 
tarih ve 5782 sayýlý Kanunla ihdas edilen 2644 sayýlý Tapu Kanununun 
36ýncý maddesinde düzenlenmiþtir. Buna göre : 
"Yabancý yatýrýmcýlarýn Türkiye'de kurduklarý veya iþtirak ettikleri tüzel 
kiþiliðe sahip þirketler, ana sözleþmelerinde belirtilen faaliyet konularýný 
yürütmek üzere taþýnmaz mülkiyeti veya sýnýrlý ayni hak edinebilir ve 
kullanabilirler. Bu þekilde edinilen taþýnmazlarýn Türkiye'de kurulu bulunan 
bir baþka yabancý sermayeli þirkete devrinde ve taþýnmaz maliki yerli 
sermayeli bir þirketin hisse devri yoluyla yabancý sermayeli hale gelmesi 
durumunda da ayný esas geçerlidir. Türkiye'de kurulu yabancý sermayeli 
þirketlerin tasfiyesi halinde þirketin sahip olduðu taþýnmazýn þirket ortaðý 
yabancý gerçek kiþiler veya yurt dýþýnda kurulu yabancý ticaret þirketleri 
tarafýndan edinilmek istenmesi halinde 35 inci madde hükümleri uygulanýr. 

18/12/1981 tarihli ve 2565 sayýlý Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanunu hükümleri saklý kalmak kaydýyla bu þirketlerin, askeri 
yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve ayný Kanunun 28 inci maddesi 
çerçevesinde belirlenen stratejik bölgelerdeki taþýnmaz edinimleri, Genel 
Kurmay Baþkanlýðýnýn ya da yetkilendireceði komutanlýklarýn, özel güvenlik 
bölgelerindeki taþýnmaz edinimleri ise taþýnmazýn bulunduðu yerdeki 
valiliðin iznine tabidir. Valilik iznine tabi hususlar, ilgili idare temsilcilerinin 
katýlýmýyla oluþan komisyonda, taþýnmaz ediniminin, ülke güvenliði ve 
faaliyet konusuna uygunluðu deðerlendirilerek karara baðlanýr.

Bu madde hükümlerine aykýrý þekilde edinildiði veya kullanýldýðý tespit 
edilen taþýnmazlar ve sýnýrlý aynî haklar, Maliye Bakanlýðýnca verilecek süre 
içerisinde maliki tarafýndan tasfiye edilmediði takdirde tasfiye edilerek 
bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir." 

YABANCI SERMAYELÝ ÞÝRKETLERÝN
TÜRKÝYE’DE TAÞINMAZ EDÝNÝMLERÝ



Bu konuda 06.10.2010 tarih ve 27721 sayýlý Resmi Gazetede 
yayýmlanarak yürürlüðe giren “Yabancý Sermayeli Þirketlerin Taþýnmaz 
Mülkiyeti ve Sýnýrlý Ayni Hak Edinimine Ýliþkin Yönetmelik” gereðince 
taþýnmaz mal edinimleri için anýlan þirketler edinilecek taþýnmaz malýn 
bulunduðu Valiliðe baþvurarak Valilikçe bu yönetmeliðe göre yapýlan 
deðerlendirme sonucuna göre talepler yerine getirilebilecektir.

Transfer; Yabancýlarýn gerek döviz bozdurmak suretiyle satýn 
aldýklarý gerekse döviz bozdurmaksýzýn sahip olduklarý taþýnmaz mal ve 
ayni haklarýn gelirleri ve satýþ bedellerinin bankalar ve özel finans kurumlarý 
yolu ile transfer ettirilmesi serbesttir.

2644 Sayýlý Tapu Kanununun 26'ncý Maddesi ile; mülkiyete, 
mülkiyetten ayrý ayni haklara iliþkin sözleþmeleri düzenleme görev ve 
yetkisi Tapu Müdürlüklerine verilmiþtir.

Taþýnmaz mal edinmek isteyen veya mülkiyetten ayrý ayni haklardan 
yararlanmak isteyen yabancý kiþiler, baþvurularýný, taþýnmaz malýn 
bulunduðu yerin Tapu Müdürlüðüne yapacaklardýr.

   

 

TRANSFER

BAÞVURULARIN YAPILACAÐI MERCÝ



Baþvurular için gerekli belgeler bakýmýndan yabancýlarla Türk 
vatandaþlarý arasýnda herhangi bir fark bulunmamaktadýr.

GERÇEK KÝÞÝLER AÇISINDAN

1- Taþýnmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taþýnmaz malýn ada ve 
parsel numarasýný belirtir belge veya malikin sözlü beyaný.
2- Uyruðunda bulunduðu ülkenin kimlik belgesi veya pasaportu ile iki adet 
vesikalýk fotoðraf.

Ýstemde bulunan kiþi vekil ise, temsile iliþkin vekaletname ile          
temsilcinin fotoðraflý kimlik belgesi ve vesikalýk fotoðraf, alýcýlar açýsýndan 
bizzat iþleme katýlmayanlar var ise, onlarý temsil eden temsilcilerin fotoðraflý 
kimlik belgeleri, vesikalýk fotoðraflarý ve temsilciliklerine iliþkin belgeler

Temsile iliþkin belgenin 2010/7 sayýlý genelgede belirtildiði þekilde 
olmasý ve Türkçe bilmeyen taraf bulunmasý halinde ise Tapu Sicil 
Tüzüðünün 17 nci maddesi gereðince yeminli tercüman ile iki tanýk 
bulundurulmasý gerekecektir. 

TÜZEL KÝÞÝLER AÇISINDAN 

1- Yabancý Sermayeli Þirketlerin Taþýnmaz Mülkiyeti ve Sýnýrlý Ayni Hak 
Edinimine Ýliþkin Yönetmeliðin 4’ üncü maddesinde sayýlan belgelerle 
taþýnmaz malýn bulunduðu Valilik Ýl Planlama ve Koordinasyon 
Müdürlüðüne baþvuracaklardýr. Rehin hakký tesisinde ise anýlan 
yönetmeliðin 4/11. maddesi ve Genel Müdürlüðümüzün 2010/24 sayýlý 
genelgesi doðrultusunda hareket edilecektir.

     

BAÞVURULAR ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER



2- Yabancý ülkelerde kendi kanunlarýna göre kurulan yabancý ticaret 
þirketleri  için kurulduklarý ülkenin kendi mevzuatýnca ilgili makamlarýndan 
alacaklarý yetki belgesi yerine geçen bir belgeyi ibraz etmeleri 
gerekmektedir.

Tapu iþlemleri sýrasýnda ödenmesi gereken harç ve vergiler açýsýndan 
yabancý uyruklu kiþiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý arasýnda hiçbir 
fark yoktur.

Ancak, ülkemizde taþýnmaz mal edinmek isteyen yabancý uyruklu 
gerçek ve tüzel kiþilerin edinmek istedikleri taþýnmaz mallarýn Askeri Yasak 
Bölge ve Güvenlik Bölgeleri dýþýnda kalýp kalmadýðýnýn tespit edilebilmesini 
teminen yetkili askeri makama sorulurken, taþýnmazýn bulunduðu yerin 
1/25000 ölçekli haritada iþaretlenmesi için araziye gidilmesi gerekiyorsa  
iþlemine göre döner sermaye hizmet bedeli alýnmaktadýr.



SERVER EFENDÝ

            
        Görevine çok baðlý bir memur olan Server Efendi, “kaide-i kadime” üzere hareket 
ederek, kayýtlarýn muhafazasýna önem verir ve herhangi bir suistimale meydan 
vermemek için defterlerin dýþarý çýkarýlmasýna izin vermezdi. Meydana gelen bir ihtilaf 
üzerine dönemin padiþahý l. Mahmud (1730-1754) arazilerle ilgili defterleri istemiþ, 
ancak Server Efendi “Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin Kanunnamesi'ne göre, 
Defterhane'den gece vakti defter çýkarýlmasý men edilmiþtir. Sultanýmýz af 
buyursunlar, defterleri çýkartamam” þeklinde bir cevapla bu isteði reddetmiþti. 

Server Efendinin cevabý kendisine ulaþtýðýnda gazaba gelen Sultan bu 
memurun idamýný ferman buyurmuþtu. Sabah olduðunda huzura kabul edilen 
Sadrazam'ýn, Server Efendi'nin davranýþýnda haklý olduðunu Sultan’a arz etmesi 
üzerine Sultan, yen ibir ferman çýkararak idam kararýnýn uygulanmamasýný emretmiþ, 
ancak iþ iþten geçmiþ ve Server Efendi idam edilmiþti. Görevi uðruna canýndan olan 
bu memura yaptýðýndan piþman olan l. Mahmud, Defter Emini'nin defterhane 
binasýnýn bahçesine gömülmesini emretti. 

“Ser verip, sýr vermeyen ”Server Efendi' nin türbesi kutsal bir yer olarak kabul 
edildi ve Server Dede memurlarýn evliyasý olarak efsaneleþti. 

Osmanlý Döneminde Defterhane binasý iken 
bugünkü Tapu ve Kadastro Ýstanbul Bölge 
Müdürlüðünün hizmet binasý olarak kullanýlan 
yapýnýn arka bahçesinde, 1748 tarihli mezarýn baþ 
tarafýndaki kitabede “Ser verip sýr vermeyen Server 
Dede’nin davasýna ve sýrrýna sahip çýkýp, bu uðurda 
öldüðü ve bu yüzden Defter-i Hakani binasýnýn 
avlusuna gömüldüðü yazýlýdýr. (D.J-Ö.1748)

Server Efendi Sergi Salonu
 (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü

Arþiv Dairesi Baþkanlýðý)


