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DAĞITIM YERLERİNE 
 
 

25.11.2010 Tarihli ve 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin 1'inci fıkrası "Genel Müdürlük, ürettiği her türlü tapu, kadastro, 

harita ve arşiv bilgi ve belgeleri ile sunduğu hizmetlerden gelir elde etmek üzere merkez veya bölge 

müdürlükleri bünyesinde döner sermaye işletmeleri kurar.", 6'ıncı fıkrası ise "Birinci fıkra uyarınca elde 

edilecekgelirlerbuKanunaekli(III)sayılıtarifecetvelindegösterilmiştir…"hükmüne amirdir. 

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz ürettiği her türlü tapu, kadastro, harita ve arşiv bilgi ve 

belgeleri ile sunduğu hizmetler karşılığında (III) sayılı tarife cetvelinde belirlenen döner sermaye hizmet 

bedellerini tahsil etmekle mükelleftir. Sayman mutemedi alındıları ile yapılan bu tahsilatlar bankaların 

ülke genelinde yaygınlık kazanması ile bankalar aracılığı ile tahsil edilmeye başlanmıştır. Bu nedenle 

27.12.2012 tarihli ve 8038 sayılı talimatımızla döner sermaye ücretini bankalar aracılığı ile tahsil eden 

müdürlüklerimizin sayman mutemedi alındısı düzenleme ve sayman mutemetleri kasa defteri tutma 

zorunluluğuna son verilmiştir. 

Hizmet kalitesini, vatandaş memnuniyetini arttırmak, çalışanlarımıza kolaylık sağlamak, tahsilat 

bilgilerini sistematik olarak kontrol edebilmek, doğru istatistiki veriler elde edebilmek vb. amaçlarla 

döner sermaye hizmet bedeli tahsilatının elektronik ortamda yapılabilmesini teminen Genel 

Müdürlüğümüz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 13.12.2011 tarihinde e-tahsilat protokolü 

imzalanmıştır. İmzalanan bu protokolle pilot bölge olarak seçilen müdürlüklerimizde yapılan 

uygulamalardan başarılı sonuçlar elde edilmiş, zamanla diğer bankalarla da yapılan protokollerle e-

tahsilatın yaygın bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. Mart 2014 tarihi itibarı ile de tüm birimlerimiz 

elektronik tahsilata geçmişlerdir. 

Ancak kamu kurumlarının yaptığı ödemelerin ödeme emri belgesine dayanarak yapılması 

nedeni ile fiilen e-tahsilat kapsamına alınması, hâlihazırda mümkün görülmemektedir. Bu konuda hem 

kamu kurumlarından hem de müdürlüklerimizden yoğun olarak şikâyetler ve tahsilatın nasıl 

yapılacağına dair sözlü ve yazılı talepler gelmektedir. 

Söz konusu şikayetleri gidermek ve kurumlardan gelen talepleri karşılamak amacı ile aşağıdaki 

uygulamaların fiiliyata geçirilmesi elzem görülmüştür. 

Tapu ve kadastro müdürlüklerince e-tahsilat dışında yapılacak işlemlerin döner sermaye hizmet 

bedeline ilişkin olarak; 

 
1. Kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanabilmesi için öncelikle (III) sayılı tarife cetveline 

göre hesaplanan döner sermaye hizmet bedeli tutarı ve talep sahibi kamu kurumunun adının, 
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açık adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesinin ve vergi numarasının ayrıntılı olarak yazıldığı, 

yazımız eki ve web sitemizde yayımlanan iş talep ve teslim formu düzenlenerek aynı gün bir üst 

yazı ekinde EBYS üzerinden Müdürlüğümüze gönderilecektir. Müdürlüğümüzce talep sahibi 

kurum adına düzenlenecek faturanın örneği üst yazı ekinde ilgili müdürlüğe, aslı ise söz konusu 

tahsilatın gerçekleştirilmesi için ilgili kamu kurumuna gönderilecektir. 

2. TAKBİS veya MEGSİS' de işlemin döner sermaye hizmet bedelini sıfır girmek sureti ile fen kayıt 

veya yevmiye numarası alarak işlemi devam ettirecektir. 
3. Döner sermaye hizmet bedeli ilgili kurum tarafından Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesindeki 

TR710001001745070385505219 İBAN nolu hesabımıza yatırılacaktır. 
4. İşlemi yapan müdürlük döner sermaye hizmet bedelinin tahsil edildiğini gösterir banka 

dekontunuişlemdosyasındamuhafazaederekgerektiğindeibrazetmekleyükümlüdür. 
5. Ücretten muaf tutulan (döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmeyen) 

hizmetler için iş talep ve teslim formu düzenlenmeyecektir. 

kurumlara sunulun 

 

Bilgi edinilmesini ve ivedi olarak bağlı müdürlüklere duyurulmasını rica ederim. 
 
 
 
 

 

 
Ek : İş Talep ve Teslim Formu 

Ömer Sinan BAYÇELEBİ 

Genel Müdür V. 

 

Dağıtım: 

Gereği: Bilgi: 

-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE -TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

-KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA 
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