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GENELGE: .4.T.XP
(2015/.^r....)
Ilgi : a) 29/04/2015 tarih ve 23294678-020/317780 sayih Genel Mudurluk Makam Oluru,
b) 12/06/2015 tarih ve 23294678-020/542099 sayih Genel Mudurluk Makam Oluru,
c) 07/03/2015 tarih ve 29288 sayih Resmi Gazetede yayimlanan Tapu ve Kadastro
Verilerinin Paylasimi Hakkinda Yonetmelik.
c) 12/05/2015 tarih ve 2015/1 (1763) Sayih Genelge.

Ilgi (a) Olur geregi tapu mudurluklerinin is yiikuniin azaltilmasi ve insan kaynaginin
daha etkin ve verimli kullanilmasi, hizmetlerin hizh ve giivenli bir sekilde gerceklestirilerek
vatandas memnuniyetinin saglanmasi amaciyla 21.05.2015 tarihinden itibaren icra-i haciz

kamu haczi, ihtiyati haciz §erhlerinin salt elektronik ortamda tutulmasi uygulamasina tiim
tapu mudiirluklerinde ayni anda gecilmistir.

Ilgi (b) Olur geregi de 02/07/2015 tarihinden itibaren tapu kiitiikleri iizerine tesci
edilen/belirtilen tiim serh ve beyanlann salt elektronik ortamda tutulmasi uygulamasina yine
tiim tapu mudiirluklerinde ayni anda gecilecektir.

Uygulama degi^ikligi ile, tiim serh ve beyan islemlerinde hak sahipliginin belirlenmesi
siirecinde herhangi bir degisiklige gidilmeksizin, tapu kutugii uzerinde serhler siitunu ile
beyanlar hanesine yapilan tescillere son verilerek tiim §erh ve beyanlann salt elektronik
ortamda tutulmasi saglanacaktir.
A) HACIZ YAZILARININ KABULU

Oncelikle tapu miidiirii tarafindan haciz yazilanni teslim alacak persone
gorevlendirilmesi yapilacak, gorevlendirilen personel haciz yazilanni teslim aldigi anda

TAKBiS basvurusu olusturmak suretiyle havale edilmek uzere, bekletmeksizin mudiir/mudur
yardimcisina teslim edecektir. Haciz basvurulan miidiir/miidur yardimcisi tarafindan TAKBIS

uzerinden havale edildikten sonra fiziki olarak islemi yapacak personele iletilecektir. TAKBIS
iizerinden haciz islemi kendisine havale edilen personel, yazinin fiziki olarak teslim
edilmesini takip ederek haciz i§lemlerini geciktirmeksizin sonu^landinlacaktir.
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Tapu sicilinde kayith gercek kisiler igin kimlik bilgileri, tiizel kisiler igin tanitici
bilgiler ile haciz yazisindaki bilgilerin kar§ilastinlmasi sonucunda, verilerin karsihkh olarak
ortiismesi halinde haczin tesis edilmesi, aksi halde istemin gerekcesi belirtilerek reddedilmesi
gerekmektedir.

Ilgi (c) Yonetmelik kapsaminda icra miidurliikleri tarafindan tapu mudiirliiklerine
gonderilecek haciz yazilannda (Tapu siciline yonelik her tiirlii tescil, serh, beyan, terkin
taleplerinde), gercek kisiler icin kimlik bilgileri, tiizel kisjler icin tanitici bilgilerin yaninda
tasinmaz ada, parsel ve varsa bagimsiz boliim bilgilerinin de bulunmasi gerekmektedir. Aksi
halde istem, gerekcesi belirtilerek reddedilecektir.
Uygulamaya iliskin surec, icra miidiirlukleri tarafindan gerceklestirilen icra takibine
iliskin yazilar acisindan baslatilmi§ olup, uygulamaya sonradan dahil edilecek kurumlar
(Vergi Dairesi, Sosyal Guvenlik Kurumu, Belediyeler) asamah olarak Genel Mudiirlukce
aynca duyurulacaktir.
B) SERH VE BEYANLARIN TESCILI

Haciz yazilannda, ilgili kurum bilgilerinin yam sira, yazinin tarihi, sayisi ve bore

miktannin bulunmasi gerekmektedir. Soz konusu hususlann TAKBIS'e girislerinin yapilmasi

zorunludur. Icra mudiirliikleri ile kamu hazci koymaya yetkili kamu kurumlanndan
gonderilen haciz yazilannda, bu bilgilerden biri veya birkacimn bulunmamasi durumunda
istem reddedilir.

Icra mudiirliikleri tarafindan yazilan ihtiyati haciz yazilannda mahkeme karannin
varligimn belirtilmesi aranilmaz.

Icra mudurliiklerince yabanci para alacaklan icin duzenlenen haciz yazilannda,
yabanci paramn cinsi ve bore miktan ile yabanci paranin Turk Parasina cevrilerek, Turk
Parasi iizerinden haciz talebinde bulunuldugunun belirlenmesi halinde talep karsilanir. Turk
Parasi cinsinden haciz miktannin bulunmamasi durumunda ise istem gerekcesi belirtilerek
reddedilir.
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C) SERH VE BEYAN I^EREN TA§INMAZLARDA I§LEM YAPILMASI

Tasarruf hakkini yasaklamayan serh veya beyan ile takyitli tasinmazin temliki veya bir
hakla takyidi icin diizenlenecek resmi senet ve tescil istem belgesinde bunlann gosterilerek,
taraflann isleme konu tasinmazlann kayitlanni incelediklerine, resmi senet veya tescil istem
belgesinde belirtilen §erhler ve beyanlar siitununda yer alan turn takyidat/belirtmeleri
bildiklerine kabul ettiklerine iliskin irade beyanlannm imza altina alinmasi durumunda
istemler karsilanacak olup islem sonucu ilgili kuruma veya mahkemeye bildirilecektir.

Icra-i ve ihtiyati hacizli tasinmazlarda, isteme uygun irade beyanlan ahnarak
karsilanan islemlerin sonucu geciktirilmeksizin ilgili mahkemeye veya icra miidiirlugiine
bildirilecektir.

ihtiyati tedbir/iflas/konkordato gibi yasaklayici nitelikteki §erhler ile iyiniyetli 3
sahislan bilgilendirme amach olan Icra ve tflas Kanununun 150/c maddesi serhi, satisa arz vb.
§erhlerin sicile i§lenmesinden sonra, kisitlayici ve yasaklayici bir serh tesisi halinde, icra
daireleri ve mahkemelere bilgi verilecektir.

6183 Sayih Kanun ile ozel kanunlan geregi kamu haczi uygulayabilen idarelerin

istemleri sonucu takyitli hale gelen tasinmazlar iizerindeki tasarruf haklan yasaklanmi§
olacagmdan, ilgili idarelerin onayi alinmaksizin temlikine veya bir hakla takyidine iliskin
nza-i islemlere izin verilmeyecektir.

Q KISITLI PAYLARIN BiRLE^TiRILMESi VE $ERH VE BEYANLARIN
TA^INMASI

Tasinmazda, ayni kisiye ait farkh paylann resen birlestirilmesi esastir. Ancak kisith

olan ve olmayan paylara iliskin edinimlerin birlestirilmeksizin ayn ayn tescil edilmesi ve
kisitlamanin hangi paya ait oldugunun belirtilmesi gerekmektedir.
Kisith tasinmazlann ifraz, ifrazen taksim, kat miilkiyeti/kat irtifaki tesisi, imar vb.
ili^iklerin aktanmini gerektirir islemlere konu edilmesi durumunda, kisith paylann ilgili
tasinmazlara aktanminin yapildigimn mutlaka TAKBIS kayitlanndan kontrol edilmesi
gerekmektedir.
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21.05.2015 tarihinden once tapu siciline serh edilen hacizler ile 02/07/2015 tarihinden
once tapu siciline tescil edilen diger serhler ile beyanlar sutunundaki turn belirtmelerin baska
sayfaya aktanmini gerektiren bir i§leme konu edilmesi durumunda, bunlann aktanmi salt
TAKBIS iizerinden gerceklestirilecek olup, serhler ile beyanlar sutunundaki turn belirtmeler

yeni olusan tapu kiitiigii sayfalanna tasinmayacaktir.
D) SERH VE BEYANLARIN TESCIL/TERKIN KONTROLU

Tapu mudiirliikleri tarafindan gerceklestirilen akitli ve akitsiz islemlerde, tesci

kontrolii TAKBIS ve tapu kiitiigii iizerinden yapilacaktir. Bu durum resmi senedin veya tescil
istem belgesinin ilgili siitununa 'TAKBIS ve tapu kiitiigu tescil kontrolii yapildi" ibaresi, serh
ve beyan isjemlerinde ise cevabi yazinin mudurluk niishasinin uygun bir yerine "TAKBIS
tescil/terkin kontrolii tarafimdan yapilmistir." ibaresi, gorevli personelin adi soyadi
belirtilerek imza edilecektir.

Her turlu serh ve beyanin terkin isteminde, terkin isleminin mutlaka tesis islemi
incelenerek karsjlanmasi gerekmektedir.

Kismi terkin istemlerinde, TAKBIS iizerinden sadece terkini talep edilen tasinmazlann
secilmesine ozen gosterilecektir.
E) TAKBIS VERILERININ DUZELTILMESI

Veri diizeltme; TAKBiS uzerindeki kayitlann, tapu kiitiigii, kat miilkiyeti kiitiigii
aziller sicili ve yevmiye defterindeki tescile ve dayanak belgesine uygun hale getirilmesi
islemidir. TAKBIS iizerinde yapilan incelemelerde veri diizeltme ekranlannin zaman zaman
amaci disinda kullanildigi, TAKBIS-TSUY yaziliminda bulunan i§lem aga9lan kullanilarak
yapilmasi gereken islemlerin, veri duzeltme ekranlan kullanilarak yapildigi gozlenilmektedir.
Genelgenin yiiriirliige girmesi ile birlikte; Tapu kiitiigii, kat miilkiyeti kutiigu, aziller

sicili veya yevmiye defterindeki tescil dogru olmasina ragmen TAKBiS kayitlannin hatali
oldugunun tespit edilmesi veya dayanak belgelerinde yer alan bilgiler ile TAKBIS
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kayitlannin ortiismemesi halinde, tapu mudurii veya miidiir yardimcisi tarafindan TAKBIS
verilerinin diizeltilmesi icin i§lem yapmaya yetkili bir personel gorevlendirilir.

Gorevli personel tarafindan tescil ile TAKBIS kayitlan arasindaki farkhhgin nedeni ve
tescilin gercek durumu yansitip yansitmadigi konulan dayanak belgelerinden de
yararlamlarak arastinhr. Tapu kiitiigiindeki tescilin dayanak belgesine uygun oldugunun
anlasilmasi halinde TAKBIS iizerinden veri duzeltme islemi yapilir.

Bu kapsamda TAKBIS basvuru ekramnda bulunan "Diizeltmeler Sicili" yeniden
diizenlenmistir. Diizenleme ile kullanici tarafindan TAKBIS'in tapu kiitiigu ile uyumlu hale
getirilmesi amaclanmistir. Yapilan veri diizeltme islemleri anhk olarak mudiir/miidiir
yardimcisi ekranlanmn "sayac" boliimiine yansitilmakta olup, veri diizeltmeleri mudur/mudur
yardimcisi tarafindan anhk olarak takip edilerek, uygun bulunmayan diizeltmeler veri
duzeltme yontemi ile eski haline getirilecektir.
Veri duzeltme istemini yapan personel tarafindan duzeltme nedeni ile tasinmaz

bilgilerini iceren aciklamanin yazilmasi, yapilan veri duzeltme isleminin mudur/miidur
yardimcisi tarafindan kontrol edilerek uygun bulunanlar icin ayni ekrandaki "Kontrol
edilmistir." se^eneginin i^aretlenmesi gerekmektedir.

^erh ve beyanlara iliskin veri duzeltme islemleri farkh bir diizenleme ile basvuruya
baglanmis olup basvuru, gorevli personele havale edilerek duzeltme islemleri yapilacaktir.
F) DIGER HUSUSLAR

21/05/2015 tarihinden once tapu kiitiigiine tescil edilen hacizler ile 02/07/2015
tarihinden once tapu siciline tescil edilen diger §erhler ile beyanlar siitunundaki turn

belirtmelerin terkinlerinin, TAKBiS'in yam sira tapu kiitiikleri uzerinden de saglanmasi, bu
tarihten once tapu kiitiigiine tescil edilen hacizlerin yenilenmesinin ise sadece TAKBIS
uzerinden yapilmasi gerekmektedir.
Miidiirluklerimizce yapilan yazi^malarda, serhler ile beyanlar sutunundaki tiim

belirtmelerin salt elektronik ortamda tutuldugunun mutlaka belirtilmesi, tapu kayit
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orneklerinin ise "§erh ve beyan belirtmeleri salt elektronik ortamda tutulmaktadir." ibaresinin
yazilarak onaylanmasi gerekmektedir.

HK'nun 150/(c) maddesi geregince, icra mudurluguniin ipotegin paraya cevrilmesi
hakkmdaki takibin basladigini tapu mudurlugiine bildirmesi halinde, tasarrufu yasaklayici
nitelikte olmayan bu serh te salt elektronik ortamda belirtilecektir. Ta§inmazin temlikine veya
iizerinde hak tesisine yonelik istemlerde, sxrhin varhgi diizenlenecek belgede (resmi senet,
tescil istem belgesi gibi) gosterilerek taraflarca kabul edilmesi durumunda istemin
kar^ilanmasi gerekmektedir.

Genelge 02/07/2015 tarihinde yiirurliige girecek olup, belirtilen tarih itibariyle ilgi (c)
Genelge yiiriirlukten kaldinlmishr. Yiiriirliikten kaldinlan mevzuata yapilan atiflar bu
Genelgeye yapilmis sayihr.
Herhangi bir hak kaybi ve Hazine zaranna neden olunmamasi icin azami dikkat ve

ozenin gosterilmesi ve bu Genelge geregince islemlere yon verikoesi hususunda bilgi ve
geregini rica ederim.
Prof. Dr. Mustafa
Bakan a.
Mustesar

DAGITIM:

Geregi:
Tapu ve Kadastro Bolge Miidiirliiklerine

Bilgi:
Tiim Merkez Birimlerine
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