TApU VE KADASTRo GENEL MüDüRLüĞü HAN TApU ı,ıü»ünı-üĞü ııiz.ııı,.,ı s,ı,A\DAR,|,ı.ARI
sIRA
No

VATANDAŞA
sUNUl,AN
HiZ.METiN ADI

BAŞvURUDA isTENiLEN BELGEl.ER

HI7,METlN

TAMAMLANMA

süııısi

Taşınmaz
Sorgulaması, Kayıt
ve Belge Ömeği
istemi

l-

satlş

l-Taşınmaz sahibi ilc alıcısının vcya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu vc temsil belgesi 2- Gerçek
kişilerde fotoğraf, 3-İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi (cebri icra yolu i|c satı|mış isc ) 4- Mahkeme müzekkeresi
(ortaklığın gidcrilmesi davası yolu ile sahlmış ise ) 5- Bina vasıflı taşlnmazlarda zorunlu deprem sigortası 6- ilgili
Belediyedcn alınmış cmlak vcrgisi dcğerini belirtir belge

3

ipotck

l- Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf vc Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatiflerince açılacak tüm kredi|ere karşılık teminat gösterilen gayrimenkul|erin ipotck işlemleri, tarafların istemi
Başvuİu: 15 Dk. ( *)
halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacakIı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmeleri
İşlem: 2 Saat (**)
2- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu vc tcmsil belgesi 3- Gerçek
kişilerde fotoğraf 4- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

4

Tcı,kin işlcnılcri
( ipotck)

t- Kamu tüzel kişileri,bankalar vc finans kurumları lehine tesis edilmiş ipoteklcr o banka vcya finans kurumunun terkin için
yazdlğı yazı ve temsil bclgcsi 2- Diğerlerinde lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil
belgesi

Mirasın intikali

1- Taşınmaz mal sahibi murise ait Sulh Hukuk Mahkemesinden veya noterden alınmış mirasçılık belgesi 2- İügili vergi
dairesinden alınmtş veraset ve intika| vergisinin ödendiğini gösterir belge 1İnıikal esnasında ibraz edilmemiş ise devir vc
temlik gerektirir herhangi bir akitle birlikte ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesisindc ibraz cdilmek zorundadır) 3Mirasçılann veya yetkili temsilcilcrinin nüfus cüzdanı veya pasapoıtu ve temsil belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf 5Bina vasıflı taşınmaz|arda zorunlu deprem sigortası

l

1

5

İlgilisinin veya yetkili tcmsilcilcrinin nüfus cüzdanı vcya pasaportu vc temsil bclgcsi, kamu kurumlarına ait resmi yazı

Başvuru: l5 Dk. (*)

İşlcm: 30

Dk.

Başvuru: 15 Dk.
İşlcm: 2

Saat

(**)

(

Başvuru: I5 Dk.

(

İşlcm: 30

(

Dk,

Başvuru: 15 Dk.
İşlem: 2

Saat

*)

(**)

*)
**)

(

*)

(t*)

(ı

kat irtifakı Tcsisi

l- 634 s. KMK t2la maddesi gcrcğincc yetkili makanca onaylı mimari pğe (Toplu yapılarda Ana gayrimenkuldc,
yapılafın onayh yapı ruhsah eki mimari projesine uygun olarak, imar plönı hiikümlerine ve parsclasyon plOnlarına uygun
olarak hazırlanmış vaziyct pl6nı aranır) 2- Kat irtifakını kuran malik veya ınalikler tarafından imzalanmış bir yönetiın plenı.
3- Taşınmaz sahipleıinin vcya yetkili tcmsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaporfu vc temsil belgesi 4- Gerçek kişilcrdc

Başvuru: 15 Dk. ( *)
İşlem: 8 Saat (****)

fotoğraf

7

cins Tashihi

tl

Kamulaştırma

9

DüZeltmc

l- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi 2- Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği
işlcmlcrinde, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kullanma izni vcrileceği nedcnle cinsinin tashih cdilmesine dair
Bclediye/Valilik yazısı. Tarımsal değişikliklerde Tarım Müdürlüğünce düzcnlenmiş rapor ve yiuı. Köylcrde köy nüfusuna
kayıtll ve köyde sürckli ikamet edenlerin konut hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapacakları yapılaİ için muhtarlıktan alınan
izin bclgesi 3- Yapısız halden yapılı hale gelmelerdc ilgili vergi daircsinden 492 sayılı harçlar kanununun 4 sayılı
tarifesinin I3la maddesine göre harcın tahsil edildiğine dair belge 4- Diğer tashihlerde emlak vergisine esas değeli gösterir
ilgili belediyeden alınmış belge 5 -Taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüdanı veya pasaportu vc
temsil bclgesi 6- Gerçek kişilerde fotoğraf 7- Yapısız halden yapılı hale gelmelerde zorunlu deprem sigorıast

t- Onaylı kamu yararı kararı

2-

İdarenin kamulaştırmaya ilişkin yazıları 3- Kısmi kamulaştırmalarda Kadastro
MüdürIüğü'nce düzenleşmiş tescil bi|dirimi 4- Yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

l-Kadastroda bilirkişi bcyanına göre scnctsizden yapılan tespitlerde yanlışlıklaıın düzcltilmesi için ilgili muhtarlıktan
alınmış fotoğrafll ilmühaber 2- Varsa düzeltme ncdenini gösterir bclgenin asll veya onaylı ömeği 3- Yüzölçümü
düzeltmclerinde Kadastro Müdürlüğüncc düzenlenmiş tesçil bildirimi vc tapu sicil müdürlüğüne hitabcn yazılmış yazı 4Taşınmaz malın sahibinc ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı Vcya pasaportu vc tcmsil belgesi 5- Bina vasıfll
taşınmazlarda zorunlu dcpıem sigortası

l0

Ayırma (ifraz)

1- Scfbest mühendislcrce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdiirlüğünce kontrol edilcrek onaylanmış ye bir üst yazıya
bağlanmtş üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi. kontrol faporu ve eki belgeler 2- Taşınmazın bulunduğu yere görc

Belediye Encümeni veya iI öze| idaresinin olumlu karan 3- A}Tılmast istenen taşlnmaz malın sahibinc ait veya yetkili
tcmsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil bclgcsi 4- Gerçck kişilerde fotoğraf 5- Bina vasıflı taşınmazlarda
zorunlu deprem sigonası 6- ilgili Belediyeden allnmış cmlak vergisi değerini belinir belgc

Başwru:
İşlem; 2

Başwru:
İşlern:2

15

Dk.

Saat

15

(

Saat

*)

(**)

Başvuru: 15 Dk,

İşlcm:2

*)

(**)

Dk.

Saat

(

(

*)

(**)

Başvuru: 15 Dk. ( +)
İşlem:2 Saat (**)

ll

|2

|3

Kooperatiflerde
FerdiIeşme

l- Kooperatif temsilcilerinin nüfus ct2danı veya pasaportu vc temsil belgesi 2- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem
sigortası 3- ilgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belgc

Başvuru: 15 Dk. ( *)
İşlem: 4 Saat (****)

kat İrtifakından l(at

01l0112009 tarih ve 59l2 sayılı Kanundan önce yapılan binalar için: l- Binanın yapı kullanma izin bcIgcsi (Tekli
yapılarda ana yapının tüm bağımsız bölümlcrinc ait yapı kullanma izin belgcsi/Toplu yapılarda blok bazındaki taleplerde,
ilgili bloğun tüm bağımsız bölümlcrinin yapı kullanına izin bclgcsi aranır.) 2-Kat maliklcrindcıı biri tarafindan kadastro
müdürlüğüncc düzcnlcnccek cins dcğişikliği beyannamcsi alıırınası üzcrine tapu müdürlüğüncc rcscn tcsciI edilir.
01l0112009 tarih vc 59l2 sayılı Kanundan sonra yapılan binalar için: Binanın yapı kullanma izin bclgcsinc ckli binanın
ve cklcntilcrinin mcvzuata uygun ölçüldüğünü gösterir röpcrli krokinin, kat maliklerden birinin vcya bclcdiycnin talebi
üzerinc kadastro müdürlüğünce cins değişikliği beyannamcsinin düzenlenmesi üzerine tapu müdürlüğüncc rcscn tescil
edilir.

Başwru;

Tapu sicilinde kayıt|ı taşınmazın malikinin ölümü halinde, miras hakkının mahiemeden alınmış veraset belgesinde
belirtilen hisseleri oranında mirasçılar adına Medeni Kanunun hükümlerine göre tescili işleminde mirasçıların adlarına

Başvuru: 15 Dk.

l- Kadastro müdürlüğüncc üst yazıya bağlanmış üç taklm birleştirme dosyası, tescil bildirimi vc kontrol raporu 2Taşrnmazın bulunduğu yerc göre belediye encümeni veya il özel idaresinin kararı 3-Birleştirilmcsi istenen taşınmaz
mallannın sahiplerine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı vcya pasapotu vc tcmsil bclgcsi 4- Gcrçek kişilerde
fotoğraf5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

Başvuru: 15 Dk.

Mülkiyctinc Geçiş

Elbirliği Halindeki
Mülkiyetin Paylı
Mülkiyet€

Dönüştürülmesi

l4

BirlcŞüiı,nlc

l5

Şcrhlcr Sütununda
BcIirtmc

ı6

(

TcVhit)

Kat Mülkiyeti Tcsisi

tescil işlemidir.

Tapu Sicil Tüzüğü Md.: 54, 55,56,57 de belirtilen belgcler

l- Kadastro Müdürlüğünden alınacak cins değişikliği beyannamesi, 2- Taşınmazın maliki veya bütün paydaşlannın talebi,
3- Taşınmaz maliki veya bütün paydaşlan tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onay|anan mimari
proje ile yapı kullanma izin belgesi, 4- Kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı,
5- Taşınmaz maliki vcya maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin TST'nçe belirlenmiş olan kimlik belgeleri ( nüfus
cüzdanı, pasaport, avukat kimlik belgesi) ve tüzelkişi ise yctki belgesi, 6- Zorunlu deprem sigonası poliçesi (DASK), 7Cins değişikliğinden dolayı vergi dairesinden alınacak ilişik kesmc yazısı (492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 4 sayılı Tarifenin

İşlcm: 2

İşlem: 4

İşlem:

15

(

Dk.

Saat

Saat

*)

(**)

(

*)

(**)

( *)
4 Saat (ı*ı)

(

Başvuru: l5 Dk.
İşlem: 2

Saat

*)

(**)

BaşWru: 15 Dk. ( *)
İşlem: 8 Saat (****)

l3la maddesi).

l7
lİt

lJcyıırlıı Siilrııruırdı
l]cli[ln]c

Tahsis İşlcmlcri

Tapu Sicil Tüzüğü Md.: 60,61,62.63.64 dc bcliıtilcn bclgclcr.

1-

İlgili kurumun rcsnri yazısı vc varsa tahsis cetveli,

2, Gcrçck kişilcrdc lehtarın kimlik bilgilerini göstcrir bilgi vcya belge

Başvuru: 15 Dk.
İşlem: 2

Saat

(

Başvuru: 15 Dk.
İşlem: 2

Saat

(

*)

(

*)

**)

(**)

l9

Trampa

l-Taşınmaz sahiplerinin vcya yctkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu vc temsil belgesi 2- Gerçek kişilerde
fotoğraf. 3- Bina vaslflı taşlnmazlarda zorunlu deprem sigortası. 4- iügi|i Bctediyedcn alınmış emtak vergisi değerini
belirtir belge

2ıJ

Taksim (Paylaşma)

2l

AiIc Konut Şerhi

22

Bağış

l- Varsa noterden düzenlenmiş vcya cl yazı|ı sözleşme (Mirasın taksiminde) 2- Hissedarların veya yetkili temsilcilerinin
nüfus çiizdanı yeya pasaportu Vc tem§il belgesi (Mirasın taksiminde; Noterde düzenlenmiş veya el yazılı sözleşmedeki
imzalann noterde onaylanması halinde sadece adına tescil edilecek iştirakçinin talebi yeterlidir.) 3- Gerçek kişilerde
fotoğraf4- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu dcprem sigortası. 5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir
belge

Başvuru: 15 Dk. ( *)
İşlcm: 8 Saat ( ***)

|- Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve Varsa apartman yönctiınindcn allnmış belge. 2 - Vukuatlı
nüfus kayıt örncği vcya cvlilik cüzdanı. 3- Gcrckçn hallcrdc taşınmaz ınalın şcrhi talcp edilen taşınmaz mal ile aynı
olduğunun kadastro müdürlüğüncc vcya muhtaflıkça tespit edilmcsi 4- İsıcnıdc bulunanın nüfus çüzdanı veya pasaportu 5Malik olmayan cşin talcbi ilc ailc konutu şcrhi işlenınesi için mahkcmc kararı gcrckıncktcdir.

Başvuru: l5 Dk.

l- Bağışlayan ve bağışlananın vcya yetkili temşilcilerinin nüfus cüzdanı vcya pasaportu ve temsil belgesi, 2- Gefçek
kişilerde fotoğraf, 3- Bina vasıflı taştnmazlarda zorunlu deprem sigonası. 4- ilgiti Bclcdiycden alınmış emlak vergisi

Başvuru: l5 Dk.

değerini belirtir belge

23

24

25

l-

Sulh Hukuk Hakimliği veya Noterde diizenlenmiş ise tescili içerir sözleşme, 2- Taşınmaz sahiplerinin ve bakım

Ölünceye Kadaı
Bakma Akdi
Sözleşmesi

borçlusunun veya yetkili temsilcilerinin nüfus ciizdanı veya pasaporfu ve temsil bclgesi. 3- Gerçek kişilerde fotoğraf, 4Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu dcprcm sigonası . 5- İlgili Belediycden atınmlş cmlak vergisi değerini belirtir belge

Kira Sözleşmesinin

1-

Kira sözleşmesi, 2- Notcrdc düzcnlcnmiş sözlcşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lchtarın diğcr hallcrde malikin veya

Şerhi

temsilcilerinin nüfus cüzdanı vcya pasaportu, temsil bclgesi,3- Gerçek kişilerde fotoğraf

kat İtifakının sona
Ermcsi

l- Kat irtifakının terkini için tüm maliklerin talebi, 2
pasaportu ve temsil belgcsi, 3- Gcrçck kişilerde fotoğraf

İntifa Ilakkı Tcsisi

bclgcsi, 2- Gcrçck kişilcrdc fotoğfaf, 3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu dcprcm sigonası,4- itgili Belediyeden alınmlş

1-

26

Başvuru: 15 Dk. ( *)
İşlcın: 2 Saat (***)

Kat malikinin veya yctkili tcmsilcilerinin nüfus cüzdanı veya

Taşınmaz malın sahiplerinin vc intifa hakkı lehtarının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil

emlak vergisi değerini belirtir bclgc

(

*)

(

*)

İşlcm: 2 Saal

İşlem: 2

Saat

(**)

(

Başvuİu: ı5 Dk.
İşlem: 4

Saat

(**)

Başvuru: l5 Dk.
İşlem: 2

*)

( ı)

Saat (*ı)

Başvuru: l5 Dk,

(

*)

İşlcm: tl Saat (****

Başvuru: 15 Dk.
İşlem: 2

Saat

(

)

*)

(**)

Kat Karşılığı İnşaat
27

28

Sözleşmcsi ve Satış
Vaadi Sözleşmesinin
Şerhi

lrtitiık l lakkı

29

Kat Karşılığı TemIik

30

Gcçit tlakkı Tcsisi

3l

32

vasivclnaıncnin

Tcnlizi İşlcmi

Kat Mülkiyetinin
Sona Ern,ıesi

Eklentinin yazımı
(Tefemrat)

34

yiinctiın plıırının
|)cğiştirilıncsi

l- Noterde diizenlenmiş sözleşme, 2- Taşınmaz malın sahibine vcya lehtara ait veya yctkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı
veya pasaportu ve temsil bclgcsi, 3- Gcrçek kişilcrde fotoğraı 4 - i|gili Belediyeden alınmış emlak vergisi dcğcrini belirtir
bcIgc

l- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediyc cncümeni veya il özcl idaresi kararı 2- Kadastro Müdürlüğüncc düzenlenmiş
tcscil bildirimi,3- Taşıııınaz malın şahibine vc lehtara ait veya yctkili tcmsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaponu vc
tcmsil bclgesi , 4- Gcrçck kişilcrde fotoğraf, 5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu dcprcm Sigortası, 6- ilgili acıcdiycdcn
aIınmış emlak vcrgisi dcğcrini bclirtir belgc

l -Noterden diizenlenmiş sözleşme, 2- Taşınmaz sahibi ve sözleşme gereği devralanın veya yetkili temsilcilerinin nüfus
cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi , 3- Gerçek kişilerde fotoğraf, 4- İ|gili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini
belirtir belge

l- Mahkemeden alınmüş tenfiz kararı vc tcscilc yönelik yazı 2- Vasiyetnamcnin onaylı bir ömeği 3 - Lchtara ait veya
yctkili tcmsilcilerinin nüfus cüzdanı vcya pasaportu ve tcmsil bclgesi 4- Gcrçck kişilcrde fotoğraf 5- Bina vasıflı
taşlnmazlarda zorunlu dcprem sigortası 6 - ilgili Belediyeden alınınış emlak vergisi dcğerini belirtir belgc

l- Ana yapının yok olması veya harap olması halinde yetkili merci taıafından belgelcnmesi (Deprem vcya hcyclan gibi
doğal afet vs.) 2- Harap ve yok olması ha|inde kat maliklerden birinin diğer hallerde tüm kat maliklerinin veya yetkili
temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 3- Gerçek kişilerde fotoğraf

|- Elenti listesi 2- Taşınmaz sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ye temsil bclgesi

634 s.KMK ın.28'c ilişkin talcplcrde; l- Kat nıaliklcrinin beştc dördü taraflndan imzalanııış yönctim planı, 2- Yöncticinin
nüfus cüzdanı vcya pasaporlu Vc temŞil bclgcsi

Saat

İşlcm: 2

*)

(**)

BaşVuru: l5 Dk. ( *)
İşlcm: 8 Saat (****)

Başvuu:
İşlem: 2

l- Bclcdiye veya il cncümen kararı, 2- Kadastro Müdttlüğünce düzcnlcnmiş tescil bildirimi, 3- Taşınmaz sahibi ile lehtarın
veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı vcya pasaportu ve temsil belgesi 4- Gerçck kişilerde fotoğraf,5- Bina vasıfll
taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası 6- ilgili Belediyedcn alınmış cmlak vergisi değerini belirtir belge

(

Başvuru: l5 Dk.

15

(

Dk.

Saat

*)

(**)

(

Başvuru: 15 Dk.

*)

İşlcm: 8 Saat (****)

( l)

Başvuru: l5 Dk.
İşlcm: 2

Saat

(**)

BaşYuru: 15 Dk. ( *)
İşlem: 8 Saat (****)

Başvuru: 15 Dk. ( *)
İşlem:2 Saat (**)

Başvuru: 15 Dk.

(

*)

İşlcn,ı: 2 Saat (****)

.15

.ı6

Üst Hakkı Tcsisi
(İnşaat Ilakkı)

Ticaret Şirketlerine
Ayni Scrmaye
Konulması Suretiyle

Tescil

37

3ıl

Finansal kiralama
(Lcasing) sözleşmesi
belirmcsi

Kat Mülkiyeti Kurulu
TaşınmazIarda Kat

ilavesi

39

Devrc Mülk Hakkı

Tesisi

l- Taşınmazın bulunduğu ycrc görc belediyc cncümcni vcya il idare kurulu kararı 2-'faşınmaz sahibi ilc lchtarın veya
yetkili temsilcilcrinin nüfus cüzdanı veya pasaportu vc tcmsil bclgesi 3- GeIçek kişilcrdc fotoğraf 4_ Bina vasıflı
taşlnmazlarda zorunlu dcprem sigonası 5- İıgiıi Beıediycdcn alınmış cmlak vergisi dcğcrini bclinir bclgc 6 - Kadastro
Miidürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi

BaŞvuru: 15 Dk. ( *)
İşlcm: 8 Saat (****)

l- Ticaret mahkemcsince tayin olunan değeri gösterir karar (Bilirkişi raporu) 2- Ticaret sicil memurluğundan alınmış
temsil belgesindc taşınmazın ayni sermaye olarak tescil edildiğinin belirtilmesi, 3- Ayni sermaye o|arak adına tescil
edilecek ticaret şirketinin yetkili temsilciIerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,4- Ticaret sicil Başwru:

Dk.

(

*)

memurluğundan a|ınm!ş temsil belgesinde ayni sermayenin tescil cdildiği belirtilmemiş ise taşınmaz sahibinin veya yetkili
temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu Ve temsil belgesi, 5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortaŞı 6 -

İşlem:2

Noterde düzenlcnmiş sözlcşmc, 2- Lchtara ait veya yctkiIitcmsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi
3- Gerçek kişilerdc fotoğraf

Başvuru: 15 Dk.

(

*)

15

Saat ('*)

İlgili Belediyeden alınmlş emlak vergisi değerini belirtir belgc

1-

t- Değişikliği göstcrir yctkili makamca onaylı ınimari proje, 2- Arsa paylan değişikliklerini de kapsayan Noterden
diizenlenmiş liste, 3- Tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus ciizdanı veya pasaportu vc temsil belgesi 4Geıçek kişilerde fotoğraf

İşlcm: 2

Saat

Başwru:

15

Dk.

(**)

(

*)

İş|em: 8 Saat (****)

Mülk Sözlcşmcsi 2- Taşınmaz malın sahiplerinin vcya yctkili tçmşilçilcrinin nüfus cüzdanı vcya pasaportu ve Başvuru: l5 Dk. ( *)
temsil bclgcsi 3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
İşlem: 8 Saat (+*ı*)
1- Devre

.ı0

,ll

12

()rtaklaşa Kullanılan

ycrlcrin Tcscili

Vakfa Özgülencn

Malların Tcscili

Sözleşmedcn Doğan;
Şufa (Ön Alım), i$if'a

(Alım), Vcfa (Gcri
Alım) Hakkı Şcrhi

l- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yctkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaporfu ve tcmsil belgesi, 2- Gerçek
kişilcrde fotoğraf, 3- Bina vasıflı taşınmazlaıda zorunlu dcprem sigonası 4- İ|gili Belediyeden alınmış cmlak vcrgisi

değerini bclirtir bclge

Başvuru: 15 Dk. ( *)
İşlem: 8 Saat (***)

l- Vakfın tescilinc dair kcsinlcşmiş mahkeme kaıarı,2- Taşınmaz malın vaktfadtna tesciline dair mahkemenin bildirimi

Başvuru: 15 Dk. ( *)
İşlem:2 Saat (**)

l- Noterden düzenlenmiş sözleşme, 2- Şerh yetkisine sahip lehtaı veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu

Başvuru: 15 Dk.

ye temsil belgesi 3- Gerçek kişilerde fotoğraf

İşlem: 2

Saat

( i)
(**)

(*) Evrakların eksiksiz teslimi, incelenmesini takibcn kendinden öncc başvuru olması halinde randevu verilmesi için gcçen zaman

(**) Bir taşınmaza ait işlemin; randevu saati itibariylc hazırlanmaya başlanmasından itibarcn gcçen zaman
(***) İki taşınmaza ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman
(****) Toplu yapı haricindcki binalara ait işlemin randçvu saati itibariyle hazırlanmaya başlanma§ından itibaren geçen zaman

Başvuru esnasında yukarıda bclirtilcn belgelerin dışında belgc istcnmesi, eksiksiz belgc ile başvuru yapılmasına ıağmen hizmetin bclinilcn sürcde tamamlanamaması vcya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlcrin bulunmadığının tcspiti durumunda ilk müracaat ycrine ya da ikinci müracaat yerine başwrunuz.

ilk Müracaat yeri
isim

Tapu Müdürlüğü

ÖzYüREK

ikinci Müracaat yeri

Bölge Müdürlüğü

:

Cevdet KILIÇ

:

Unvan

:

Bölge Müdürü

Adres

:

Gündoğdu mh. Man sk. Pim Binası B Blok Odunpazan/Esk

Faks

Tapu Müdürü V.
Hacılar mh. Çifteler cd. No. 8/A Han/Eskişchir
0222 280 |0 05
0222 58l 6| 98

isim

Tel.
Faks

:O222 22'7 58 58
..0222 221 30 30

e-Posta

han-tsm@tkgm.gov.tr

e-Posta

:eskis€hir@tkgm.

Unyan

Adres
Tcl.

Şcnol

gov.tI

