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1- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3091 sayılı Taşınmaz 
Mal Z�lyetl�ğ�ne 
Yapılan Tecavüzler�n 
Önlenmes� Hakkında 
Kanun gereğ�nce 
�şlem yapılması 

Başvuru Belgeler�: 
-Matbu D�lekçe , 
-Tapu Belges�. 
Başvuru Koşulları: 
1- Taşınmaz mala yapılan tecavüz ve müdahalen�n önlenmes� �ç�n 
Kaymakamlık Makamına başvurmaya o taşınmaz malın z�lyed� yetk�l�d�r. 
Z�lyet b�rden fazla �se �çler�nden b�r�n�n başvurması yeterl�d�r. 
2- Kamu �dareler�, kamu kurumları ve kamu kuruluşları �le tüzel k�ş�ler�n 
başvuruları, taşınmaz malın a�t olduğu �dare, kurum, kuruluş veya tüzel 
k�ş�n�n yetk�l�s� tarafından yapılır. 
3- Müracaatlar Kaymakamlıklara b�zzat veya kanun� tems�lc�ler� tarafından 
yapılır. Kan hısımları �le sıhr� hısımlar tarafından z�lyet adına yapılan 
başvurular �şleme konulmaz. 
4- Taraflar arasında Meden� Kanun’a göre mülk�yet hakkına dayalı b�r 
müdahalen�n men’� veya z�lyetl�ğ�n �hlal� neden�yle açılmış b�r tecavüzün ref’� 
davasına konu olduğunda ve taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında 
mahkemelerce ver�lm�ş b�r �ht�yat� kararı var �se 3091 sayılı Kanuna göre 
başvuruda bulunulamaz. 

 
 Köye A�t Taşınmaz Mallara Tecavüz veya Müdahalelerde Başvuru: 

 
Köy tüzel k�ş�l�ğ�ne a�t tapulu veya tapusuz her nev� taşınmaz mala 

yapılan tecavüz veya müdahalelerde köyün kanun� tems�lc�s� olan köy 
muhtarının başvurması esastır. Ancak, o köyde oturan köy halkından 
herhang� b�r� tarafından yapılan başvurular üzer�nde de yetk�l� makam 
tarafından soruşturma yapılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Gün 



 
 
 
 
 
2- 

634 sayılı Kat 
Mülk�yet� Kanununa 
2814 sayılı Kanunla 
eklenen Ek-2 madde 
gereğ�nce; Görevler� 
neden�yle tahs�s 
ed�len ortak kullanım 
alanından (Dışarıdan 
atanan Yönet�c�, 
Apartman Görevl�s�, 
Bekç�) Tahl�ye �şlem� 

D�lekçe ek�ne aşağıda bel�rt�len belgeler eklen�r: 
 
2- Başvuruda bulunan Yönet�c� �se Yönet�c� olduğuna da�r karar örneğ�, kat 
mal�k� �se tapu kayıt örneğ�, 
3- Tahl�yes� �sten�len k�msen�n �ş�ne son ver�ld�ğ�ne yönet�c�ye/ yönet�m 
kuruluna yetk� ver�ld�ğ�ne da�r kat mal�kler� kurulu kararı, 
4-İş akd�n�n sona ermes�ne bağlı olarak görev� neden�yle tahs�s olunan 
da�ren�n boşaltılmasına da�r �lg�l�ye gönder�len �htarname, 
5-İş�ne son ver�len k�msen�n çalıştığı süreye a�t aylık alacakları varsa �hbar 
ve kıdem tazm�natlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına da�r 
belge örneğ�. 

 
 
 

Bu güne kadar �şlem 
yapılmadığından süre 
tahm�n�nde 
bulunulmadı. 

 
 
 
 
 
 
 
3- 

 
 
 
 
 
 
Lokal (�çk�s�z/�çk�l�) 
İz�n Belges� 
düzenlenmes� 

D�lekçe ek�ne aşağıda bel�rt�len belgeler eklen�r: 
 
1- Lokal açılması konusunda alınmış yönet�m kurulu kararının örneğ�, 
2- Lokal olarak açılacak yer�n tapu sened� örneğ�, k�ralık �se k�ra kontratının 
örneğ�, 
3- Ana gayr�menkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler �ç�n 
kat mal�kler�n�n oy b�rl�ğ� �le aldıkları kararın örneğ�, mesken ve �şyer�n�n 
b�rl�kte yer aldığı b�nalarda mesken sah�pler�n�n tamamının onayı 
ve �şyer� sah�pler�n�n oy çokluğu �le aldıkları kararın örneğ�, �ş hanlarında �se 
yönet�m kurulu kararı örneğ�, 
4- Yapı kullanma (�skan) �z�n belges�, bu belgen�n bulunmadığı durumlarda 
�se �lg�l� beled�yeden alınacak söz konusu yer�n lokal olarak kullanılmasında 
sakınca olmadığına da�r belge; bu alanlar dışındak� lokaller �ç�n Bayındırlık 
ve İskan Müdürlükler�nden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca 
olmadığına da�r belge. 

 
 
 
 
 
Bu güne kadar �şlem 
yapılmadığından süre 
tahm�n�nde 
bulunulmadı. 

 
 

4- 

 
 
Tüket�c� Sorunları 
Başvurusu 

Matbu D�lekçe ek�ne aşağıda bel�rt�len belgeler eklen�r. 
 
1- Fatura, 
2- Satış F�ş� 
3- Garant� Belges�, 
4-Sözleşme vb. 

 
 

3 Ay 



 
 
 
 
5- 

 
 
T�car� Amaçla 
İnternet Toplu 
Kullanım Sağlayıcı 
İz�n Belges� 

Başvuru Belgeler�: 
1- Matbu D�lekçe 
2- İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Beled�yeden onaylı b�r 
örneğ� 
3- Verg� Levhası 
4- Ruhsat sah�b�n�n / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokop�s�, 
5- Telekomün�kasyon Kurumundan alınan sab�t IP sözleşmes�, 
6- TİB onaylı f�ltre programı. 

 
 
 
 

30 Gün 

 
6- “Apost�lle” tasd�k 

şerh� 
İdar� n�tel�ktek� belgeler�n tasd�k�nde İlçem�z sınırları �çer�s�nde bulunan 
resm� ve özel okullar, Ün�vers�teler, Çankaya Nüfus Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen belgeler noter onaylı belgeler�n �mza tasd�k� �şlem�. 

 
15 Dak�ka 

7- İnsan Hakları İhlaller� 
Başvurusu 

 
D�lekçe. 5 Gün 

 
 
8- 

Muhtaç Erbaş ve Er 
A�leler�n�n Ücrets�z 
Tedav�s�n�n 
Sağlanması 
(Muhtaçlık Kararı) 

1- Form (muhtar onaylı), 
2- Askerl�k Şubes�nden asker olduğuna da�r belge, 
3-Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�. 

 
 

7 Gün 

 
 
9- 

 
5434 sayılı Emekl� 
Sandığı Kanunu 
gereğ�nce (Muhtaçlık 
Kararı) 

1- Matbu D�lekçe, 
2- Mal B�ld�r�m Formu (2 Adet), 
3-Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�, 
4-Öğrenc� �se öğrenc� olduğuna da�r belge, çalışıyor �se bordro, 
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzer�). 

 
 

15 Gün 

Başvuru esnasında yukarıda bel�rt�len belgeler�n dışında belge �sten�lmes� veya başvuru eks�ks�z belge �le yapıldığı halde, h�zmet�n 
bel�rt�len sürede tamamlanmaması durumunda �lk müracaat yer�ne ya da �k�nc� müracaat yer�ne başvurunuz. 

 
İlk Müracaat Yer�: İk�nc� Müracaat Yer�: 
İs�m 
Unvan 
Adres 

: Murat COŞKUNÇAY 
: Yazı İşler� Müdürü 
: D�d�m Kaymakamlığı 

İs�m 
Unvan 
Adres 

: Can Kazım KURUCA 
: Kaymakam 
: D�d�m Kaymakamlığı 

Tel : 0 256 811 37 25 Tel : 0 256 811 37 25 
Faks : 0 256 811 37 26 Faks : 0 256 811 37 26 
E-posta : kaymakaml�k@d�d�m.gov.tr E-posta : kaymakaml�k@d�d�m.gov.tr  

 


