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T.C. 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 

Sayı :23294678-010-07/ Î25./06/2013 

Konu : Milletvekilliği Kimlik Belgesi 

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA 

İlgi : 05/06/2013 tarihli ve 81674601-622-127052 sayılı yazı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığının ilgi yazısı 
ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 
3671 sayılı Kanuna, 6353 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile eklenen Ek madde l'in 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile 
dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından 
kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir. " hükmü gereğince T.B.M.M. tarafından verilen 
kimlik belgesinin resmi kimlik hükmünde olduğu bildirilmekte olup, söz konusu madde 
hükmü ile ilgili gerekli duyurunun yapılması istenilmektedir. 

Tapu Sicili Tüzüğünün "Hak Sahibinin Belirlenmesi" başlıklı 13 üncü maddesi, 
"İstem, müdür veya görevlendireceği bir memur tarafından incelenerek hak sahibi tarafından 

yapılıp yapılmadığı saptanır. İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı veya 
pasaport istenilerek kütük, resmi senet ve taşınmaz mal dosyasındaki belgelerde yer alan imza 
ve fotoğraflara göre aynı kişi olup olmadığı belirlenir. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında 
kimlik tesbitinde kabul edilebilecek diğer belgeleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir... " 
hükmündedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 
3671 sayılı Kanuna eklenen Ek madde 1 hükmü ile Tapu Sicili Tüzüğünün 13 üncü 
maddesinde verilen yetki gereğince, Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan 
atanan bakanlara T.B.M.M. tarafından verilen kimlik belgesinin tapu ve kadastro işlemlerinde 
nüfus cüzdanı ve pasaport dışında kimlik tesbitinde kabul edilebilecek diğer belgelerden 
sayılmasını takdirlerinize arz ederim. 

Tapu Dairesi Başkanı 
Uygun görüşle arz ederim. 

24./06/2013 
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