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Giriş 

 

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) kapsamında kadastro müdürlükleri 

tarafından başvuru, sms, e-ödeme ve fen kayıt işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla 

aşağıda detayları belirtilen moduller geliştirilmiştir. 

Bu sayede Kadastro Müdürlüklerine, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan 

başvuruların takibi, yürütülen işlemlerin hangi aşamada olduğu ve personeller 

üzerindeki iş yönetimi Megsis ortamında kayıt altına alınmıştır.  

Talep sahiplerinin işlemler ve ödemeler konusunda bilgilendirme ve ödeme bilgilerinin 

direkt bankadan servis ile alınarak işlemlerin hızlı ve etkili yürütülmesi sağlanmıştır.  

Ayrıca Kadastro Müdürlüklerinde tutulan Fen Kayıt Defteri, Megsis üzerinde geliştirilen 

moduller ve sistem sayesinde ortadan kaldırılmıştır. 

Bu doküman ile Başvuru işlemleri için geliştirilen sistemin parçaları olan kullanıcı ara 

yüzleri, işlevsellikleri konusunda bilgilendirme sağlanmaktadır. Ayrıca hangi yetki 

grubunun hangi yetki ve kısıtlara sahip olduğu listelenmektedir. 

1. Başvuru İşlemleri Modülü 

 

Başvuru İşlemleri Modülü, sistemin ana modulüdür. Bu modul ile kadastro 

müdürlüklerine yapılan başvuruların sisteme kayıtlarının yapılması, personel 

görevlendirilmesi, randevu oluşturulması, anlaşmalı bankalar ile kurulan e-ödeme 

bağlantısı ile online ödeme işlemlerinin oluşturulması, fen kayıt işlemlerinin yapılması, 

personel görev durumunun takibi ve talepte bulunan kişilere işlemlerinin aşamaları ile 

ilgili bilgilendirme sms’ lerinin gönderilmesi gibi işlemlerin yapılmasına imkan 

sağlanmıştır. 

Başvuru İşlemleri modulüne erişim için üst menüde yer alan Başvuru sekmesi açılır ve 

Başvuru İşlemleri seçilir. 

 

Şekil 1: MEGSİS_Basvuru_01 
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Bu modul ile ilçe bazında başvuru, e-ödeme ve fen kayıtlarına ait genel bilgiler 

sunulmaktadır. 

                              

Şekil 2: MEGSİS_Basvuru_02 

 

1.1. Modül işlevsellikleri 

Başvuru İşlemleri modulünün sunduğu işlevsellikler aşağıda listelenmiştir. 

1.1.1. Yeni Başvuru 

Kadastro Müdürlüğüne gelen taleplerin ve resen yapılacak işlemlere ilişkin iş 

kayıtlarının sisteme girilmesi bu işlev ile sağlanır. Yeni başvuru oluşturmak için sağ 

üstte yer alan (+) artı butonuna tıklanır ve Başvuru Kayıt Ekranı açılır. 

Başvuru Kayıt Ekranı İşlem Seçimi, Zemin Bilgisi, Başvuran Bilgisi, Ödeme Bilgisi, 

Görevlendirme, Randevu ve Rapor adımlarından oluşmaktadır. 

 

Şekil 3: MEGSİS_Basvuru_03 
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İşlem Seçimi adımında, kadastro müdürlüklerinde yapılan işlemlerin yer aldığı işlem 

ağacından başvuruya konu olan işlem(ler) seçilir ve İleri butonuna tıklanır. 

 

Şekil 4: MEGSİS_Basvuru_04 

 
Zemin Bilgisi adımında, seçilen işlemin zemin ilişkisine göre farklı iki duruma göre 

ekran görüntüsü oluşturulur. 

Birinci durumda işlemin parsele bağlı olması durumunda zemin bilgisi ekranı aşağıdaki 

şekilde oluşur. 

 

Şekil 5: MEGSİS_Basvuru_05 

Kullanıcı tarafından il, ilçe, mahalle, ada ve parsel(ler) bilgileri seçilerek sağ üst köşede 

yer alan (+) artı butonuna tıklanır. 
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Şekil 6: MEGSİS_Basvuru_06 

Kullanıcı tarafından imar uygulaması, kamulaştırma gibi çoklu parsel seçimleri 

yapılmak istenildiğinde, ada seçilerek o ada içerisinde kalan tüm parsellerin 

listelenmesi için sağ üst köşede yer alan (+) artı butonuna tıklanır. 

 

Şekil 7: MEGSİS_Basvuru_07 

Görüntülenen kayıtların listeden kaldırılması için kayıt seçilir ve sağ üst köşede yer 

alan sil butonuna tıklanır. 
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Şekil 8: MEGSİS_Basvuru_08 

 

İkinci durumda ise parsele bağlı olmayan işlemler için zemin bilgisi ekranı aşağıdaki 

şekilde oluşur. 

 

Şekil 9: MEGSİS_Basvuru_09 

İl, ilçe ve açıklama bilgileri girilerek İleri butonuna tıklanır. 
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Şekil 10: MEGSİS_Basvuru_10 

 

Başvuran Bilgisi adımında, Resmi Yazı, Bizzat, Vekalet, Temsilen ve Vesayeten, 

LİHKAB, Değerleme Uzmanı ve Resen başvuru tiplerinden uygun olan seçilerek 

gerekli bilgiler girilir. 

 

Şekil 11: MEGSİS_Basvuru_11 

 

Resmi Yazı ile başvurularda, Evrakın geldiği Kurum Adı, Evrak Geliş Tarihi ve Evrak 

Sayısı bilgileri aşağıdaki gibi girilir ve İleri Butonuna tıklanır. 
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Şekil 12: MEGSİS_Basvuru_12 

 

Bizzat başvurularda, T.C. Kimlik Numarası girilerek Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi 

(MERNİS) Sorgulaması ile Ad, Soyad ve Adres bilgileri doğrulanarak, gerekli alanlar 

otomatik olarak doldurulur. Ayrıca kullanıcı tarafından sorgulama yapılmadan da bu 

bilgiler manuel olarak girilebilir. Manuel girilen bilgiler Malik Kontrol butonuna basılarak 

kontrol edilir. 

Kısa mesaj (SMS) bilgilendirmelerinde kullanılmak üzere başvurana ait cep telefonu 

numarası da ayrıca girilir. 

 

Şekil 13: MEGSİS_Basvuru_13 

Vekaleten başvurularda, Taşınmazın Malikine ait T.C. Kimlik Numarası girilerek 

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Sorgulaması ile Ad, Soyad ve Adres bilgileri 

doğrulanarak, gerekli alanlar otomatik olarak doldurulur. Ayrıca kullanıcı tarafından 

sorgulama yapılmadan da bu bilgiler manuel olarak girilebilir. (Tasarruf isleri Dairesi 

Başkanlığının 06.06.2007 tarih 2332 sayılı özel talimatında belirtildiği gibi, vekaleten 
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yürütülen diğer işlemlerde de döner sermaye tahakkuk belgeleri vekil adına değil, 

vekalet veren malik adına düzenlenmelidir. Talimatnamede de belirtildiği üzere 

işlemlerde döner sermaye hizmet bedeli taşınmaz malikleri adına hazırlanmalı onlar 

adına hesaba yatırılması sağlanmalıdır). 

Kısa mesaj (SMS) bilgilendirmelerinde kullanılmak üzere başvurana ait cep telefonu 

numarası da ayrıca girilir.  

 

 

Şekil 14: MEGSİS_Basvuru_14 

 

 

 

Temsilen, Vesayeten, LİHKAB ve Değerleme Uzmanı başvurularında, vekaleten 

başvuruda olduğu gibi işlemler yapılır. 

Ayrıca bu bilgilere ek olarak kullanıcı tarafından başvurana ait şirket ve tüzel kişi 

bilgileri veya temsil ettiği gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler de açıklama alanına girilir. 
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Şekil 15: MEGSİS_Basvuru_15 

 

 

 

Şekil 16: MEGSİS_Basvuru_16 
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Şekil 17: MEGSİS_Basvuru_17 

 

 

 

Şekil 18: MEGSİS_Basvuru_18 
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Şekil 19: MEGSİS_Basvuru_19 

 

 

Ödeme Bilgisi adımında, işlem bilgisi adımında seçilen işlem(ler)e ait ödeme bilgileri, 

kullanıcı tarafından hesaplanarak ayrı ayrı girilir. 

Ödemeden muaf olan ile ödemeye konu olmayan işlemlerde tutar alanına sıfır (0) girilir. 

 

Şekil 20: MEGSİS_Basvuru_20 

Ödeme bilgileri ayrı ayrı girilerek sağ üst köşede yer alan (+) artı butonuna tıklanır ve 

tüm ödeme bilgi girişleri tamamlandığında İleri butonuna tıklanır. 
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Şekil 21: MEGSİS_Basvuru_21 

 

Görevlendirme adımında, ekranda listelenen personel bilgilerine göre personel 

görevlendirmesi yapılır. 

Bu adımda yer alan işlem, başvuru işlemlerini yapan personel tarafından yapılabildiği 

gibi daha sonra Yönetici Grubunda bulunan personel tarafından yapılması için her 

hangi bir seçim yapılmadan atlanabilir.  

Başvuru grubunda ve kullanıcı grubundaki personeller güncelleme yapamazlar. 

Personel listeleri daha önce bildirilen MEGSİS kullanıcılarına verilen yetki alanlarına 

göre yapılmış olup, ihtiyaç olması halinde gerekli düzeltme ve eklemeler için Yardım 

Masası ile iletişime geçiniz. 

Görevlendirme yapılırsa, görevlendirilecek personel seçilerek İleri butonuna tıklanır. 
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Şekil 22: MEGSİS_Basvuru_22 

 
Randevu adımında, yapılacak işleme ait randevu verilmesi halinde gerekli bilgiler 

girilir. 

Bu adımda yer alan işlem, başvuru işlemlerini yapan personel tarafından yapılabildiği 

gibi daha sonra İşlem Yönetim Bilgileri modülü aracılığı ile görevlendirilen personel 

tarafından yapılması için Hayır seçilerek atlanabilir. 

 

Şekil 23: MEGSİS_Basvuru_23 

Randevu verilecek başvurularda, randevu bilgileri girilerek İleri butonuna tıklanır. 
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Şekil 24: MEGSİS_Basvuru_24 

 

Rapor adımında, başvuru kayıt ekranında yapılan tüm işlemler özet olarak başvuru 

yapan kullanıcıya sunulur. 

Başvuru yapan kullanıcı tarafından düzeltmeye ihtiyaç var ise geri butonu yardımı ile 

düzeltilecek adıma dönülür. Aksi halde alt tarafta yer alan Evet butonuna tıklanarak 

başvuru işlemi kaydedilir. 

 

Şekil 25: MEGSİS_Basvuru_25 

Yeni başvuru kaydı oluşturulacak ise Yeni Kayıt butonuna tıklanır, aksi halde sağ üst 

köşede yer alan (X) kapat butonuna tıklanarak Başvuru Kayıt Ekranından çıkılır. 
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Şekil 26: MEGSİS_Basvuru_26 

 

Başvuru Ekranı kapatıldığında, güncellenmiş şekilde son kaydın yapıldığı ilçeye ait 

kayıtların bulunduğu listeye yönlendirilir. Aynı zamanda anlaşmalı bankalar ile çalışan 

E-Ödeme Sistemine başvuru kaydı oluşturulur. 

 

Şekil 27: MEGSİS_Basvuru_27 

 

Başvuru İşlemlerinin listelendiği ekranda il, ilçe ve sorgulama kriteri (Tümü, Devam 

Eden, Biten v.b.) seçilerek istenilen bilgilere ulaşılabilir. 

Başvuru Listesinde yer alan kayıtlardaki bilgilerin üzerine gelindiği takdirde o sütuna 

ait detay bilgileri ekranda görüntülenir. 
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Şekil 28: MEGSİS_Basvuru_28 

 

Başvuru Numarasına tıklandığında, başvuruya ait tüm bilgiler Başvuru Özet Bilgisi 

olarak görüntülenir ve yazıcı çıktısı alınabilir. 

 

Şekil 29: MEGSİS_Basvuru_29 
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1.1.2. Kayıtlı Başvuruda Görevlendirme Yapılması 

Başvuru kaydı sırasında personel görevlendirmesi yapılmaması veya yapılan personel 

görevlendirmesinde güncelleme yapılacağı zaman listede yer alan görevlendirme 

sütununa tıklanarak açılan ekrandan gerekli işlemler yapılır. 

Kullanıcılar tarafından sağ üst köşede yer alan Güncelle butonu ile liste yenilenebilir. 

 

 

Şekil 30: MEGSİS_Basvuru_30 

 

1.1.3. Kayıtlı Başvuruda Randevu Güncelleme 

Daha önceden kaydedilmiş bir başvuruya daha sonra randevu vermek mümkündür. 

Randevu verilecek başvuru listeden seçilir. Randevu tarih hücresine tıklanır. Açılan 

ekrandan randevu tarihi ve saati seçilerek kayıt işlemi tamamlanır. 

 

1.1.4. Tablo Düzenleme 

Bu bölümde sunulan bilgilerin ekran görünümü kullanıcılar tarafından istenilen şekilde 

düzenlenebilir. Sağ üst köşede yer alan Tablo Düzenle butonuna basılarak istenildiği 

şekilde ayarlama yapılabilir. 
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Şekil 31: MEGSİS_Basvuru_31 

1.1.5. Başvuru Silme 

Oluşturulan başvuru kaydı E-Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleşmediği ana kadar 

kullanıcılar tarafından sağ üst köşede yer alan sil butonu yardımı ile silinebilir. 

Ödemesi gerçekleştirilen ve Fen Kayıt No alınan kayıtlar silinemez. 

 

Şekil 32: MEGSİS_Basvuru_32  
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1.1.6. Başvuru Listeleme 

Başvuru işlemleri modülü ilçe ve işlem durumu bazında listeleme özelliğine sahiptir. 

Bu sayede seçilen ilçedeki devam eden, tescile giden, biten, onaylanan v.b. işlem 

aşamalarındaki başvuruları hızlıca listelemenizi sağlar. 

 

Şekil 33 MEGSİS_Basvuru_33 

 

1.1.7. Başvuru Sorgulama 

Başvuru ve Fen Kayıt Sorgulama butonu ile İlçe bazlı olarak Başvuru İşlemleri 

ekranında kaydedilen bilgilerin sorgulanması sağ üstte bulunan dürbün butonuna 

basılarak açılan pencereden Fen Kayıt No, Fen Kayıt Tarih Aralığı, Başvuru No, 

Başvuru Tarih aralığı, Mahalle Ada Parsel, İşlem, T.C. Kimlik No, Tüzel Kişi Ad, Resmi 

Yazı ve Görevli Personel bilgilerine göre sorgulama yapılabilmektedir. 

Mahalle Ada Parsel ve Görevli Personeller, fen kayıt no almış ve devam eden işlemlere 

göre sorgulanabilmektedir. 
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Şekil 34: MEGSİS_Basvuru_33 

1.1.8. İşlem Adım Geri Alma 

Seçilen başvuru kaydı onaylanana kadar yönetici ya da operasyon+başvuru 

yetkililerince Geri Al butonu yardımı ile işlem adımı geri alınabilir. Ödemesi 

gerçekleşen ve Fen Kayıt Numarası alan başvurularda fen Kayıt numarası geri 

alınamaz.   

 

1.1.9. Onay Red İşlemi 

İşlem Onaylandı/Red Edildi butonu ile tamamlanan başvuru, yönetici ya da 

operasyon + başvuru yetkililerince onaylama yapılarak başvuru sonlandırılmaktadır.  
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1.1.10. Başvuruya Açıklama Ekleme 

Seçilen kayıt üzerinde Açıklama Ekle butonu’na basılarak yapılmak istenen açıklama 

eklenebilmektedir. 

 

Şekil 35: MEGSİS_Basvuru_34 

1.1.11. Rapor ve Çıktılar 

Başvurusu oluşturulan kayda ait E-Ödeme Belgesi, Başvuru Belgesi, Başvuru Zemin 

Listesi, Fen Kayıt Defteri, Aylık Harç Listesi ve seçilen başvuruya ait Açıklama Listesi 

sağ üst köşede yer alan Ön İzleme butonu ile ön izleme sonrası yazıcı çıktısı olarak 

alınabilir veya bilgisayara kaydedilebilir. 

 

Şekil 36: MEGSİS_Basvuru_35 
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Şekil 37: MEGSİS_Basvuru_36 

 

 

Şekil 38: MEGSİS_Basvuru_37 
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Şekil 39: MEGSİS_Basvuru_38 

 

 

Şekil 40: MEGSİS_Basvuru_39 
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Şekil 41: MEGSİS_Basvuru_40 

 

1.1.12. Fen Kayıt Numarası Alma 

E-Ödeme Sistemi üzerinden ödemenin gerçekleşmesi ile sağ üst köşede yer alan Fen 

Kayıt Numarası Al butonu tıklanır. 

Sisteme geçiş öncesi kayıtlar ile uyumlu olabilmesi için, ilçe bazında ilk defa fen kayıt 

numarası oluşturulacak başvurularda bir defaya mahsus olmak üzere Fen Kayıt 

Numarası Giriş Ekranı görüntülenir. Bu işlem sonrasında sistem otomatik olarak Fen 

Kayıt Numarasını oluşturur. 

 

Şekil 42: MEGSİS_Basvuru_41 
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1.1.13. Kayıt Aktarım Araçları 

Ayrıca listelenen kayıtlar veya seçilen ilçeye ait tüm kayıtlar .xls veya .csv formatında 

raporlanabilir. 

 

Şekil 43: MEGSİS_Basvuru_42 
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2. İş Yönetim Bilgileri Modülü 

Bu modül kadastro kullanıcılarının Başvuru, E-Ödeme ve Fen Kayıt İşlemleri 

kapsamında yaptıkları tüm iş ve işlemlerin yönetimi ve takibi amacıyla kullanılır. 

 

Şekil 44: MEGSİS_Basvuru_43 

 

Başvuru işlemleri sonucunda görevlendirilen göre personelin ekranında ataması 

yapılan işler listelenir. 

 

Şekil 45: MEGSİS_Basvuru_44 

Personel görevlendirilmesi yapılan, ancak Fen Kayıt Numarası oluşturulmamış kayıtlar 

İş Yönetim Bilgileri modulünde görüntülenmez. 

Kullanıcılar tarafından sağ üst köşede yer alan Yenile butonu ile liste yenilenebilir. 

Bu bölümde sunulan bilgilerin ekran görünümü kullanıcılar tarafından istenilen şekilde 

düzenlenebilir. Sağ üst köşede yer alan Tablo Düzenle butonuna basılarak istenildiği 

şekilde ayarlama yapılabilir. 
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Şekil 46: MEGSİS_Basvuru_45 

 

Başvuru Numarasına tıklandığında, başvuruya ait tüm bilgiler ekranda görüntülenir ve 

yazıcı çıktısı alınabilir. 

 

Şekil 47: MEGSİS_Basvuru_46 

Ayrıca listelenen kayıtlar veya seçilen kritere ait tüm kayıtlar .xls veya .csv formatında 

raporlanabilir. 
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Şekil 48: MEGSİS_Basvuru_47 

 

Sağ üst köşede yer alan Güncelle butonu yardımı ile kullanıcılar tarafından ataması 

yapılan işe ait durum bilgileri ve işlem süreçleri güncellenir. 

 

Şekil 49: MEGSİS_Basvuru_48 
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Bu güncellemeler kapsamında Randevu Bilgileri, Tescile Gönderilme Tarihi ve İşlem 

Tamamlanma Tarihine göre başvuru sahibine kısa mesaj (SMS) bilgilendirmesi sistem 

tarafından otomatik olarak başvuru sırasında girilen telefona yapılır. 

 

Şekil 50: MEGSİS_Basvuru_49 

 

 

 

Şekil 51: MEGSİS_Basvuru_50 

 

 


