“Dünya’da Parmakla Gösterilen Kurum Olacağız”

170 yılı aşkın tecrübesi bulunan, her yıl 30 milyonun üzerindeki vatandaşımıza
hizmet veren Genel Müdürlüğümüzün, bir yayın organına sahip olmayışı uzun
süredir eksikliğini hissettiriyordu.
Özellikle son yıllarda sosyo-ekonomik olarak hızla gelişen, değişen ve büyüyen
Türkiye'mizde, Genel Müdürlüğümüz de, teknolojik gelişmelerden faydalanarak bu
büyüme ve gelişmeye uygun şekilde hizmetlerini motive etmiştir. Bu motivasyonun
sonucu, teşkilat olarak bir yayın organına sahip olma zorunluluk haline gelmiştir.
Dergimizle, Kurumumuzun faaliyetlerini Türkiye genelinde tüm camiamıza
yansıtmak, mesleğimizin sorunları ve hizmet konuları üzerinde meslektaşlarımızın
fikir üretmesini ve bu fikirlerinin tartışılmasını sağlamak ve nihayet Genel
Müdürlüğümüzün hizmetlerini, kuruluşumuz dışındaki dünyaya daha iyi anlatmak
ve tanıtmak gibi üç temel amaca hizmet etmek istiyoruz.
Meslektaşlarımızın bu çalışmamıza sahip çıkma arzusu, amaçlarımızın
gerçekleşmesi yanında, dergimizin içerik ve şeklini de belirleyecektir.
Muhtelif nedenlerle, meslektaşlar arasında olması gereken birlik ve beraberliğin en
güzel örneklerini veren mensuplarımızın, dergimizi de mesleğimize yaraşır bir
noktaya hızla getireceklerine inanmaktayız.
Bu inançla, Tapu ve Kadastro Dergisi olarak tüm camiamıza hayırlı olsun
diyoruz.

?

Güçlü Ekonomi ve Yeşil Doğa İçin: “Sıfır Atık”

Hukuk Müşavirliği

Ülkemizde, İmar barışı düzenlemesi 11.05.2018 tarihli, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16. maddesi ile
3194 sayılı İmar Kanunu'na Geçici 16. maddesinin eklenmesi suretiyle hayata geçirilmiştir.
7143 sayılı Kanunun genel gerekçesinden, Ülkemiz ekonomisinin büyüme hızını desteklemek ve bu
suretle kalkınmasını devam ettirmek amacıyla dünyadaki ekonomik ve politik riskler ile yakın
coğrafyamızda yaşanan bölgesel olayların vatandaşlarımız üzerinde oluşturması muhtemel etkisini
bertaraf etmek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına
imkan sağlamak için hazırlandığı ve yine Kanun ile mali yükümlülükleri yerine getirilmeden yapılmış
kaçak yapıların, yapılan düzenleme ile Yapı Kayıt Belgesi altında kayıt altına alınmasının, sonuç
olarak, yapılan düzenleme ile vatandaş ile Devlet arasındaki imar barışı düzenlemesinin hayata
geçirilmesinin, amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Madde gerekçesinde ise afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya
imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması ile dönüşüm projelerine finans sağlanarak
dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılmasının amaç edinildiği ifade edilmiştir.
03.05.1985 tarihli, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. maddesi; “Afet risklerine hazırlık
kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının
sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki
şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt
Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer
hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

Yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen
emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin
toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında alınacak kayıt bedeli
başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez
muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen
gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm
projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya,
yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgelere göre kademelendirmeye, ayrıca başvuru ve
ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde
ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve
doğalgaz bağlanabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım
kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı
Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet
alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins
değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.
Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin
uygulanmasına engel teşkil etmez.
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu
taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi
haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu
durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu
gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci
fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde,
Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili
belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için
tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı
hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.
Bu madde hükümleri, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil
şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul
tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca 19/6/2014
tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun
2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından
müştereken belirlenir.” hükmündedir.
18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede bahsi geçen madde de yer alan kroki ve listede
gösterilen sınır ve koordinatlar yayımlanmıştır.
Bununla birlikte 28/12/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27/12/2018 tarihli, 7159 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. Maddesinde
"3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına “bu
Kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 2960 sayılı Kanun” ibaresi eklenmiş ve maddeye bağlı
18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm
bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir." şeklinde düzenleme
yapılmıştır.

İmar barışına yönelik 7143 sayılı Kanunun 16. maddesi ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul
ve Esaslarını düzenleyen Tebliğin 06.06.2018 tarihli, 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasını
müteakip İdaremizce izlenecek usul ve esasları belirlemek ve düzenlemek amacıyla 10.07.2018 tarihli,
(1787) 2018/8 sayılı genelgemiz yayımlanmıştır.
Akabinde 08.08.2018 tarihli, 2321582 sayılı duyurumuz ile uygulamada karşılaşılan, birimlerimiz
arasında uygulama birliği sağlamak amacıyla sözlü ve yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze intikal
ettirilen konularda sık karşılaşılan sorular ve cevaplar derlenmek suretiyle, Genel Müdürlüğümüz resmi
internet sitesinde “İmar Barışı” başlığı altında bir bölüm oluşturularak, tüm birimlerimiz ile lisanslı
bürolara ve vatandaşlarımıza duyurulmuştur.
Bilahare, 12.10.2018 tarihli, 2857391 sayılı Makam Oluru ile 2018/8 sayılı Genelgemizde uygulamaya
yönelik Genel Müdürlüğümüze intikal eden konular hakkında düzenlemeler yapılmıştır.
Ve yine, 24.10.2018 tarihli, 3281145 sayılı duyurumuz ile 2018/8 sayılı Genelgemizde uygulamaya
yönelik düzenleme yapılmıştır.
Bununla birlikte, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar
için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin 257 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı 31.10.2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün 2018/8 sayılı Genelgesinde; öncelikli olarak Lisanslı Harita ve Kadastro
Mühendislik Büroları (LİHKAB) ve Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Bürolarına
(SHKMMB) görevler verilmiştir.
LİHKAB/SHKMMB'larınca düzenlenecek zemin tespit tutanağı akabinde başvuruların Kadastro
Müdürlüklerine yönlendirilmesi ve başvuru kapsamında yapılacak büro kontrolünden sonra, zemin
tespit tutanağı ve eklerinin Kadastro Müdürlüklerince Tapu Müdürlüklerine intikalinin sağlanması ve

mevzuat gereğince yapılması gereken tüm işlemlerin tamamlanmasını müteakip işlem sonucunda
taşınmazın beyanlar hanesine yapılan işlemin 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi kapsamında
gerçekleştirildiği yönünde belirtme yapılarak işlemlerin sonuçlandırılması, izah edilmiştir.
İmar barışı Ülkemizde yıllardır imara aykırı yapılar nedeniyle yaşanan sorunların işbu geçici madde ile
çözülmesini amaçlamaktadır.
Buna göre, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesi ile vatandaşların
ihtilaflı, sorunlu veya yargıya intikal edenler ile birlikte, işbu sorunları ortadan kaldırmak ve imara aykırı,
ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması ve malik iradesi ile
başvurusunun sağlanması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmaktadır.
Vatandaşların taşınmazlar yönüyle yaşadığı olumsuzlukların yıllardır kangren haline gelmesi ve
bazılarının da yargıya taşınmış olduğu dikkate alındığında konunun imar barışı vasıtasıyla Devletin bu
yöndeki yaklaşımıyla çözülmesinin amaçlandığı görülmektedir.
İmar barışı vatandaşın sorunlarını çözerken, şehirlerin dönüşüme ve yenilenmesine de ivme
kazandıracağı yarattığı gelir ile şehirlerin yeniden inşaa ve imarında önemli rol alacağı ve şehrin
çehresini değiştireceği öngörülmektedir.
Bununla birlikte, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı inşaa edilmiş yapılara kayıt belgesi verilerek yapıların
yasallaşması / resmileşmesi ve akabinde vatandaşların tapu senedine yani taşınmaz mülkiyetinde
malik konumuna ulaşabilmesine yönelik ilk adımın atıldığı da anlaşılmaktadır.
Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm çalışmaları ile yarattığı olumlu çalışmalar,
imar barışı ile bir adım daha ileriye taşınacağı ve yaratılan gelir ile yukarıda da bahsettiğimiz gibi
şehirlerin dönüşümüne ve yenilenmesine katkı sağlanacağı ve destekleneceği gibi, ihtilaflardan dolayı
yargıya taşınan sorunların çözümü ile yargının ve belediyelerin iş yükünün hafifletileceği,
anlaşılmaktadır.
Ülkemizin olası bir afette (özellikle deprem felaketinde) hazırlık çalışması yapabilmesi ve ruhsatsız
veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla Yapı Kayıt Sisteminin kurulduğu,
söz konusu yapıların Ülke çapında tespitinin her alanda (vergi, ticari hayat, ekonomi vb.) önem arz ettiği
anlaşılmaktadır.

6306 sayılı Kanun ile yapılan kentsel dönüşümün amacı, depreme dayanaksız ve kaçak nitelikteki
binaların yenilenerek deprem riskinin önüne geçmek olduğundan, 7143 sayılı Kanunun 16. maddesi
ile öncelikle imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapıların sistem içine dahil edilerek Devletin bilgi
sahibi olması ve adım atabilmek için istatistiki verilere ihtiyaç duyulması, hayata geçirilecek projelerin
kapsamının iyi analiz edilebilmesi vb. için öngörülmüş olup, birbirini destekleyen ve tamamlayan her iki
kanuni düzenlemenin taşınmaz sektöründe önemli bir ivme ve yenilikler sağlayacağı gibi ticari hayatta
da atıl kalmış taşınmazların ticari değerlerini arttıracağı ve ticari hayata kazandıracağı, anlaşılmaktadır.
Hazine ve Belediye taşınmazlarının üzerindeki yapılarda, yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapının
bulunduğu arsayı rayiç bedel üzerinden satın alma hakkına sahip olan vatandaşlar bu şekilde yıllardır
kullandıkları taşınmazlara malik olabileceklerdir.
Tüm Ülke açısından en önemli husus ise, yapı kayıt belgesinden elde edilecek gelirlerin deprem ve afet
risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir
olarak kaydedileceğinden, şehirlerin yeniden inşaa ve imarında kullanılacağı ve bununda şehirlerin
çehresini değiştireceği, düşünülmektedir.
Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde “İmar Barışı” başlığı altında tüm vatandaşlarımızın
yararlanması amacıyla bir bölüm oluşturulmuş, işbu bölümde e-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılacak
Müracaatta Gereken Bilgiler, Mevzuat ile Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları alt bölümlerine ve ayrıca
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın İmar Barışına yönelik hazırladığı İmar Barışı Hesaplama Aracı ile iki
adet e-Devlet Kapısı Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır? konulu videoya görsel bilgi olarak sitemizde yer
vermek suretiyle vatandaşlarımızın konu hakkında en kısa sürede, en hızlı şekilde bilgi ve belgeye
ulaşmasını sağlayarak bilgilendirilmesi öncelikli amacımız olmuştur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Ülkemizde imara aykırı yapıların %50'nin üzerinde olduğu ve
yaklaşık 13 milyon bağımsız bölüme karşılık geldiği yönündeki açıklamaları karşısında, kanuni
düzenlemenin etkileyeceği kesimin ve alanın büyüklüğü daha iyi anlaşılmaktadır. Bu kapsamda oluşan
fiili durumun artık mevcut mevzuat ile bertaraf edilemeyeceği anlaşıldığından tasfiye niteliğinde(geçici)
bir mevzuat düzenlenmiştir. Fiili durumun hukukileştirilmesinin sonuçları ise süreç içerisinde takip
edilmekte ve mevzuat çerçevesinde uyumlaştırılmaktadır. Dünyada kabul edilen en sağlam belge olan
Tapunun ülkemizdeki muhafızı Genel Müdürlüğümüz mevzuattaki değişiklikleri titizlikle takip etmekte
ve Türk Medeni Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu ve İmar Kanunu gibi
temel düzenlemelerle oluşturulan sisteme imar barışı düzenlemelerini entegre etmeye gayret
göstermektedir. Genel Müdürlüğümüz, geleceğin şehirlerinin inşaa edilmesi nihai amacını taşıyan imar
barışı sürecine, yaptığı mevzuat düzenlemeleri ve çalışmaları ile önemli katkılar sağlamaktadır.

Ülkemizde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi
adıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden beri ülkemizde mülkiyetin adeta bir garantörü gibi hizmet
veren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeni uygulamaları ile birlikte görevini sürdürmektedir.
Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak vizyonu ile çalışmalarını
hızlandıran Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet
güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmak misyonuna uygun olarak
vatandaşlarımıza hizmet verirken, teknolojik gelişmelerden en üst düzeyde faydalanarak çağı
yakalamayı hedeflemektedir.
Tapu işlemlerindeki süreçlerin azaltılarak, verilen hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik önemli
çalışmalardan bir tanesi de Web-Tapu projesidir.
Web-Tapu; vatandaşlarımızın tapu müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını
yönetebilecekleri ve 46 adet tapu işlemi için (satış, bağış, intikal vb…) elektronik ortamda başvuru
yapabilecekleri, işlemler için gerekli olan bilgi ve belgeleri elektronik ortamda güvenle
gönderebilecekleri, belge doğrulama yapabilecekleri ve bu konularda üçüncü kişilere veya
emlakçılara yetki verebilecekleri bir elektronik sistem olarak hayata geçmiştir.Web-Tapu,
vatandaşların taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet ortamında yönetebildikleri,
taşınmazların tapu kayıt ve konum bilgilerini görüntüleyebildikleri bir sistemdir.

Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir.
Tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir.
Tapu maliki, tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli
belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne
gitmeden işlemler başlatılarak, imza aşamasına getirilir.
Web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik
beyan tesis eder veya tesis ettiği beyanı kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı bir
tedbir alınmıştır.
Web-tapu sisteminde, vatandaşlarımız SMS ile bilgilendirilmektedir. Ayrıca, Web-tapu
kullanarak malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu
müdürlüğüne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi iptal edebilir.
Web-Tapu sistemi vatandaşlarımızın kolayca kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır.
Vatandaş portalına giriş yapmak için “bireysel” alanı tıklandıktan sonra açılan T.C. Kimlik
numarası alanına kullanıcının T.C. kimlik numarası yazılır ve
tuşuna basılır.

Kullanıcı, sisteme ilk defa giriş yapıyor
ise aşağıdaki ekran açılmakta ve
sistem kullanıcıyı doğrudan e-Devlet
sistemine yönlendirmektedir.

Açılan ekranda T.C. kimlik numarası ve e-Devlet
şifresi yazılarak sisteme giriş yapılır. Açılan ekranda,
kullanıcının aktif olarak kullandığı cep telefon
numarası zorunlu olarak, ve varsa mail adresinin
girişi yapılır. Yine bu ekranda ve şifreler doğru olarak
oluşturulduktan sonra aktif hale gelen “giriş yap”
tuşuna basılarak, sisteme giriş yapılır.

Sisteme giren tapu maliki, internetten gönderdiği başvurularını takip edebilir, yapmış olduğu bir
başvuruya yeni belge ekleyebilir, başvuruyu iptal edebilir. Ayrıca bankalara gitmeden sistem
üzerinden tapu ve kadastro harcı ödenebilmekte ve döner sermaye hizmet bedeli ödemesi
yapabilmektedir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak,
vatandaşların müdürlüğe sadece bir kez imza için gelerek işlemleri tamamlamalarına imkan
sağlanmıştır.
Vatandaşlarımızın adlarına kayıtlı taşınmazlarını, bu taşınmazların tapu ve konum bilgilerini
öğrendiği Web-Tapu modülü taşınmaz işlemleri fonksiyonudur.
ana menüsüne basılarak açılan
simgesine
tıklandığında, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, şirketlerde vergi kimlik numarası kriterine
göre sorgulanarak,kayıtlı olan taşınmazlar ekranda listelenir.

Web-Tapu sistemi yalnızca taşınmazı olan vatandaşların değil, taşınmazı olmayan vatandaşların
da kullanabildiği bir sistemdir. Eğer taşınmazınız yoksa, taşınmazınızın olmadığına ilişkin
belgeye sistem üzerinden ulaşabilir ve tarafı olacağınız tapu işlemlerinde malikin yetki vermesi
durumunda taşınmazı inceleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisine sahip
olabilirsiniz.
Web-Tapu kullanıcılarının tapu müdürlüğüne gitmeden tapu işlemlerini başlatabilmesi için gerekli
olan bilgi ve belgelerinin girişini yaptığı ve tapu müdürlüğüne gönderdiği, başvurularının takip
edildiği, tapu işlemlerine yönelik tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedellerinin ödenebildiği
fonksiyon başvuru işlemleri fonksiyonudur.

Başvuru yapmak için öncelikli olarak, tapu müdürlüğünde talep edilecek olan işlem seçilmelidir.
“İşlem türünü seçiniz” alanı tıklandığında işlemler ekranda listelenmektedir. İşlemin doğru olarak
seçilmesi bundan sonra yapılacak bilgi ve belge girişi işlemlerinin eksiksiz olarak yapılmasında
büyük önem taşımaktadır.

İşlem seçildikten sonra “ileri” tuşuna basılarak bir sonraki aşamaya geçilir.
Diğer aşama taşınmaz seçimi aşamasıdır. İşlem yapacağınız taşınmaz; kullanıcı adına kayıtlı ise
“kendi taşınmazlarım” alanı işaretlenecektir.
Şayet işlem yapacağınız taşınmaz, kullanıcı dışında bir kişi adına kayıtlı olup, web tapu
üzerinden verilen yetki ile başvuru yapacağınız bir taşınmaz ise “yetki aldığım taşınmazlar” alanı
işaretlenecektir.
Gerekli seçim yapıldıktan sonra “ileri” tuşuna basılarak bir sonraki aşamaya geçilir.
Sonraki aşana işleme alınacak olan taşınmazların işaretlendiği veya manuel olarak girişinin
yapıldığı aşamadır.

Sistem tarafından yukarıda gösterilen taşınmaz seçim ekranı açıldığı işlemlerde işleme alınacak
olan taşınmazın “seçim yap” alanı tıklanarak taşınmaz işaretlenmiş olur. Aynı işlem için birden
fazla taşınmaz seçimi mümkündür. Ancak işlem yapılabilmesi için taşınmazların aynı tapu
müdürlüğünde (ilçede) olması gerekmektedir.

“Tapunun kısa yolu”, “tek tıkla tapu” ve “sıra hep sizde” sloganları ile hayata geçirilen Web-Tapu
sisteminde her geçen gün farklı bir yenilik karşımıza çıkmaktadır. Son olarak ticaret siciline kayıtlı
şirketler de Web-Tapudaki yerini almıştır. Kısa bir zaman içerisinde Web-Tapu kamu kurum
portalının uygulamaya alınması ile birlikte Web-Tapu kamu kurumlarına açılmış olacaktır.
Web-Tapu bireysel girişi ile vatandaşlarımızın kullanımına sunulan tüm hizmetler, Web-Tapu
kurumsal giriş ile şirketlere de açılmış olup, şirket temsilcileri de artık tapu müdürlüklerine
gitmeksizin taşınmaz kayıt bilgilerini öğrenebilecek ve tapu işlemleri için başvuru yapabilecektir.
Sistem ile taşınmaz güvenliğini artırıcı ve sahtecilik girişimlerini önleyici tedbirlerin bizzat malik
tarafından alınması imkanı getirilmiştir. Malik gerek görüyorsa, kendisi tarafından bizzat başvuru
yapılmadığı sürece, vekalet, temsil belgesi vs. gibi başvurular ile taşınmazlarda işlem
yapılamamasına yönelik beyan tesis edilebilmektedir. Yine sistem üzerinden ve tapu müdürlüğüne
gitmeye gerek kalmadan tek tıkla bu beyan kaldırılabilmektedir.
İşlem yapılamaz beyan tesisi; taşınmazın tapu sicil kaydına, makilin bizzat tapu müdürlüğüne
gitmeksizin vekaletname ile işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis ettiği fonksiyondur.

Malikin tapu müdürlüğüne bizzat gitmeden işleminin yapılması, malik tarafından durdurulmuş olur.
Bu belirtme, taşınmaz üzerinde kısıtlı malik adına vekaleten yapılan talepler dışındaki işlemleri
kısıtlamamakta; mahkemeler, icra müdürlükleri ile diğer kamu kurumlarından gelen taleplerin
karşılanmasına engel teşkil etmemektedir.
Web Tapu sistemi ile yapılan tüm bu işlemler ve süreçler hakkında SMS yolu ile bilgilendirme
yapılmaktadır. Böylelikle işlemler internet üzerinden kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde son aşamaya
kadar getirilebilmektedir.
Vatandaşlarımız tarafından tapu müdürlüğüne gitmeden Web-Tapu sistemi kullanılarak 2018 yılı
içerisinde 41 tür tapu işlemine ilişkin olarak toplam 14.024 adet işlem başvurusu yapılmış olup,
detaylarına bakıldığında satış işlemi için 464 ve intikal işlemi için 204 işlem başvurusunun yapıldığı
tespit edilmiştir. Toplam başvurulardan 12.303 adedi beyan tesisi, 912 adedi de terkin için
yapılmıştır.
Web-Tapu sistemi kullanımı çok kolay ve kullanıcı dostu bir uygulama olarak geliştirilmiştir. WebTapu sistemine e-Devlet kimlik doğrulama sistemi kullanılarak https://webtapu.tkgm.gov.tr/
adresinden ulaşılmaktadır. Sistem TKGM-TAKBİS altyapısı güvencesi ile çalışmaktadır.
İşlem başvurusu yapmak için başvuru işlemleri bölümüne giriş yaparak yeni bir başvuru
yapabilirsiniz.“Başvuru işlemleri” ana menüsüne basılarak açılan “Başvuru Yap” simgesine
tıklandığında yeni başvuru penceresi açılır. Açılan penceredeki adımları takip ederek başvurunuzu
oluşturabilirsiniz. Web-tapu sistemi kullanılarak yapılan başvurular, müdürlük yetkilisi tarafından
görevli personele öncelikli olarak havale edilecek ve sonuçlandırılacaktır.
“Başvuru Takip” simgesine tıklayarak başvuru bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
Sistem üzerinden yapılan başvurunun iptal edilmesi mümkündür. Tapu müdürlüğünde henüz işlem
başlatılmamış ise başvurunun iptal edilebilmesi için “Başvuru Takip” ekranında “Çarpı” simgesine
tıklanarak tapu müdürlüğünde işlem başlatılmamış olan başvuruların iptali sağlanır.
Tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için sistemden yetki
vermek istiyorsa; öncelikli olarak yetki verilecek kişiye ait bilgilerin bilinmesi gerekmektedir. Bunlar
sırası ile yetki verilecek kişinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı ile baba adı ve geçerli cep telefonu
numarasıdır. Sonrasında “yetki ver” ikonuna tıklayarak adımları takip edebilir, yeni bir yetkili
oluşturabilirsiniz. Vermiş olduğunuz bir yetkiyi kaldırmak için “yetki kaldır” ikonuna tıklayarak
adımları takip edebilirsiniz. Web-Tapu sistemi üzerinden üretilen belgelerin doğruluğunu
sorgulamak için “Belge doğrulama” bölümüne giriş yapılması gerekmektedir. İşlemler mevzuatına
uygun bir şekilde tamamlandıktan sonra ilgilisine tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin
tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS ile gönderilmektedir. İşlem imzaya hazır hale
getirildikten sonra, aktin alınması aşamasında, sistemden gönderilen belgelerin asılları taraflardan
talep edilmektedir. İstemin gerçek hak sahibi tarafından yapıldığının ve istemde bulunanların
medeni hakları kullanma ehliyetinin olduğunun saptanması için randevu saatinde imza için gelen
vatandaşlarımızın evrak asıllarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Antalya Bölge Müdürü

Türkiye'de kadastro faaliyetleri ilk kez, “Ülke sınırları içindeki bütün taşınmaz malların özel bir kurul
tarafından arazide sınırlandırılması, gelir ve değerlerinin tahmin edilerek deftere kaydedilmesini
öngören 1912 tarihli “Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkındaki Muvakkat Kanun" ile
Konya ilinin Çumra ilçesinde başlatılmış olmasına karşın 1. Dünya Savaşı nedeniyle çalışmalara ara
verilmiştir.
1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü adı altında (şimdiki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)
teşkilat kurularak, 1925 tarihli ve 658 sayılı Kadastro Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda,
1925 yılı Mayıs ayından itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya'da genel kadastro
anlamında mülkiyet kadastrosu (ilk tesis ya da tesis kadastrosu) çalışmalarına başlanılmıştır.
Günümüze kadar gelen süreçte; 1934 yılında 2613 sayılı Kanun, 1950 yılında 5602 sayılı Kanun,
1964 yılında 509 sayılı Kanun (Anayasa Mahkemesinin Kararı ile iptal edilmiştir),1966 yılında 766
sayılı Kanun ve nihayetinde 1987 yılında 3402 sayılı Kadastro Kanunu yürürlüğe girmiş olup, bazı
maddelerinde değişiklik yapılarak güncellenmek suretiyle halen ülke kadastrosu ve kadastronun
güncellemesi faaliyetleri 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yürütülmektedir.

Ülkemizde kadastro çalışmaları, aslında birçok farklı alana hizmet etmek için uygulanmış ise de
özünde “hukuki kadastro” tanımına göre yol almıştır. “Orman Kadastrosu”, “2/B Kullanım
Kadastrosu”, “Tespit Dışı Yerlerin Kadastrosu”, “Mera Kadastrosu”, “Afet Kadastrosu, “İmar Affı
Uygulamaları” gibi birçok kadastro uygulaması, Kurumumuz bünyesinde veya desteği ile
gerçekleştirilmiştir. Hal böyle iken, 2003 yılına gelindiğinde ülke kadastrosunun halen
tamamlanamamış olması, halledilmesi gereken temel sorun olarak karşımıza çıkmıştır. O zaman
için çılgınca gelen ama bugün bakıldığında alınabilecek en isabetli karar ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü, özel sektör ile tanışma ve hummalı bir iş birliğini eş zamanlı olarak yürüterek tarihinin en
büyük iş yapma kapasitesini yakalamıştır.

Nitekim yıllara sari birim bazlı istatistikler bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 2010 yılı itibariyle
sorunlu birimler (kadastro istememe, sınır problemleri, orman sorunu vb.) dışında ülkemiz ilk tesis
kadastrosu tamamlanmış ve sonraki yıllarda peyderpey yapılan çalışmalar ile de kadastro
çalışmasına başlanmamış olan birim sayısı 380'e düşürülmüştür. Sorunlu olması nedeniyle
kadastro çalışmalarına henüz başlanılamayan bu birimlerde çalışmaların tamamlanması amacıyla
gerekli tüm adımlar atılmaktadır.Bir yandan ülke genelinde kadastronun bitirilmesi diğer yandan
Marmara Depreminin neden olduğu pafta zemin uyumsuzluklarının çözümlenmesini teminen, 2859
sayılı Kanun uyarınca kadastronun yenilenmesi (MERLİS-Marmara Deprem Bölgesi Arazi Bilgi
Sistemi Projesi), bir diğer yandan doğrudan gelir desteğinin vatandaşa en adil şekilde verilmesi
amacıyla özellikle doğu illerimizde ve tarımsal amaca yönelik olarak yapılan tesis kadastrosu
projeleri (ARIP- Tarım Reformu Uygulama Projesi) aslında hep aynı yıllara denk gelir. Aslında bu
projelerle hedeflenen, temelde elektronik kadastro uygulaması ile kadastral verilerin güncel ve
hukuki olarak belirlenmesi ve yine tüm bu çalışmalar ile eşzamanlı yürütülen Tapu ve Kadastro Bilgi
Sistemi’ne (TAKBİS) geçişin bir an önce başlanmasıdır. Nitekim bu amaç doğrultusunda atılan
adımlar sayesinde TAKBİS Projesi, 2006 yılında '2006 Yılı Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler
Kategorisi'nde Kurumumuza birincilik kazandırmıştır. Ancak, TAKBİS' in tapu ayağı hızla hizmete
alınırken kadastro ayağının geliştirilmesi, özellikle Ankara ve Konya İllerinde yapılan pilot
uygulamalar ile denenmiş ancak yaygınlaştırma çalışmalarına geçilemeden sonlandırılmış
olmasına rağmen, Kurumumuzun tecrübe hanesine yazılan bu çalışmalar bir bakıma “3 yılda
Kadastral Verilerin Kesinleştirilmesi” hedefine öncülük etmiştir. Çünkü kadastro bilgileri ile
oluşturulacak otomasyon çalışmasında çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri, farklı
koordinat sistemlerinde yer alan verilerin bütüncül bir altyapıda güncel ve hukuki olarak toplanması
ve paylaşılmasıdır. Sonrasında tekrar dönmek üzere bu konuya biraz ara vererek, yine kadastro
çalışmalarından bahsetmeye devam edelim.
Kadastro çalışmalarının neredeyse ülke genelinde tamamlanacağına kesin gözüyle bakıldığı 2005
yılında; kadastral veri kalitesine yönelik olarak 3402 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler (22/a ve Ek1 maddeleri) “Kadastral Veri Kalitesinin İyileştirilme Çalışmaları”nın miladı olarak sessiz sedasız
kurum tarihindeki yerini almıştır. 2009 yılında yapılan parsel envanter çalışması ile kadastro
çalışmaları tamamlanmış olsa dahi,1900'lü yıllardan bu yana kadastral geometrilerin 4 farklı
koordinat sisteminde üretildiği, dolayısıyla, bu sistem farklılıklarının çözümü için yapılacak çok işin
olduğu nispeten ortaya konmuştur.

Nitekim Dünya Bankası ile Kurumumuz arasında yapılan ikraz anlaşması ile zemin ve pafta
arasındaki uyumsuzlukların çözümüne yönelik olarak, 22/a uygulaması ve sonucunda üretilen
kadastral verilerin, ITRF sisteminde hukukileştirilmesi çalışmalarını da kapsayan Tapu ve Kadastro
Modernizasyon Projesi (TKMP) ve Mekansal Gayrimenkul Sistemi'nin (MEGSİS) altyapısı
niteliğindeki Kadastro Veri Konsodilasyonu (KVK) çalışmaları,tam da bu yıllara -2009- denk
gelmektedir. Dolayısıyla, yapılan envanter çalışmaları ile elde edilen sonuçlar ve 2005 yılında
Kadastro Kanununda yapılan 22/a ve Ek-1 maddelerine dair eklemelerle birlikte Kurumumuz
hedefinin öncelikle kadastral verilerinin güncellenmesi olduğu açıkça beyan edilmiştir.

2005 yılında Marmara Deprem Bölgesinde başlayan, 2009 yılı itibariyle de TKMP kapsamında
yoğun şekilde uygulanagelen 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi uygulamaları, diğer bir
deyişle kadastronun yenilenmesi çalışmaları; 1900'lü yıllardan günümüze kadar gelen süreçte
teknik yetersizliklerle uygulama niteliğini kaybeden, yoğun olarak pafta ve zemin uyumu
bulunmayan tapu planlarının yenilenmesi ve tapuya tescili ile kadastral verilerin güncel, hukuki ve
aynı sistemde tutulması amacına yöneliktir. Ek-1 maddesi uygulamaları (Sayısallaştırma) ise
çoğunlukla pafta zemin uyumu bulunan, münferiden ölçü, hesaplama, tersimat ve sınırlandırma
hatalarını barındıran tapu planlarının günümüz sisteminde tutulmasına yönelik çalışmalardır.
Dolayısıyla, 22/a ve Ek-1 uygulamaları sonucu güncellenen kadastral verilerin Mekansal Bilgi
Sistemi'ne aktarılacak “sorunsuz veriler” niteliğinde olduğu kabul görmektedir.

Ancak, 2018 yılına gelindiğinde 2010 yılı envanter verilerine göre, eski sistemde üretilen 43 milyon
parselin sadece yaklaşık 6,3 milyonunun güncelleştirilmiş olduğu, bu güncelleştirme çalışmalarının ise
hangi teknik ile üretilen verilerin güncelleştirilmesinden karşılandığına ilişkin bir bilginin de tutulmadığını
dikkate aldığımızda geleceğe dair planlarımızı şekillendiremeyeceğimizi üzülerek tespit ettik. Planlama
yapılabilmesi için daha ayrıntılı ve güncel bir veri envanter çalışmasına ivedilikle ihtiyaç vardı. Gelecekte
güncelleme yapacağımız hangi üretim yöntemine tabi kaç parsel vardı ve bu parseller için hangi
çalışmayı (22/a, Ek-1, Dönüşüm vb) yapmalıydık? Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) içerisine
derc edilen Proje Modülü ile bu soruların cevabına ulaşmamız mümkün olabildi. Elde edilen tüm envanter
verileri www.cbs.tkgm.gov.tr elektronik sayfasındaki “istatistikler” bölümünde herkese açık (public)
olarak yayınlanmaktadır.

Yukarıdak envanter sonuçlarının b r alt b leşen olarak yapılan araştırma sonucunda; ülke genel nde
geç c koord nat barındıran (güncellenmes gereken) yaklaşık 23,3 m lyon parsel n bulunduğu ve bu
parsellere l şk n ver ler n tek koord nat s stem ne geç r lmek suret yle kes n ver ye ulaştırılması
ved l kle ulaşılması gereken b r hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadastronun yen lenmes
gereken alanların 3402 sayılı Kanunun Ek-5 (ORKA) ve Geç c 8. madde (tesc l har c alanlar),
sayısallaştırma (Ek-1), tekn k yönden hatalı orman har taları le b rl kte topyekun değerlend r lmes
gerekt ğ ve yapılacak çalışmalarının vatandaşın sorunları ve talepler n çözmeye yönel k ve h zmet
odaklı olması gerekt ğ kanaat ne varılmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ve 25 Ek m 2018
tar hl Resm Gazetede yayınlanarak yürürlüğe g ren “Kadastro Güncelleme Yönetmel ğ ” le bundan
sonrak çalışmalarımıza devam edeceğ z. Böylel kle, kadastro güncelleme çalışmalarında; nt kal,
taks m, frazen taks m, c ns değ ş kl ğ şlemler le h sse hataları ve nüfus b lg ler ne yönel k madd
hataların düzelt lmes ve aynı uygulama alanında sayısallaştırma, tesp t har c alanların tesc l g b b r
çok çalışmanın yapılmasına mkan sağlanmıştır.
Kurumumuz 2019-2023 Stratej k Planı le 'Aynı Koord nat S stem nde Kes n Sayısal Ver ye Ulaşmak'
başlıklı stratej k amacı doğrultusunda “Ülke genel nde tek koord nat s stem ne geçmek (Tek S stem,
Tek Koord nat, Tüm Türk ye)” ve “Ülke genel nde tesc ls z alan bırakmamak” alt amaçlarına, Kadastro
Güncelleme Yönetmel ğ çerçeves nde yürütülecek çalışmalar le ulaşılması hedeﬂenmekted r.
Bu çalışmalar le b rl kte, pafta zem n uyumu bulunan, hukuk ve sorunsuz kullanılan ve sadece
dönüşüm yapılmak suret yle günümüz koord nat s stem ne dönüştürülmes mümkün olan ED-50 ve
lokal s stemdek kes n kadastral ver ler ç n, n speten daha kısa zamanda tamamlanacak tekn k b r yol
har tası le kadastral ver ler n TUREF (ITFR96) s stem nde kes n ver ye ulaştırılması sağlanacaktır.
Sonuç t bar yle; kurumumuz tarafından kadastral ver n n y leşt r lmes ne yönel k atılan her adım
aslında, tapu ve kadastro h zmetler yönüyle anlık ve güven l r elektron k s c l n altyapısının
gel şt r lmes ne de yönel kt r.

Kadastro Ver ler n n Kes nleşt r lmes Hedeﬁ

Kaynakça:
1- Kemalett n TOKER: Türk ye’ de Çeş tler ne Göre Kadastro Süreçler Anal z
(http://www.tapu-kadastro.net)
2- Kadastro Da res Başkanlığı İhale B r m İstat st kler
3- http://cbs.tkgm.gov.tr/uygulama.aspx Mekansal Gayr menkul S stem

Üç boyutlu Kadastro, TAKBİS, Web-Tapu gibi teknolojik adımlara hız veren Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını en yetkili ağızdan dinlemek istedik.
Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kurum vizyonundan
teknolojik gelişmelere, 2023 hedeflerinden Genel Müdürümüzün Kurumumuzla tanışma
hikayesine varıncaya kadar bizlere çok samimi açıklamalarda bulundu.
Bize kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Ben 1960 Erzurum doğumluyum. İlkokul dâhil Ankara ve civarında okudum. 1978 Tapu Kadastro
Meslek Lisesi mezunuyum. Ardından Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu -o dönem Gazi
Üniversitesi'ne bağlı değildi, kurumumuz bünyesinde hizmet veriyordu- mezunu oldum. Daha sonra
Konya Devlet Mühendislik Üniversitesi (şimdiki adıyla Selçuk Üniversitesi) mezunu oldum. Aşağı
yukarı o tarihten yani 1984'ten beri de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde çeşitli unvanlarda
-mühendis, şube müdürü- görev aldım. Ardından Maliye Bakanlığı'nda Daire Başkanı ve Genel Müdür
Yardımcılığı yaptım. 2003 – 2011 tarihleri arasında Kurumumuzda Genel Müdür olarak görev aldıktan
sonra 2016 Kamu İhale Kurumu Üyeliği yaptım. İki seneyi bulmayan kısa bir emekliliğin ardından 2018
Şubat ayından beri de ikinci kez Tapu ve Kadastro Genel Müdürü görevini icra etmekteyim.

Kurumumuzla Tanışmanız Nasıl Oldu?
Öyküsünü Kısaca Anlatır Mısınız?
Kurumumuzla tanışmamı şöyle zah
edeb l r m: B zler Anadolu'dan gelen kısa
yoldan hayata atılmanın yollarını arayan
a leler n çocuklarıyız. Ben de ortaokulu
b t rd kten sonra en kısa yoldan hayata
atılmamı sağlayab lecek okullar hang ler d r
d ye araştırıyordum. Özell kle yatılı okullar
arasından b r n seçmem n gerekl l ğ le -o
zamanlar yatılı olarak ya asker okullar ya da
kadastro, meteoroloj , mal ye g b meslek
okulları vardı- kazandığım b rçok okuldan
sonra “3 sene ç nde memur oluyorsun”
tavs yes üzer ne Tapu Kadastro'dan yana
terc h yaptım. Tab o zamanlar tapu ve
kadastro ned r d ye sorsalar b lmezd m. Nas p
oldu 1975'te başlayıp 1978'de de mezun
oldum. Mezun yet n ardından mecbur h zmet
olduğu ç n Kurumumuz da ben göreve tay n
ett . Bu şek lde kuruma a d yet bağım
oluştuktan sonra yüksekokul, ün vers te
eğ t mler me devam ed p bu noktalara kadar
geld m.

Kurumumuzun Önem Ülkem z Açısından Ned r?
B r devlet var eden temel k unsur vardır. B r toprak d ğer se nsandır. Bu k unsur olmadan devlet n
varlığından bahsed lemez. B z m Kurum se toprakla lg lenen, k ş a d yet n bel rleyen, mülk yet
durumu ortaya koyan ve bunları devlet güvences altında kaydeden b r kurumdur. B r de b z m
geçm ş m zde, geleneğ m zde “Mal canın yongasıdır.” d ye b r tab r vardır. İnsan ç n malın ne kadar
öneml olduğunu vurgulama açısından öneml b r atasözüdür. Böyle olunca da b z m Kurumumuzun
önem , değer ortaya çıkar. Bu ş m z n b r boyutu olarak yer almaktadır. D ğer b r yönden bakıldığında
Kurumumuzda yıllık ortalama y rm beş m lyon k ş le - doğrudan veya dolaylı olarak - l şk çer s nded r.
Bu da demekt r k her yıl nüfusumuzun üçte b r le d yalog kuruyoruz. Bu bağlamda düşünüldüğünde b r
anlamda devlet n vatandaşa bakan yüzü olduğumuz ortaya çıkar. Bu sebeple verd ğ m z h zmet hem
vatandaş hem devlet açısından büyük önem taşımaktadır. B z b r nev vatandaşa devlet n şefkat n ,
objekt ﬂ ğ n , adalet n yansıtan ve vatandaşın devlete olan güven n - y h zmet verd ğ m z takd rdeyer ne get ren b r Kurum konumdayız. O noktada c dd anlamda b r sorumluluk taşıyan ve bunun
farkında olan b r kurumuz.
V zyonumuza Ulaşmamızı Sağlayacak Yapılan Atılımlar Nelerd r? Yapılacak Atılımlar Neler Olmalıdır?
Kurumumuzun yıllık ortalama şlem hacm dokuz m lyon c varındadır. Bu da mesa saatler çer s nde
san yede b r şleme tekabül ed yor. Bu kadar vatandaş le yoğun l şk ç nde olan kurumlara düşen çok
büyük k sorumluluk vardır. Bunlardan lk vatandaşı bürokras yle l şk s n m n m ze edecek ve
vatandaşı memnun edecek h zmetler sunmak; k nc s se kend çalışanlarımızı ş yükü altında
ezd rmeyecek çalışmalar yapmaktır. Bu k durum da Kurumun yönet c ler n n temel vaz feler d r. Olaya
bu noktalardan bakıldığında teknoloj n n önem de ortaya çıkmaktadır. Z ra har ta - kadastro mesleğ
teknoloj n n en çok etk lend ğ alanlardan b r d r. Bu sebeple de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
teknoloj k olarak çok c dd mesafeler kat etm ş ve Türk ye'de önde olan kurumlardan b r d r. Teknoloj y
kullanmada temel amaç daha kal tel , daha hızlı, daha şeﬀaf h zmet vermek; bürokras y m n m ze
etmek, hem de çalışanlarımızın ş yükünü m n m ze ederek daha kolay daha rahat çalışmalarını
sağlamaktır.

Böyle olunca da ş m z n hem tapu hem de kadastro
boyutunda teknoloj konusunda c dd mesafeler kat
ett k. TAKBİS (Tapu ve Kadastro B lg S stem ) yıllardır
uygulamada ve kamu kurumları le ver paylaşımı
konusunda protokoller mzaladık ve paylaşım sağlıyoruz. Öte yandan çok kısa b r süre çer s nde hacz n
s stem üzer nde lg l kurumlarca yapılmasını uygulamaya koyacağız. E- potek le poteğ n hem tesc l n n hem
terk n n n lg l kamu kurumlarınca s stem üzer nden
d rekt yapılması le lg l çalışmalarımız da b tmek üzere.
Tab bunları uygulamaya koyduğumuz an ş yükümüzün
yüzde otuzunu şgal eden potekten çalışanlarımızı
kurtararak; hem vatandaşımıza daha hızlı h zmet
edecek, hem de çalışanlarımızın yüzde otuz oranında ş
y ü k ü n ü h a ﬁ ﬂ e t m ş o l a c a ğ ı z .
İler ye yönel k olarak tapu arş vler m z n d j talleşt r lmes
le lg l de yoğun b r çalışmamız var. Kısmet olup da bu
şlemler b t rd ğ m z zaman - tab buna paralel olarak
TAKBİS'tek le manuel ortamdak ver ler karşılaştırılıp
tey t ed ld kten sonra - Türk ye 3 sene sonra tek b r tapu
müdürlüğüymüş g b şlem görecekt r. Bunun anlamı
nerede olursa olsun vatandaş başvurusunu, ster
Web-Tapu aracılığıyla sterse tapu müdürlüğüne g derek yapsın; s stem boş olan memuru bulacak, havale
edecek ve vatandaşın bekleme sorunu ortadan kalkacak. Bu şek lde yoğun olan tapu müdürlükler ndek
memurların da ş yükü altında ez lmes n n önüne geç lecekt r. Bu şek lde çalışanlar arasında b r adalet sağlamayı planlıyoruz. Bunu da önümüzdek 3 – 5 sene çer s nde sonuçlandıracağız.
Kadastro Açısından Mülk yet Konusunu Problem
Olmaktan Çıkarmamız Gerek yor
Geçm ş yıllarda hatalı ve eks k ölçülen b rçok mülk yet
bel rlemeler var. Bunları günümüzün teknoloj s ne
uygun hale get rmek ç n yoğun b r çaba çer s ndey z.
Bu konudak haleler m z devam ed yor. Öte yandan
nsanlar artık k boyutlu mülk yet b lg s nden z yade üç
boyutlu mülk yet b lg s ne ht yaç duyuyor. Teknoloj
nsanları buna zorluyor. Üç boyutlu kadastro çalışmalarımızda hale aşamasına geç ld ve lanları yapıldı. Üç
beş sene sonra bütün kent merkezler n yan yerleş m
alanlarındak tüm taşınmazların üç boyutlu görüntüler n
elde edeceğ z. Bunları mülk yet b lg ler ne entegre
edeceğ z. Vatandaşımız artık bağımsız bölümünü üç
boyutlu olarak görecek, da res n n kaç oda kaç salon
olduğunu, salonun büyüklüğünün ne olduğunu; net
alanını, brüt alanının ne olduğunu kend s tesp t edeb lecek. Alımda ve satımda ortaya çıkan b rtakım

yanlışlıklar ortadan kaldırılacak, k mse mağdur ed lmeyecek. Sonuç t bar yle hem kadastro hem de
tapu boyutu olsun teknoloj n n son gel şmeler dah l kullanıp vatandaşımıza hem doğru, hem
zamanında, hem de daha kal tel h zmet sunmanın çabası çer s ndey z. El m zdek mkânları bu
konuda seferber ett k, çalışmalarımız bu yönüyle devam ed yor.
Gayrimenkul Değerleme Konusunda Kurumumuzun Rolü nedir? Ne Olmalıdır?
Değerleme disiplininin geçmişi Türkiye'de çok eskiye dayanmıyor. Önce Sermaye Piyasası Kurulu
bünyesinde değerleme şirketleri kuruldu. Bunlar daha çok finans sektöründe hizmet veren yapılardı.
Bir de bizim mevcut olan sistemimiz içerisinde kurumsal yapılar ve şirketler -TOKİ, Emlak Konut gibi
yahut markalı firmalar- gayrimenkul alıp satarken piyasanın gerçek yahut piyasa değeri üzerinden
tapuda işlem görüyor ama gayrimenkuller normal alım-satımlarda emlak vergisi üzerinden işlem
gördüğü için burada bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. Devletin bir harç kaybı da söz konusu… Bunları
ortadan kaldırmak ve kamulaştırmalara, arazi toplulaştırmalarına veya diğer değere dayalı birtakım
çalışmalara altlık oluşturmak adına geçmiş yıllarda gündeme aldığımız, bir ara sekteye uğrayan bu
gayrimenkul değerleme ile ilgili çalışmalar yeniden başlatıldı. Bu çerçevede şu an bizim yapmak
istediğimiz piyasada hangi kurum tarafından yapılırsa yapılsın ortaya çıkan değerleme verilerinin bize
aktarılması, bizdeki gayrimenkul kayıtlarını bu verilerle ilişkilendirmek, bu konudaki diğer kamu
kurumlarının da talepleri olduğu zaman da bu değerleri kendilerine vermektir. Ayrıca Tapu
Müdürlükleri'nde alım ve satımların da bu değerler üzerinden yapılmasını sağlayıp Devletimizin harç
ile ilgili kayıplarının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu konuda Kurumumuza yetki veren
kararname Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan bu karar çıktığı andan itibaren
önce bir pilot uygulama ardından da fiili olarak uygulamaya başlayacağız. Tapu dairelerimizde yapılan
tüm alım-satımlarda gerçek değer üzerinden satış yapılması için ekspertiz raporu isteyeceğiz. Buna
göre de işlemleri gerçekleştireceğiz. Şu anda bu şekilde tarif ettiğim noktadayız.

Dünya Ölçeğinde Bakıldığında Kurumumuzu Teknik ve Teknolojik Anlamda Hangi Noktada
Görüyorsunuz?
Dünya geneli yerine gelişmiş ülkeler arasında demek daha doğru olur zira henüz kadastro ve
mülkiyetin ne olduğunu bilmeyen ülkeler de var. Bu sebeple kendimizi gelişmiş ülkeler ile
kıyasladığımız zaman teknoloji olarak onlarla başa baş durumdayız. Örneğin Avrupa ülkeleri ile hemen
hemen başa baş gidiyoruz. Hatta birçok noktada da onlardan daha iyi durumdayız. Örneğin birçok
Avrupa ülkesinde bir alım-satım işlemi günlerce hatta haftalarca sürebiliyor. Biz ise saatler bazında
bunları çözebileceğimiz bir noktaya geldik. Bir diğer örnek dünyanın hiçbir ülkesinde yurtdışında alımsatım yapmaya imkân veren bir uygulama yok. Bizde pilot düzeyde Almanya Berlin'de yapılıyor. Şimdi
de onu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Onun dışında TUSAGA-Aktif Sistemimiz bizde on yıldır faaliyette
iken birçok ülke henüz kurmuş değil veya bizden sonra kurmaya başladılar. Bizim tabii şöyle bir
handikabımız var: Kadastro Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren 1924-25 yıllarında düzenlemeler
yapılarak uygulama başladı. O günün teknik imkânsızlıkları ve nitelikli eleman yetersizliğinden dolayı
çalışmalar bugünün aranan niteliğini karşılamıyor. Birtakım hatalar söz konusu ve bizim o hataları
giderip bugünün teknolojisine uyumlu hale getirme ile ilgili yenileme çalışmalarımız devam ediyor.
Onları bitirip de koordinat sistemine dayandırdığımızda herhalde dünyada parmakla gösterilen
ülkelerden bir tanesi olacağız. Hele de 3 ila 5 sene sonra müdürlüklerimizdeki tapu arşivlerini dijital
ortama geçirip artık havale işlemlerini dahi sistem üzerinde yapılma noktasına getirirsek sıralamada ilk
birkaç ülke içine gireriz diye düşünüyorum.

Türk ye'n n 2023 V zyonu Bağlamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2023 Hedeﬂer
Nelerd r? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2023 Yılında Kend n Nerede Görüyor?
Şu ana kadar sıraladığımız hedeﬂer n heps aslında 2023'e kadar b t rmek sted ğ m z çalışmalardır.
Örneğ n mülk yet le lg l yen lemeler b t r p tüm mülk yet ver ler n sayısal ortamda koord nat s stem ne
dayalı hale get rmek 2023'e kadar b t rmek sted ğ m z hedeﬂerden b r . Tüm tapu müdürlükler m z n
arş vler n n d j tal ortama aktarılması, artık tapu kütüğünün devre dışı bırakılması ve hatta kadastroda
paftalarını devre dışı bırakma hedeﬁ 2023'ten önce sonuçlandırmayı düşündüğümüz çalışmalarımız
arasındadır. Tapu konusundak bu d j tal çalışmalarımız e-hac z, e- potek g b projeler n heps zaten
Cumhurbaşkanı'mızın gösterd ğ hedeﬂere uygun olarak attığımız adımlar ve 2023'e kadar
sonuçlandırmayı planladığımız çalışmalardır. İnşallah bunları b t rd ğ m z zaman da zaten
çalışanlarımızın üzer ndek yük c dd anlamda azalacak; vatandaşlarımız çok hızlı, çok kal tel , daha
n tel kl h zmet almaya başlayacaktır. Dolayısıyla teknoloj y uç noktasında kullanarak daha hızlı b r
şek lde vatandaşlarımıza h zmet sunmayı hedeﬂemektey z. İnşallah bu noktada da başarılı oluruz.

1. GİRİŞ
Değerleme; gayr menkul ve taşınır mallar, gayr menkul projes , sınırlı ayn haklar, varlık, gayr madd
ve k ş sel mülkler n değerler konusunda sağlıklı yargıya ulaşmak ç n yapılan ve s stemat k b ç mde
tamamlanan tesp t, sınıﬂama, anal z ve yorumlama çalışmalarının bütünüdür. Öncel kle mübadele
veya değ ş m n ler derecede gel şt ğ p yasa ekonom ler nde hemen her mal ve h zmet n p yasa ﬁyatı
olduğu halde tek l veya toplu (küme) taşınır ve gayr menkul değerlemes ş n n yapılmasını zorunlu
kılan nedenler n açıklanması gerek r. B rçok yerleş m yer nde bel rl n tel k ve türlerdek gayr menkuller
ç n sürekl ve etk n şleyen pazarın olmaması ve gayr menkuller n heterojen olması g b k temel
neden le hemen her ülkede değerleme h zmet n n yapılması zorunlu olmaktadır. Hatta gel şme düzey
lerled kçe gayr menkuller n menkulleşt r lmes ne olan gereks n m, ş rket ve varlık değerleme, k ş sel
mülk, çevresel varlık, ant ka ve sanat eser değerleme g b değerleme uzmanlığının alt dalları b le başlı
başına meslek hal ne gelmekted r. Bel rt len k etken dışında malın değer konusunda b lg veya ﬁk r
sah b olunsa b le yasal düzenleme ve kurumsal yaklaşımların b r gereğ olarak da değerleme
yapılması gerekl olab lmekted r. (Tanrıverm ş 2017)
Dünyada 1929-1931 dönem nde etk l olan b r nc ekonom k kr z sonrası dönemde değerleme
uzmanlığının kurumsallaşması, standartların gel ş m le kamu ve özel sektörlerde değerleme
h zmetler n n örgütlenmes alanında hızlı b r gel şme gözlenm şt r. Özell kle ABD, İng ltere, Hollanda,
Fransa, İtalya, Rusya g b ülkeler başta olmak üzere hemen her ülkede servet n verg lend r lmes ve
emlak verg s , tapu harçları, değer artış kazancı g b kamu gel rler n n tesp t ne esas araz , arsa ve yapı
değerler n n takd r , değerleme b l m n n en gen ş oranda uygulama alanını teşk l etmekted r. Konut ve
t car kred lerde tem nat değerlemes , kamulaştırma, özelleşt rme, ş rketler n b rleşmes (ş rket
evlenmes ), ayn sermaye konulması, m ras bırakılan varlığın (tereken n) bölüşümü, araz n n paylaşım
dışı bırakılması ve eh l m rasçıya devr , mar uygulama ve araz toplulaştırma çalışmalarında
değerleme h zmet ne sıklıkla başvurulmaktadır. Gayr menkullere lave olarak alet ve mak ne parkı,
taşınır mallar, hammadde ve ürünler n alım-satım veya mal yet ﬁyatlarının tahm n ne yönel k
değerleme çalışması da sıklıkla yapılmaktadır. Gayr menkuller ve şletmeler n gel r ve k ra paralarının
anal z yanında haksız şgalc den alınması gereken ecr m s l bedel n n tesp t de başlı başına
değerleme konusudur. Bunlara lave olarak mal s gortalarında; s gorta bedel n n önceden takd r
(taksel s gorta) ve bu bedel üzer nden pol çe düzenlenmes le s gorta kapsamındak r skler n
gerçekleşmes hal nde oluşan hasarın oranı ve zararın tesp t de değerleme ş n n öneml b r b leşen
olmaktadır.

Türk ye'de değerleme çalışmalarının yeter nce profesyonelleşmed ğ ve hatta 2000'l yılların başına
kadar sadece mahkemelere yapılan b l rk ş l k le sınırlı kaldığı görülmekted r. İlk olarak 18/6/1927
tar h ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeler Kanunu (4/2/2011 tar h ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeler Kanunu le mülga) ve özel düzenlemeler çerçeves nde yargı organlarına sunulan
b l rk ş l k le para ve sermaye p yasalarına yönel k değerleme h zmetler , 2000'l yıllarda zorunlu
olarak kurumsallaşmış ve profesyonel b r ş hal ne gelm şt r. Halka açık ş rketler ve çok ortaklı
ş rketlerde ekonom k kr z dönemler nde yaşanan sorunlar ve sermaye p yasalarının gel şt r lmes ve
yatırımcıların korunması ç n 6/12/2012 tar h ve 6362 sayılı Sermaye P yasası Kanunu le mülga 2499
Sayılı Kanuna göre Sermaye P yasası Kurulu tarafından “Sermaye P yasası Mevzuatı Çerçeves nde
Gayr menkul Değerleme H zmet Verecek Ş rketler İle Bu Ş rketler n Kurulca L steye Alınmalarına
İl şk n Esaslar Hakkında Tebl ğ (Ser : VIII, No: 35, Tar h: 12/8/2001) le Kurul tarafından Sermaye
P yasasında Faal yette Bulunanlar İç n L sanslama ve S c l Tutmaya İl şk n Esaslar Hakkında Tebl ğ
(Ser VIII, No:34, Tar h: 11.08.2001) yürürlüğe konulmuş ve değerleme uzmanlığının
kurumsallaşması alanında lk ve en öneml adım atılmıştır. 6/3/2007 tar h ve 5582 sayılı Konut
F nansmanı Hakkında Kanun le de Türk ye'n n gündem ne gelen değerleme uzmanlığının önem
hızla artmış ve kurumsallaşma büyük ölçüde tamamlanmıştır. Borç veren kurumlar açısından potek
alınan gayr menkulün, k nc l p yasalarda menkulleşt r lecek potekler n n, değerleme raporunun
uluslararası alanda geçerl l ğ n n sağlanması ve s gorta s stem n n kurulması zorunludur. Özell kle
bel rl büyüklüğün üzer nde akt f toplamı, net satışlar ve st hdam hacm ne sah p olan ş rketler n
bağımsız dış denet m ç n zorunlu olarak varlık değerleme h zmet almaları da gerekmekted r. Yasal
zorunluluk ve özell kle para ve sermaye p yasaları, cra ve ﬂas, verg leme, kentsel dönüşüm ve
kamulaştırma g b alanlar başta olmak üzere b rçok alanda değerleme uzmanları ve ş rketler le lg l
yasal düzenleme yapılmıştır (Yalçın 2006).
Türk ye'de değerleme mesleğ , Sermaye P yasası Kurulu'nun düzenlemeler le kurumsal b r k ml k
kazanmış ve uzmanlaşma yolunda lerlem şt r. Özell kle 6362 sayılı Sermaye P yasası Kanunu le
değerleme alanında asgar h zmet tar fes uygulamasının yapılması ve 5582 Sayılı Kanun le kurulan
Türk ye Değerleme Uzmanları B rl ğ ne l sanslı değerleme uzmanları ve değerleme kuruluşlarının
üyel ğ n n zorunlu tutulması yoluyla sektördek çalışmaların b r bütün olarak düzenlenmes ve
gayr menkul p yasalarının gel şt r lmes ne öneml katkı yapılmıştır. Kurulun konu le lg l amaçları
arasında; halka açık ş rketler ve gayr menkul yatırım ortaklıklarının gayr menkul alım-satım, proje
gel şt rme, k ralama ve ayn sermaye koyma g b şlemler nde ş rket h ssedarlarının doğru
b lg lend r lmes ve korunmasını sağlamak olup, bu amaçla gayr menkul değerlemes yapacak
uzmanlara l sans verme ve bu uzmanlarca kurulan ş rketler l steye alınması Kurulun yetk ler
arasında bulunmaktadır. Zaman ç nde Kurul tarafından ver len l sanslar, d ğer kurumlar tarafından da
referans alınmaya başlanmıştır. Günümüz koşullarında; bankalar, özel ş rketler ve b rçok kamu
kurumu, değerleme çalışmalarında l sanslı değerleme uzmanları ve Kurul tarafından l steye alınan
değerleme ş rketler n terc h etmekted rler.

Türk ye'de 2000'l yıllardan sonra yaşanan hızlı ekonom k büyüme ve kentleşme sürec , b r yandan
kentsel araz ve b na değerler n n kontrolsüz b ç mde artmasına, d ğer yandan hızla yen konut
alanları, sanay ve t caret bölgeler n n gel şmes le mar hareketler ve rant artışının ortaya çıkmasına
yol açmıştır. Ancak kentlerde kontrolsüz yapılaşma alanları, dönüşüm ve gel şme alanlarında öneml
mülk yet ve değerleme sorunlarının ortaya çıktığı gözlenmekted r. Ekonom k gel şmen n hızlanması,
enﬂasyon ve fa z oranlarının tek hanel oranlara ger lemes , makroekonom k st krarın sağlanmasına
bağlı olarak gayr menkul ve gayr menkule dayalı yatırımlar önem kazanmakta ve bel rt len yatırımların
para ve sermaye p yasalarına entegrasyonu da doğal olarak çok sayıda değerleme çalışması
yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Kentsel ve kırsal alanlarda farklı amaçlarla gayr menkul değerleme
çalışmalarında; mevzuat ve b l msel esaslara göre kullanılması gereken değerleme yöntemler ç n
gerekl norm b lg ler n üret lemem ş olması, mevcut ver , b lg ve m mar projelere ulaşımda güçlükler n
yaşanması, uluslararası değerleme standartlarının uygulamasının yeterl olmaması, gayr menkul ve
proje değerleme yöntemler n n y b l nmemes , gayr menkuller n değerler n olumlu ve/veya olumsuz
yönlerde etk leyeb lecek faktörler n seç m ve değer düzeltme parametreler n n gel şt r lemem ş
olması, yerleş m alanları düzeyler nde değer har talarının oluşturulamamış olması, değerleme
h zmetler n n kurumsallaşma sorunları le proje gel şt rme ve değerleme h zmetler n n yeters zl ğ ,
proje alanlarında özel ve kamu gayr menkuller n n etk n ve ver ml kullanım olanaklarını olumsuz
etk lemekte, gayr menkul değerler n n beklenen düzeyden büyük ölçüde farklılaşmasına yol açmakta
ve bu yapı; başta ﬁnans, nşaat ve d ğer sektörler n ve hatta ülke ekonom s n n r skler n n artışına
neden olmaktadır (Al efend oğlu ve Tanrıverm ş 2015).
Kentsel gel şme ve araz p yasalarının düzenlenmes açısından değerleme h zmetler ve değer
har talarının üret lmes zorunlu olmaktadır. Ancak 2/7/1965 tar h ve 634 sayılı Kat Mülk yet Kanununa
göre kat mülk yet n n ve kat rt fakının kurulmasında; anagayr menkulün bağımsız bölümler nden her
b r n n konum ve büyüklükler ne göre hesaplanan değerler le orantılı olarak projes nde tahs s ed len
arsa payının ortak mülk yet esaslarına göre açıkça göster lmes gerekt ğ halde (Md.3), 1965 yılından
bu yana bağımsız bölümler n arsa paylarının anagayr menkulün herb r bağımsız bölümünün değer
ve toplam taşınmaz değer le orantılı olarak dağıtılmadığı, proje gel şt rme ş n yapan k ş ve kurumlar
tarafından hala rastgele şlem yapılarak arsa payı dağıtımı ve tapu şlemler n n yapıldığı görülmekte
ve hatalı arsa payı dağıtımı da kentsel gel şme ve dönüşüm çalışmalarını olumsuz etk lemekted r.
D ğer yandan 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapılan araz düzenleme ve arsa üret m
çalışmaları le 3083 sayılı Sulama Alanlarında Araz Düzenlemes ne Da r Tarım Reformu Kanunu
kapsamında yapılan araz toplulaştırma çalışmalarının hala yüzölçümü üzer nden yürütülmes de
öneml eks kl k olarak ortaya çıkmaktadır. Esasen kentsel ve kırsal araz p yasalarında düzenleme
önces ve sonrası araz değerlemes yapılması ve mevcut koşullarda uygulama alanına g ren
parseller n yüzölçümü üzer nden eş t oranda kes nt yapılmasının neden olduğu hak kaybı ve ad l
olmayan uygulama b ç m n n terk ed lmes nde kamusal ve toplumsal menfaat bulunmaktadır. Bunlara
lave olarak Emlak Verg s ne Matrah Olacak Verg Değerler n n Takd r ne İl şk n Tüzük kapsamında
verg da reler nce, görev alanları ç ndek taşınmazların değerlemes nde yararlanmak üzere, mahall
bayındırlık, tarım, mar ve skan, orman, tapu ve kadastro, beled ye ve özel dare g b kuruluşlardan da
b lg alınarak verg har taları düzenleyeb l rler. B na ve arsa le lg l har taların düzenlenmes nde,
beldeler ve meskün yerler, b na ve arsa değerler esas alınarak bölgelere, bölgeler se meydan, sah l,
ana cadde, cadde ve sokaklara göre kısımlara ayrılacak olup, günümüze kadar bu alanda b r
çalışmanın yapılmadığı görülmekted r.
Küresel ﬁnansal kr zden sonra hatalı değerleme çalışmaları le menkulkıymetleşt rme
aşamasında yapılan hataların neden olduğu r skler ve bunların etk ler n n daha y anlaşıldığı ve bu
alanda b rçok ülkede sıkı düzenleme ve standartların uygulamaya konulduğu d kkat çekmekted r
(Al efend oğlu ve Tanrıverm ş 2015). Tem nat değerlemes ve gayr menkule dayalı sermaye p yasası
amaçlı değerleme çalışmalarının kal te sorunlarının olması, hem ﬁnansal s stem ç n r sk kaynağı
oluşturmakta, hem de gayr menkul yatırımları ve gayr menkule dayalı sermaye p yasası araçlarının
hraçlarını olumsuz etk lemekted r. Verg amaçlı değerleme le alım-satıma esas değerleme
çalışmalarında, şleme esas değer n p yasa koşullarına göre çok düşük olması da, merkez ve yerel
dareler n öneml ölçüde gel r kaybına uğramasına ve gel r veya servet dağılımında ad l olmayan b r
yapının oluşmasına neden olmaktadır. D ğer yandan kentsel dönüşüm, yen leme ve koruma alanları

le altyapı projeler nde araz ed n m le değerleme çalışmalarının uzun zaman almasına, araz ed n m
ve kamulaştırma mal yetler n n yükselmes ne ve hatta b rçok projen n sırf bu yüzden yapılab l r veya
uygulanab l r olmaktan çıkmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada dünyada değerleme örgütlenmes
yönünden model oluşturab lecek ülkelerdek genel yapının kısaca ncelenmes ve makro pol t ka
belgeler ndek hedeﬂer de d kkate alarak Türk ye'de kamu değerleme s stem n n yapılanmasına
yönel k model n ana hatlarının ortaya konulması yoluna g d lm şt r. Değerleme çalışmalarının tek b r
kamu otor tes tarafından düzenlenmes , verg amaçlı değerleme çalışmalarının yapılması le
gayr menkul p yasalarına yönel k makro göstergeler n üret m , p yasa gözlem ve anal zler ne yönel k
yapının mevcut para ve sermaye p yasalarına yönel k olarak kurulan değerleme s stem n
güçlend reb lecek b ç mde tasarımı ve b r k mlerden yararlanılması öneml b r avantaj olacaktır. Bu
amaçla seç lm ş ülkelerde kamu kes m nde değerleme çalışmalarının organ zasyonunun kısa özet
yapılarak Türk ye'de kamu kes m nde özell kle verg leme ç n değerleme çalışmalarının örgütlenme
model ne l şk n öner ler ortaya konulmuştur.

2. SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE KAMU KESİMİNDE DEĞERLEME ÇALIŞMALARININ
ORGANİZASYONU VE İŞLEYİŞİ
Farklı ülkelerde kamu kes m nde değerleme çalışmalarının örgütlenmes ve özel değerleme oﬁsler ve
ş rketler n n yetk lend r lmes le lg l uygulamalar değ ş kl k göstermekted r. Bazı ülkelerde farklı kamu
kurumları tarafından resm şlemlere esas değerleme çalışmasının yapıldığı ve/veya yaptırıldığı
görülmekted r. Ancak hemen her ülkede para ve sermaye p yasaları, gayr menkul alım-satım, tem nat,
proje gel şt rme, tüzelk ş lere ayn sermaye konulması, gayr menkule dayalı sermaye p yasası
araçlarının hracı, menkulkıymetleşt rme, s gorta ve muhasebe g b amaçlarla değerleme çalışmaları
tamamen özel ﬁrma veya l sanslı değerleme uzmanlarınca ver lmekted r. B rçok ülkede kamu
kes m nde sadece servet n verg lenmes , mar uygulaması, araz toplulaştırma, kamulaştırma ve
kamu taşınmazlarının yönet m ne l şk n amaçlarla değerleme şlemler , kısmen veya tamamı kamu
kurumlarınca yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Değerleme çalışmalarının yapılanması açısından
özell k gösteren bazı ülkelerde mevcut yapının anal z yapılmış olup, elde ed len sonuçlar aşağıda
özet olarak sunulmuştur (Ç zelge 1, Ç zelge 2):
İng ltere ve Galler:
Ülkede Gel rler ve Gümrükler Bakanlığı Değerleme Ajansı (Valuat on Oﬃce Agency) verg amaçlı
değerleme yapmak üzere kurulmuş ve bu amaçla ülke ç nde hemen her şeh rde ajansın b r mler
oluşturulmuştur. Ajans her k yılda b r defa k ralanan gayr menkuller k ra parası ve d ğer
gayr menkuller p yasa değer üzer nden değerleme şlem ne tab tutmakta, bu şlemde kapsamlı k ra
araştırması, k ra anket le p yasa ver ler ve resm ver ler b rl kte kullanmakta, ajans tarafından ülkede
şeh rler, mahalle ve cadde/sokak düzeyler nde çarpan katsayılarının tesp t ed lmekte ve değerleme
şlem n n ağırlıklı olarak çarpan katsayılarına dayalı olarak yapıldığı (rat ng valuat on) görülmekted r.
Ajans bünyes nde %90'ı gayr menkul bölümünden mezun olan 4 b n dolayında uzman çalışmakta,
ajansın personel gereks n m n n karşılanması ç n Kral yet Tarım Ün vers tes Gayr menkul ve Araz
Yönet m Fakültes kurulmuş ve L sanslı Değerleme Uzmanları Kral yet Kurumu (RICS) tarafından
akred te ed lm ş gayr menkul l sans ve l sansüstü programlarının mezunlarının bel rl b r oranının
ajansta st hdam ed lmes sağlanmıştır. İng ltere'de ajans le tapu dares , beled yeler, ün vers teler n
gayr menkul bölümler , değerleme uzmanları ve kurumları arasında çok güçlü b r l şk bulunmaktadır.
Değerleme çalışmaları ç n Bölge Değerleme H zmetler (D str ct Valuer Serv ces - DVS) kurulmuş
olup, DVS'ler; bütün kamu kuruluşları ve kamu malları yönet m ne l şk n bağımsız ve tarafsız
değerleme ve profesyonel gayr menkul danışmalığı sunmaktadırlar. Ajans; ( ) merkez hükümet ve
altyapı, ( ) yerel, bölgesel ve devralınan kamu h zmetler ve ( ) sağlık sektör le lg l üç ana b r me
h zmet ver lmekted r. Ülkede emlak verg s beled ye gel r olmasına rağmen, ajans tarafından yapılan
çalışmalar ve üret len değer har taları le hem merkez daren n verg gel rler ç nde gayr menkul
sektörünün payının %7' n n üzer nde olması sağlanmış, hem de gayr menkul değerler n n gel ş m ne
göre kalkınma pol t kalarının yönlend r lmes mümkün kılınmıştır.
Kuzey İrlanda:
Ülkede Değerleme ve Araz Ajansı (The Valuat on and Lands Agency-VLA) tarafından hazırlanan data
b lg sayar destekl toplu değerleme (Computer Ass ted Mass Appra sal-CAMA) model le
şlenmekted r. Bu amaçla oluşturulan satış kontrol ver tabanı (Sales Insfact on Database-SID) yen

b na ve k nc el satışı, normal satış tar h ve satış ﬁyatı g b yerel b lg ler n kayıt ed lmes ç n
kurulmuştur. Çalışma ek b , SID ver tabanından büyük hataların ayıklanması ve anal z ç n
görevlend r lm şt r. Gayr menkul p yasasının modellenmes ç n ülke 25 coğraﬁ bölgeye ayrılmış ve her
b r bölge komşusuna yakın numara ver lerek s mlend r lm şt r. Ülkede mal kler gayr menkuller n n
gerçek değerler ve kurulacak toplu değerleme s stem hakkında medya aracılığı le b lg lend r lm şt r.
Çarpan katsayılarının tesp t ve regresyon modeller tahm n ed lm ş, gayr menkul değerler n etk leyen
ﬁz ksel ve coğraﬁ faktörler n ağırlıkları tesp t ed lm ş ve gayr menkuller arasında benzerl kler n tesp t
ç n gerekl olan b lg ler de saptanmıştır. Yen den değerleme şlem , k ra değer üzer nden yapılmakta
ve gayr menkulün verg değer bu yolla saptanmaktadır. Gayr menkuller n değerleme şlem her 5
yılda b r yen den k ra parası ve p yasa değer üzer nden yapılmaktadır (Barańska 2013).
Almanya:
Ülkede verg amaçlı toplu gayr menkul değerleme çalışmaları federal sev yede Mal ye Bakanlığı
bünyes nde yürütülmekte ve d ğer bütün değerleme çalışmaları k temel yapı tarafından
gerçekleşt r lmekted r. Bunlar; “Değerleme Uzmanları Kom teler ” ve “L sanslı Özel Değerleme
Uzmanları”dır. Almanya'nın bazı eyaletler nde, değerleme uzmanları kom teler n n yaptığı çalışmaları
denetleyen ve bu çalışmalara yapılan t razlarda hakeml k görev gören “Değerleme Uzmanları
Yüksek Kom tes ” de vardır (Tanrıverm ş 2008, 2017). Ülkede Değerleme Uzmanları Kom tes ve
L sanslı Özel Değerleme Uzmanları tarafından değerleme çalışmaları yürütülmekted r (Erdem 2017).
Değerleme çalışmaları ç n Değerleme İlkeler s ml rehber hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.
Ülkede sorumluluk alanın büyüklüğüne ve ş yüküne göre 10–20 fahr uzmandan oluşan 500 c varında
Kom te bulunmakta ve bu kom te güncel alım-satım ﬁyatları temel nde bütün gayr menkuller n
standart (rehber/öner len) ﬁyatlarını bel rlemek, yerel gayr menkul pazarı raporlarını hazırlamak ve
kom te üyeler n n tamamının katılımıyla her yıl 1 Ocak tar h nde tavs ye ed len yaklaşık araz değerler
üzer nden değer har tası oluşturmak ve yayımlanmakla görevl d r. L sanslı özel değerleme uzmanları
se, Kom teler g b , pazar değer anal z ve sert ﬁkalarını hazırlama yetk s ne sah pt rler (Yomralıoğlu
vd. 2011).
Hollanda:
Verg amaçlı taşınmaz değerleme çalışmaları Hollanda Gayr menkul Değerleme Konsey (The
Netherland Counc l for Real Estate Assessment) ve 369 adet beled yen n “taşınmazlar ve Verg leme
da res ” tarafından yapılmakta ve d ğer çalışmalar se l sanlı gayr menkul uzmanları (RICS onaylı)
tarafından yürütülmekted r. Verg amaçlı değerleme ç n konsey ve beled yelerce kullanılan b lg
s stem oluşturulmuş (IWOZ) ve bu s stem hem tapudan b lg almakta, hem bütün emlak oﬁsler n n
satış lanı verd kler taşınmazların b lg ler bu s steme g r lmes zorunlu olmakta, hem de beled ye
taşınmazlar ve verg leme da res uzmanları p yasa araştırması yaparak türler ne göre taşınmaz
p yasalarında çarpan katsayıları, k ra ve p yasa değerler n n tesp t n yapmaktadır. Ulusal düzeyde
değerleme çalışmalarında har ta altıkları le coğraﬁ b lg s stemler (CBS)'nden yararlanılmaktadır. Bu
yolla zaman ç nde yerel düzeylerde gayr menkul varlığı ve p yasa koşullarındak değ ş kl kler n
anal z , alım- satım değerler ndek uyumsuzlukların tesp t ve takd r ed len değerler n kal te kontrolü
ç n konumsal l şk ler n anal z yapılarak takd r ed len değerler n geçerl l ğ olası bütün yönlerden tey t
ed lm ş olmaktadır. İnternet ortamından er ş leb len s stemde b r taşınmazın, bulunduğu yer n b lg ler
g r lerek, en son ne zaman değerleme yapıldığı, araz ve b na özell kler le taşınmazın p yasa değer
g b b lg lere ulaşılab lmes mümkündür. Verg amaçlı değerleme sonuçlarının hemen hemen
taşınmazın p yasa değer ne eş t olduğu, bu değer n emlak verg s dışında harçlar ve d ğer amaçlarla
da kullanıldığı, mal kler n değere t raz haklarının olduğu ve değer t raz etmek ç n kend ler n n l sanlı
uzmanlardan değerleme raporu aldıkları ve yargı yoluna g tme oranının % 0,1' n b le altında kaldığı
görülmekted r.
Polonya:
Ülken n gayr menkuller n toplu değerlemes konusunda öneml çalışmaları vardır. Konu le lg l
yönetmel k çıkarılarak toplu değerleme uygulama tekn ğ ayrıntılı b ç mde açıklanmış ve kadastro
amaçlı gayr menkul değerler n hesaplama sürec nde göz önünde bulundurulması gereken ver
toplama kaynakları bel rt lm şt r. Yönetmel ğe göre yapılı gayr menkuller; araz ve b leşenler şekl nde
ayrılmıştır. Kadastro değer ; gayr menkul p yasa değer le bağlantılı olması gerekt ğ nden, araz ve
üzer ndek b naların değerler ayrı ayrı hesaplanmakta, p yasa ﬁyatlarıyla karşılaştırılması gereken
kadastro değer doğrulama çalışması yapılmaktadır. Mevcut kanunlarla toplu değerleme ç n ht yaç

duyulan koşullar (uygulama tar h ve tüm süreç ç n fonlama har ç) bel rlenmekted r. B l msel temellere
dayalı çalışan ek pler çok yönlü faydası olan anal t k algor tmaları gel şt rm ş ve toplu değerleme
çalışması da gel şt r len bu s steme göre yürütülmekted r (Barańska 2013).
Slovenya:
Toplu gayr menkul değerleme s stem , yalnızca verg amaçlı değ l aynı zamanda d ğer toplumsal ve
bölgesel ht yaçları karşılamak ç n de kullanılmaktadır. 2009 yılında Uzay ve Savunma Bakanlığı Etüd
ve Har talama Kurumu Değerleme Oﬁs , toplu taşınmaz değerleme s stem le beled yelerde kurulan
değerleme s stem n n uygulama model n ortaya koymuştur. S stem n uygulaması ve kurulması 20062010 dönem nde tamamlanmıştır. 2010 yılında stenen sonuçlar elde ed lm ş, mal kler bu amaçlar ç n
kullanılan gayr menkul değerler ve özell kler n n anal z konusunda b lg lend r lm şt r. Mal kler n
değerleme şlemler ne l şk n ş kâyetler dare tarafından d kkate alınarak çalışmalar sonuçlandırıldığı
ç n yargı yoluna g d lmes oldukça düşük düzeye çek lmekted r. Ülkede toplu gayr menkul s stemler
Ocak 2012 tar h nde tam olarak kurulmuş, günümüzde toplu değerleme resm yet kazanmış ve ﬁ len
uygulanmaktadır. Ocak 2012 tar h nden t baren yaklaşık 6,5 m lyon kayıtlı gayr menkul ç n bel rlenen
p yasa değerler n n yasal bağlayıcılığı vardır. 2012 yılının sonunda bütün gayr menkul gruplarının
ndekslemes tamamlanmıştır. Değerleme Oﬁs , toplu değerleme s stem n n (Mass Valuat on SystemMSV) uygulanması ve devamlılığından sorumludur. Kurumun ver ml l ğ n artırmak ç n; gayr menkul
gel şt rme, har ta, ekonom , nşaat ve enformat k alanında eğ t m almış 24 uzman merkez ve bölgesel
oﬁslerde çalışmaktadır. Merkezdek 12 uzmanın görevler ; ( ) değerleme modeller n n gel şt r lmes ve
kal brasyonu, ( ) değerleme ve endeksleme prosedürler n n gel şt r lmes , ( ) çeş tl kamu kullanıcıları
ç n ver ve b lg kullanımı metodoloj s gel şt r lmes , ( v) Bakanlık ve beled yelerle şb rl ğ ve
değerleme düzenlemes hazırlanması, (v) IT (Informat on Technolog es) ve b lg sayar tabanlı b l ş m
s stemler gel şt rme, (v ) reel gayr menkul ver tabanında tüm gayr menkuller n p yasa değerler n
hesaplama ve (v ) gayr menkul p yasasının merkez anal z ve üç aylık, altı aylık ve yıllık gayr menkul
p yasa raporunu hazırlamak olarak saptanmıştır (Barańska 2013).
L tvanya:
Ülkede toplu değerleme s stem le lk araz değerlemes 2002 yılında gerçekleşm şt r. B na ve
yapılardan p yasa değer ne dayalı verg alınması 2006 yılında uygulamaya konulmuştur. Toplu
değerleme amaçlı gayr menkul ver tabanında 2 m lyondan fazlası araz olan 6 m lyondan fazla
gayr menkul b r m kayıtlıdır. B r yıl ç nde 100.000 adetten fazla gayr menkulün alım-satım şlem ,
p yasa anal z ve değerleme raporları kullanılarak toplu değerleme ç n altlık veya ver tabanı
oluşturulmaktadır. Araz ve b na değerleme b lg ler kamuya açık olup, merkez web s tes nden k ş sel
b lg lerle ücrets z er ş m olanağı sağlanmaktadır. Yasaya göre verg değer 5 yıl süre le geçerl d r.
Toplu değerlemede 10 yılı aşan uygulama tecrübes ne göre ş akışı; ( ) eğer satış ver s b r yıllık
per yodu aşmışsa, alan ve zamana bağlı olarak b r öncek toplu değerleme b lg ler n n kontrol
ed lmes , alan doğrulama (aynı bölge ve b nalar ç n) ve tekrar gözden geç rme (3-4 aylık b r süre), ( )
stat ksel anal z metotlarının kullanımının kal brasyonu ve model bel rleme (4-5 aylık sürede), ( ) toplu
değerleme performansını ölçme ve modeller düzeltme (2 ay süre) ve ( v) toplu değerleme
dokümanlarının hazırlanması, tartışılması ve onayı (3 aylık süre) olarak saptanmıştır (Barańska
2013).
F nland ya:
Ülkede tapu ve kadastro h zmetler Ulusal Araz Ölçme Kurumu (Nat onal Land Survey of F nlandNLS) tarafından yürütülmekted r. Bu kurum; ülkem zde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü le benzer
şler yapmaktadır. Genel Müdürlüğe bağlı 12 bölge b r m ve 35 yerel oﬁs ülke çapında görev
yapmaktadır. F nland ya'da gayr menkul b lg ler , ülkem zdek Tapu ve Kadastro B lg S stem
(TAKBİS) ve Kadastro Ver Konsol dasyonu (KVK) le benzerl k gösteren “JAKO System” adı ver len
GIS tabanlı b r s stemde tutulmaktadır. Bütün gayr menkul b lg ler , nternet üzer nden vatandaşların
er ş m ne açık olarak sunulmakta ve b lg paylaşımı konusunda oldukça şeﬀaf b r yapı oluşturulmuştur.
Genel Müdürlük ve bölge b r mler nde Gayr menkul Değerleme Bölümler kurulmuş olup, resm
değerleme çalışmaları bu ek pler tarafından yürütülmekted r. Ülkede sadece araz ve arsa
değerlemes yapılmakta, büyük şeh rlerde 5 yılda b r ve bütün ülkede 10 yılda b r verg amaçlı toplu
değerleme yapılması gerekl olmaktadır.

Estonya:
Ülkede 1991 yılından günümüze kadar gen ş kapsamlı araz reformu çalışması yapılmış ve hala
devam etmekted r. Araz reformları, ülkede h ssel mülk yet n ve küçük parseller n oluşmasını
önlem şt r. Emlak verg s s stem , F nland ya örneğ nde olduğu g b
araz verg s şekl nde uygulanmaktadır. Başka b r dey şle her k ülke
de bağımsız bölümlerden ve b nalardan emlak verg s almamaktadır.
1993, 1996 ve 2001 yıllarında yapılan çalışmalarda, F nland ya
örnek olarak alınmış, bu ülken n değerleme uzmanı ve değerleme
ş rketler n n danışmanlığından yararlanılmıştır. Ancak, 2001 yılından
bu yana toplu (kütle) değerleme yapılmaması, verg ye esas
değerler n güncel değerlerden uzaklaşmasına neden olmuştur.
Estonya'da düzenl per yotlarla toplu değerleme yapılmasına yönel k
b r düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum Estonya ç n b r zaﬁyet
oluşturmuş ve s yas nedenlerle hükümetler n gayr menkul değerler n güncellemekten kaçınması,
verg oranlarının artırılması sonucunu doğurmuştur. S stem n amacına ulaşab lmes ç n toplu
değerleme çalışmalarının düzenl per yotlarla yapılması ve bu konunun yasalarla düzenlenmes
zorunlu görülmekted r (Ç zelge 1, Ç zelge 2).
İspanya:
Ülkede toplu değerleme s stem , kapsamlı kadastro b lg s stem n n b r parçası olup, kentsel ve kırsal
gayr menkuller ç n sözel ve graﬁk b lg ler çeren büyük ver tabanı kurulmuştur. Yerel Mal Kanun le
1988 yılında değerleme ve verg lend rme konuları düzenlenm şt r. Kadastral değerler, pazar
anal zler ne göre elde ed len p yasa değerler ne bağlıdır. Kıyaslanab l r kadastral değerler n elde
ed leb lmes ç n yerel düzeylerde sürekl pazar ver ler toplanmakta ve kapsamlı anal zler ülke
düzey nde koord nel olarak yapılmaktadır. Toplu değerleme çalışmasında, önce dünyada yaygın
olarak kullanılan çoklu regresyon yöntem kullanılmış ve son 20 yıldan bu yana da değerleme
çalışmalarında yapay s n r ağlarından yararlanılmakta ve değerleme sonuçlarının doğruluğu ve kabul
ed leb l r olmasına önem ve öncel k ver lmekted r (Mora-Esperanza 2004).
Amer ka B rleş k Devletler ve Kanada:
Ülkede değerleme uygulamaları eyaletler tarafından düzenlenmekte olmasına karşın, 1989 tar hl
F nansal Kuruluşlar Reform, İy leşt rme ve Uygulama Kanunu (FIRREA) le bütün eyaletlerde l sanslı
uzmanlar tarafından değerleme yapılması zorunluluğu get r lm şt r. İlke olarak ABD ve Kanada'da
merkez hükümet n değerleme çalışmalarındak rolü sadece verg ve kamu malları le sınırlı düzeyde
tutulmuştur. ABD'n n her eyalet nde ve Kanada'nın her eyalet veya bölges nde kend ne özgü kanunlar
vardır. Kamu kes m nde gayr menkul değerlemes nde toplu değerleme yazılımları kullanılmak ve
d ğer amaçlarla değerleme ç n ulusal değerleme standartları esas alınmaktadır. ABD İç şler
Bakanlığı Kamu B naları İdares (Publ c Bu ld ngs Serv ce-PBS)'ne kamu taşınmazlarının k ra tesp t
ve satış amaçlı değerleme görev ver lm şt r. Verg leme amaçlı değerleme, eyalet düzey nde Gel r
Bakanlığına bağlı verg dares nde seç lm ş veya atanmış değerleme uzmanları (tax assesors)
tarafından yapılmakta ve bunların Uluslararası Verg Amaçlı Değerleme Uzmanları B rl ğ (IAAO) ve
lg l devlet kurumlarının eğ t m ve sert ﬁkasyonuna sah p olmaları zorunludur. Montana ve Maryland
Eyaletler har ç merkez hükümet yararına yapılan değerleme çalışmaları sınırlandırılmış ve yalnızca
yollar ve kamu malları ç n değerleme çalışmasına zn ver lm şt r. Hawa 'de se merkez hükümet n
değerleme yapması uygun bulunmamaktadır. Her k ülkede de değerleme uzmanlarının meslek
yeterl l kler n belgelend rmeler ve gayr menkul alanında l sans eğ t m veya yüksek l sans eğ t m
almaları ve ayrıca meslek örgütüne üye olmaları koşulu aranmaktadır. Ancak Kanada'da merkez
hükümet, z n ver len yerel b r otor te le b rl kte değerleme yapab l r. Amer ka'nın 50 eyalet nden 37
tanes ndek değerleme şlemler nde şeﬀaf ﬁyat pol t kası zlenmekte olup, Kanada'da bu durum bütün
eyalet veya bölgeler ç n geçerl olmaktadır. Her k ülkede de verg lend rme amaçlı değerleme
çalışması 1-6 yıl arasında yen den yapılmaktadır. Değerleme sonuçlarının kontrolü amacıyla başka
yöntem veya k ş lere yaptırılan sonuçları karşılaştırılmakta ve yerel denetleme kurullarının onayı
gerekmekted r (Barańska 2013).

Hemen her ülkede vergi, tapu işlemleri, kamulaştırma ve kamu taşınmazlarının yönetimi amaçlı değerleme
çalışmalarının, para ve sermaye piyasaları, muhasebe, yatırım ve diğer amaçlarla yapılan çalışmalardan farklı
olarak ele alındığı, genel olarak resmi işlemlere yönelik değerleme çalışmalarının özel kanunlarla düzenlendiği,
bu alanda mümkün olduğu ölçüde kamu yapılanmasına önem ve öncelik verildiği, özellikle ABD, İngiltere ve
Hollanda gibi ülkeler başta olmak üzere değerleme çalışmalarının bağımsızlığının korunması ve güvenli
değerleme çalışmasına önceliğin verildiği dikkati çekmektedir (Çizelge 1, Çizelge 2).
Farklı ülkelerde farklı amaçlarla değerleme örgütlenmesi ve işleyişinin kapsamlı olarak düzenlendiği, değerleme
standartlarının uluslararası örgütlerin standartları da dikkate alınarak hazırlanıp kullanıma sunulduğu,
değerleme rehberi hazırlama, uzmanların yetiştirilmesi ve değerleme çalışmalarının kurumsallaşmasına verilen
önem dikkate alındığında, özellikle gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul yatırımları ve
finansmanı gibi alanların başlı başına meslek haline gelmesi ve değerleme hizmetlerinin kurumsallaşmasında
söz konusu meslek disiplinlerinin anahtar rolüne sahip olduğu ortaya çıkmaktadır

3. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Türk ye'de gayr menkul varlığı ekonom k ve toplumsal yönlerden öneml b r yere sah pt r.
Gerek olağan dönemlerde, gerekse kr z dönemler nde konut ve yapı sektörü ekonom y
canlandıracak temel sektörler arasında görülmekted r. Kuşkusuz reel sektörün d ğer alanlarında
olduğu g b , nşaat sektörü de günümüzde sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktadır. İnşaat sektörünün
canlandırılması le başta gayr menkul olmak üzere 60'a yakın sektörün doğrudan veya dolaylı olarak
canlandırılması mümkün görülmekted r. Gayr menkul sektörünün ulusal hesaplar s stem nde
sınıﬂanması le lg l bazı sorunlar olmakla b rl kte; bu alanda araz ve arsa varlığı ve yapı stoku ağırlıklı
payı almaktadır. Özell kle araz yönet m n n temel n ; gayr menkul ekonom s , gayr menkul gel şt rme,
gayr menkul dares ve pol t kası, kadastro, mar, değer esaslı mar ve araz toplulaştırma le taşınmaz
ve varlık değerleme s stem oluşturmaktadır. Gayr menkul ekonom s ve yönet m çok boyutlu ve
kapsamlı b r çalışma alanı olup, bu alanın temel öğes se değerleme s stem n n kurulmasıdır.
Türk ye'de para ve sermaye p yasaları le yatırımcıların talepler ne yönel k değerleme
çalışmasında öneml lerleme sağlanmış olmasına karşın, emlak, gel r, kurumlar, veraset ve nt kal
verg s le harçlara yönel k değerleme le kamulaştırma, proje gel şt rme ve sınırlı ayn hak tes s , mar,
kat mülk yet n n tes s nde arsa payı dağıtımı g b alanlarda yapılan çalışmaların yeters z olduğu ve
mahkemelere sunulan b l rk ş raporlarındak değerleme şlemler n n se değerleme b l m , uluslararası
değerleme standartları ve mevzuat yönünden kabul ed leb l r olmaktan uzak olduğu gözlenmekted r.
Bu koşullarda TC Cumhurbaşkanlığınca açıklanan 100 Günlük İcraat Programında Çevre ve
Şeh rc l k Bakanlığınca gerçekleşt r lecek eylemler arasında “taşınmaz değerleme s stem n n
kurulması” hedeﬁn n yer alması, bu alanda yaşanan sorunların azaltılması ve özell kle kamu
h zmetler ne yönel k değerleme çalışmasının kal tes n n yükselt lmes ne olanak vermes bakımından
yaşamsal öneme sah p bulunmaktadır. Buna lave olarak Haz ne ve Mal ye Bakanlığı tarafından
yayımlanan “Yen Ekonom Programı” le de “gayr menkul değerleme s stem kurularak gayr menkul
envanter tamamlanacak, tapu harçları ve emlak verg ler n n gerçek değerler üzer nden alınması
sağlanacak şek lde gayr menkul verg lend rme s stem yen den düzenlenecekt r” hedeﬁ tesp t ve lan

ed lm şt r. Ancak bu konu le 2000'l yıllardan bu yana Bölümümüzün de katkı yaptığı b rçok kanun
tasarısı veya taslağının hazırlandığı ve genel olarak Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığına bağlı değerleme
h zmetler kurulu veya değerleme h zmetler genel müdürlüğü adı altında b r yapılanmanın b rçok
ülken n deney m ve ülke gerçekler açısından zorunlu olduğu vurgulanmıştır. Halen bel rt len eylem
öncel ğ kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetk ler n düzenleyen 4 nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnames 'n n 34. bölümünde değ ş kl k yapılmasına yönel k mevzuat değ ş kl k
taslağı hazırlanarak lg l Bakanlıkların görüşler ne açılmış olup, bu taslak le kurulması öngörülen
Taşınmaz Değerleme Da re Başkanlığının “Yen Ekonom Programı” le öngörülen h zmetler b r bütün
olarak yürütmes oldukça güç görünmekted r. Türk ye'de halen b rçok sorunu da olsa taşınmaz
değerleme s stem mevcut olup, yen s stem kurmak yer ne kamuda değerleme otor tes n n yen den
yapılandırılması ve değerleme uzmanlığının kurumsallaşması ve uluslararasılaşmasına gereks n m
duyulduğu açıktır. Makro pol t ka belgeler nde taşınmaz değerleme s stem n n kurulması
öngörülmekte olup, kurulması öngörülen s stem n mevcut uygulama le nasıl entegre ed leceğ ,
s stem kurgusunun başarı le doğrudan l şk l olacağı, değer b lg s stem kurma ve şletme le
gayr menkul borsası g b yapılanmaların mutlaka kamu otor tes bünyes nde (Borsa İstanbul A.Ş.
bünyes nde) olması, hem mülk yet b lg ler n n korunması, hem yatırımcı ve yatırımların korunması,
hem de üret len b lg ler n yoğun olarak kamusal amaçlı kullanıma yönel k olması yönler nden zorunlu
görülmekted r.
K tlesel değerleme yöntemler b rçok ülkede verg leme, mar ve toplulaştırma amaçlı
kullanılmakta ve değerleme çalışmalarının yürütülmes görevl ve yetk l kamu kurumuna ver lm şt r.
Türk ye'de benzer b ç mde verg ve harçlara yönel k olmak üzere kamu değerleme altyapısının
gel şt r lmes , değerleme çalışmalarının ad l b ç mde yapılması, verg ve harç gel r kayıplarının
azaltılması, kamu kurumları ve ş rketler başta olmak üzere servet n gerçek büyüklüğünün tesp t ve
değerleme uzmanlığının kurumsallaşmasına altlık oluşturulması zorunlu görülmekted r. Değerleme
uzmanlığının kurumsallaşması ve kamuda değerleme şler n n yürütülmes ne yönel k olarak başta
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, M ll Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası Anon m Ş rket Genel
Müdürlüğü, Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı ve Türk ye Beled yeler B rl ğ le Ankara Ün vers tes
Gayr menkul Gel şt rme ve Yönet m Anab l m Dalı arasında 2010 yılından bu yana uygulanan eğ t maraştırma-uygulama şb rl ğ protokoller le bu alanda eğ t m almış uzmanların, kurulması öner len
b r m n omurgasını oluşturması ve özell kle dünyada gayr menkul, yapım yönet m ve çevre alanında
tepe meslek, eğ t m ve akred tasyon kurumu olan L sanslı Değerleme Uzmanları Kral yet Kurumu
(RICS) tarafından akred te ed lm ş mezunların “uzman” olarak st hdam ed lmes nde; ülkem z n
geleceğ ve gayr menkul p yasalarına yabancı yatırımlarının artırılması, gayr menkul gel şt rme,
gayr menkul yönet m , değerleme ve ﬁnans alanlarına yabancıların güvenler n n artırılması
bakımından yaşamsal önem taşımaktadır.
ABD, İng ltere, Hollanda ve Polonya g b ülkelerde değerleme uzmanlığı ç n RICS tarafından
onaylanmış b r l sans ve l sansüstü programdan mezun yet veya meslek yeterl l k belges alınması
gerekmekted r. D ğer b r fade le değerleme uzmanlığı ç n gayr menkul alanında l sans d plomasına
sah p olmak temel koşullar arasında sayılmakta ve bu özell ğe sah p olan k ş ler n değerleme
faal yetler n yürüttükler gözlenmekted r. Bunların dışında kalan hukuk ve mühend sl k fakültes
mezunları ç n mutlaka gayr menkul alanında yüksek l sans ve sert ﬁka koşulu aranmaktadır. ABD'de
b rçok eyalette gayr menkul ve ﬁnansı alanlarında l sans ve l sansüstü dersler almış k ş ler n ﬁ len
kamu ve özel kuruluşlarda değerleme çalışması yapmalarına z n ver lmekted r. Türk ye'de günümüze
kadar kamu kurumları bünyes nde değerleme çalışmaları; kıymet takd r kom syonları, bedel/değer
tesp t kom syonları ve hale kom syonları tarafından ve mahkemelerce değerleme çalışmaları se
b l rk ş kurullarınca yapılmış, gayr menkul ve değerleme alanında uzmanlık eğ t m almamış k ş lerce
yürütülen değerleme h zmetler nde öneml kal te sorunlarının olması doğaldır. Ancak son 20 yılda
gayr menkul yatırımları, proje gel şt rme ve gayr menkule dayalı sermaye p yasası araçlarının
yaygınlaşmasına bağlı olarak gayr menkul gel şt rme uzmanlığı ülkem zde de yen b r meslek dalı
veya uzmanlık alanı olarak hızla gel şmekted r. ABD, Kanada, Almanya g b gel şm ş ülkelerde
değerleme h zmet n n; meslek ve et k kurallar le standartlara uygun ve şeﬀaf yapılmasını sağlamak
ç n uluslararası düzeyde kabul görmüş gayr menkul gel şt rme uzmanlarınca yapılmasına önem
ver lmekted r. Benzer b ç mde ülkem zde de önceler her l sans mezununun gayr menkul ve varlık
değerleme, gel şt rme, yönet m, konut ve proje kred s , menkulkıymetleşt rme, verg leme g b

alanlarda uzman olarak çalışmasına zorunlu olarak gereks n m olmuş ken, günümüzde uluslararası
düzeyde akred te ed lm ş gayr menkul gel şt rme ve yönet m bölümler n n l sans ve l sansüstü
programlarında ﬁ len eğ t m-öğret m yapılmakta ve yapılacak yen yasal düzenlemelerle de
“gayr menkul gel şt rme ve yönet m uzmanlarının” görev ve yetk ler n n de tanımlanmasına
gereks n m bulunmaktadır.
Mevcut Coğraﬁ B lg S stemler ve Tapu ve Kadastro B lg S stem (TAKBİS) altyapı le entegre
değerleme s stem nde kamunun doğrudan değerleme yapması yer ne, bağımsız l sanslı uzmanlar le
6754 sayılı B l rk ş l k Kanunu ve Adalet Bakanlığının genelgeler nde de vurgulandığı üzere
uluslararası düzeyde akred te ed lm ş gayr menkul gel şt rme ve yönet m uzmanları tarafından
değerleme çalışmasının yapılması, kamunun değerleme çalışmalarının denet m n yapması ve toplu
değerleme ç n gerekl olan bütün altlıkların bel rt len uzmanlar tarafından oluşturulması ve ayrıca
değer har talarının da hazırlanarak beled yeler le kalkınma le lg l kurumlar başta olmak üzere bütün
paydaşların kullanımına sunulması sağlanmalıdır. Özell kle bankalar ve Merkez Bankasınca değer
har taları le gayr menkul k ra ve değer endeksler kullanılarak potek havuzunun r sk n n ölçülmes ,
menkulkıymetleşt rme aşamasında r sk ölçümü ve kred derecelemeler n n sağlıklı yapılması le
kentsel yen leme ve dönüşüm pol t kalarının rasyonel olarak tesp t ve uygulanmasının da mümkün
olab leceğ ve başta yargı organları olmak üzere bütün kes mler n farklı zaman aralıklarında aldıkları
değerleme raporlarının denet mler n yapmalarının kolaylaşab leceğ gözden uzak tutulmamalıdır.
Al efend oğlu ve Tanrıverm ş (2017) tarafından da vurgulandığı üzere, türler ne göre taşınmazların
verg değerler n n p yasa değerler ne yaklaştırılması hal nde, mevcut verg ve harç oranlarının 1/3
düzeyler ne çek lmes le toplam verg gel rler n n en azından 2-3 kat artırılmasının mümkün
olab leceğ gözden uzak tutulmamalıdır. Bel rt len amaçla taşınmaz değerleme s stem n n rasyonel
olarak yapılandırılab lmes ç n; bütün verg kanunları ve tüzükler le mar, tapu, kadastro, kentsel
dönüşüm, para ve sermaye p yasaları düzenlemeler n n b r bütün olarak gözden geç r lmes n n
zorunlu olduğu ve bunun yapılamaması hal nde başarı olanağının düşük düzeyde kalacağı
vurgulanmalıdır.
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Sürekl� Gözlem Yapan GNSS İstasyonları Ağı ve Ulusal Datum Dönüşümü Projes� (TUSAGA-Akt�f /
CORS-TR)” İstanbul Kültür Ün�vers�tes� (İKÜ) yürütücülüğünde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ve (TKGM), Har�ta Genel Müdürlüğü (HGK) müşterek müşter� olmak üzere, 08 Mayıs 2006 tar�h�nde
başlamış olup, Aralık 2008 �t�bar�yle tamamlanmasıyla faal�yete geçm�şt�r. Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü �le Har�ta Genel Müdürlüğü’nce müşterek olarak �şlet�len s�stem, 15 Haz�ran 2011 tar�h�ne
kadar test amacıyla ücrets�z olarak �şlet�lm�ş olup, bu tar�hten �t�baren s�stem g�derler�n�n karşılanması
amacıyla Bakanlıklar Arası Har�ta İşler�n� Koord�nasyon ve Planlama Kurulunca bel�rlenen b�r�m
f�yatlar üzer�nden ücretl� olarak �şlet�lmeye başlanmıştır.
TUSAGA-Akt�f S�stem� Yapısı
TUSAGA-Akt�f S�stem�; TKGM ve HGM'nde bulunan 2 adet kontrol merkez� �le 4 adet sab�t GNSS
�stasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�nde olmak üzere toplam 146 adet Sab�t GNSS
�stasyonlarından oluşmaktadır (Şek�l 1).

TUSAGA-Aktif Sistemi Çalışma Prensibi
TUSAGA-Aktif sisteminde, tüm ülkeyi kaplayan koordinatları bilinen referans istasyonlarına
yerleştirilen GNSS alıcılarının gözlemleri, kontrol merkezine VPN ve yedekli olarak GPRS/EDGE
üzerinden iletilmekte; kontrol merkezinde atmosfer ve diğer hatalar modellenerek RTK/DGPS
düzeltmeleri gerçek zamanda hesaplanıp, RTCM formatında GPRS/EDGE üzerinden konumlama için
gezici GNSS alıcılarına gönderilmektedir.
Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) düzeltme verileri RTCM (Radio Technical Commission for
Aeronautics) iletişim formatında olup GPRS/EDGE üzerinden TUSAGA-Aktif sistemi kullanıcılarına
NTRIP (Internet Protokolü Üzerinden RTCM Verisinin Ağ Dağıtımı) ile gönderilmektedir. GNSS
alıcıları; DGPS verisini kullanarak metre altı hassasiyette, RTK verisini kullanarak da santimetre
hassasiyetinde konum belirlemektedir.
TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ SABİT GNSS İSTASYONLARI
TUSAGA-Aktif sistemi sabit GNSS istasyonlarının kurulumundan önce sistemin bütününü
etkileyebilecek atmosferik etkiler, ülke topoğrafyası, iletişim araçları gibi konuların Türkiye koşullarında
test edilmesi sonucuna varılmış ve 2 Eylül – 31 Ekim 2006 tarihlerinde benchmark (BM) test çalışması
yapılmıştır. Test alanı olarak Trakya ve İstanbul Bölgesi'nde 300 x 100 km'lik bir alan seçilmiş ve 13
sabit GNSS istasyonu yeri belirlenmiş ve her biri 6 sabit GNSS istasyonundan oluşan 60-90-120 km'lik
üç çeşit ağ üzerinde test çalışmaları yapılmıştır. BM test çalışmaları sonucunda sabit istasyonlar arası
mesafenin ortalama 80 km civarında verimli olduğu tespit edilmiştir. BM testi sonucunda 81 olan sabit
GNSS istasyon sayısı 146 adet olarak değiştirilmiştir. Güvenlik, elektrik ve internet altyapıları olacak
şekilde nokta yerleri belirlenmiş ve bu kriterlere göre Türkiye'de ve KKTC'de toplam 146 adet
TUSAGA-Aktif istasyonu tesis edilmiştir.
TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonu tesisleri ülke ve bölge koşullarına uygun olarak planlanmıştır.
Sonuç olarak iki türlü zemin tesisi yapımına karar verilmiştir;
* Toprak zeminde beton yer pilyesi,
* Çatı ve teraslarda büyük çaplı, galvaniz kaplı çelik pilyeler.

TUSAGA-AKTİF KONTROL MERKEZİ
TUSAGA-Aktif Projesi kapsamında ana kontrol merkezi TKGM ve yedek kontrol merkezi HGM’de
olacak şekilde 2 adet kontrol merkezi kurulmuştur. Tüm TUSAGA-Aktif sabit istasyon verileri, otomatik
olarak kontrol merkezine iletilmekte ve hesaplanan ağ-RTK düzeltme verileri kullanıcılara
ulaştırılmaktadır (Şekil 4).
TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezi Donanımları
2008 yılında kurulan TUSAGA-Aktif Kontrol Merkezleri o günkü teknolojiye uygun olarak kurulmuş ve
günümüze kadar hizmet vermiştir.
2014 yılı sonunda teknolojik gelişmelere uygun olarak (32-64 Bit, RAM kapasitelerinin artması,
İşlemcilerin çekirdek sayılarının hızlarının artması, depolama birimlerinin kapasitelerinin ve hızlarının
artması, vb.) TUSAGA-Aktif Sistemi yazılım ve donanımları güncellenmiştir.
Güncel yazılım ve donanıma sahip kontrol merkezinde; Sabit GNSS istasyonlarından gelen her bir
saniyelik veriler Kontrol Merkezi yazılımları ile değerlendirilmekte ve hesaplanan Ağ-RTK düzeltme
verileri kullanıcılara sunulmaktadır.
Ayrıca Sabit GNSS istasyonlar tarafından toplanan ve Kontrol merkezine gönderilen veriler; bir
saniyelik RINEX verileri saatlik olarak, 30 saniyelik RINEX verileri günlük olarak sistem içerisinde özel
olarak yer alan RAID5 depolama kontrol sistemi ile veri güvenliği sağlanan depolama alanlarında;
RINEX verileri (Hatanaka), raporları ve log dosyalarını depolamakta ve kullanıcılara sunmaktadır.
TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezi Yazılımı
TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezindeki tüm hesaplamalar için Trimble Pivot Platform yazılımı
kullanılmaktadır. Bu yazılımla; tüm referans istasyonlarına bağlantı ve gözlemlerin transferi, TUSAGAAktif Sabit GNSS istasyon noktalarının koordinatlarının hesaplanması, hataların modellenmesi,
düzeltmelerin hesaplanması ve gezicilere yayınlanması, RTK hizmetleri, web hizmetleri, gezicilerin
izlenmesi ve verilerin depolanması işlemleri gerçekleştirilmektedir.
TUSAGA-Aktif Sistemi Düzeltme Parametreleri
Kontrol merkezinden VRS RTCM3.1, VRS CMR+, SAPOS FKP 2.3, RTCM3Net (MAC) ve DGPS
olmak üzere 5 adet düzeltme yayınları yapılmaktadır. Düzeltme parametreleri TUSAGA-Aktif uyumlu
GNSS alıcıları tarafından kullanılmakta ve
sistem tarafından gerçek zamanlı olarak
kullanıcılar izlenebilmektedir (Şekil 5).

FKP Alan Düzeltme Tekniği
Literatürde FKP (Flachen Korrectur Parameter) olarak bilinen alan düzeltme yaklaşımında tüm
TUSAGA-Aktif sistemi ağı kullanılarak her bir sabit istasyonda atmosferik düzeltmeler ve/veya taşıyıcı
faz düzeltmeleri hesaplanmaktadır. Böylece;
• Düzeltmeler gezici tarafından kullanılabilmektedir (birçok değişik enterpolasyon modelleri ile).
• Çift / tek yönlü iletişim yeterli olmaktadır.
• Kullanıcı sayısında bir sınırlama söz konusu olmamaktadır.
FKP yaklaşık konumu bilinen referans istasyonu ile gezici arasındaki uzaklığa bağlı hata terimlerinin
hesabına olanak vermektedir. Burada sadece gezicinin koordinatları ve uydu bilgilerine gereksinim
bulunduğundan konum belirlemesi, tüm ağ ile ilgili hesaplardan bağımsız olarak
gerçekleştirilebilmektedir. Gezici, ağ düzeltmesini sabit istasyonların birinden alır çift yönlü
haberleşmede bu istasyonu merkez olarak belirler. Tek yönlü haberleşmede kullanıcı, kendisine yakın
olan bir istasyonu kendi seçmek durumunda olduğundan, tek yönlü haberleşme hemen hemen
kullanılmamaktadır. Yayın formatı RTCM 2.3'dür.
VRS Tekniği:
VRS (Virtual Reference Stations) sanal referans istasyonu uygulamasında ön koşul, TUSAGA-Aktif
sistemi ağındaki kontrol merkezi ile gezici arasındaki iki yönlü iletişimdir. Gezici, yaklaşık
koordinatlarını kontrol merkezine göndermekte ve merkez de tüm ağ bilgilerini kullanarak söz konusu
gezici konumu için VRS referans verilerini oluşturmaktadır. Merkezde oluşturulan VRS düzeltmeleri,
genellikle RTCM ile geziciye gönderilmektedir.
VRS yönteminde tüm ağdan oluşturulan düzeltmeler, gezicinin hemen yakınında oluşan sanal bir
referans İstasyonu üzerinden yayınlanmaktadır. Oluşturulan bu sanal istasyon diferansiyel GPS
(DGPS) teknolojisi ile oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu sanal istasyondan da double-differenced (çiftli
farklar) alınarak düzeltmeler hesaplanabilmektedir. Yayın Formatları CMR+, RTCM 2.3, RTCM 3.0'dür.
MAC Düzeltme Tekniği:
MAC (Master Auxiliary Concept- Ana Yardımcı İstasyon Yöntemi) RTCM 3.x ağ formatının temelini
oluşturan düşünce, bir alt ağ ölçü verilerinin sıkıştırılmış olarak geziciye gönderilmesi ve gezicinin farklı
hata kaynakları için kendi ağ hesaplarını yapmasını sağlamaktır. Ancak bunun bir dezavantajı,
genellikle ağın sadece bir alt bölümüne ait verilerin gönderiliyor olmasıdır. RTCM 3.0 ağ önerisinin
diğer bir dezavantajı ise, sadece belirli bir zamana ait iyonosferik ve geometrik hataların
gönderilmesidir. Gezici doğrudan sunucu veri dizisini almaya başladığında, sistematik etkilere ait
hemen bir bilgi sahibi olamamaktadır. İyonosferik ve özellikle troposferik modellerde, parametrelerin
saptanması için zaman gerekmektedir. İyi bir model duyarlığına ulaşmak için 15 dakika veya daha uzun
bir zaman gereklidir. Ancak bu süre içerisinde sistematik hatalar gereken güvenli düzeyde
modellenebilmektedir. RTCM 3.x ağ yöntemi, ağ sunucusunda oluşturulan komple filtre durumunu
kullandırmamaktadır. Sadece sunucuda elde edilen belirsizlikleri (ambiguity) kullanmakta ve bunları
taşıyıcı faz ölçmelerinden çıkarmaktadır (Carrier Phase). Diğer bir deyişle, MAC tasarımı, ana
istasyondaki kod ve taşıyıcı faz verileri ile dış istasyonların taşıyıcı faz verilerini, belirsizlikler önceden
ayıklanmak suretiyle gönderecek şekildedir. Bu veriyi alan gezici;
• Geometrik ve iyonosferik etkilerin basit enterpolasyonu,
• Ağ sunucusunun ağ bilgilerini RTCM 3.0 ağ önerisi formatına çevirmeden önceki tüm hata
kaynaklarını içeren kompleks modele benzer bir model oluşturulmasını gerçekleştirir.
TUSAGA-Aktif Sisteminin Periyodik Ölçülerle Kontrolü
TUSAGA-Aktif Sisteminden santimetre duyarlılığında konum elde edilebilirliğinin kontrolü amacıyla,
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince ortalama 700 adet yer kontrol
noktasından 6 aylık periyotlarla yılda 2 defa olmak üzere, düzenli olarak
periyodik kontrol ölçüleri yapılmaktadır (Şekil 6). Periyodik kontrol ölçüleri;
homojen dağılımlı ve konum doğrulukları daha önce onaylanmış yer
kontrol noktalarının TUSAGA-Aktif sistemine dayalı olarak RTK ölçü
yöntemi ile ölçülmesi ve ölçü sonucunda elde edilen konum bilgilerinin
mevcut onaylı konum bilgileriyle karşılaştırılması sonucunda oluşan
farkların değerlendirilmesi ile yapılmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sisteminin doğruluğu, konum bilgisi onaylı yer kontrol noktalarının 3 ayrı vektördeki
konum bilgilerinin, TUSAGA-Aktif sisteminden ölçülmüş konum bilgileri arasındaki farkların Karesel
Ortalama Hata (KOH) hesabıyla her vektörün ayrı ayrı hesaplanması sonucu elde edilmektedir. Yıllara
göre sonuç farkıTablo 1'de verilmiştir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcıları
TUSAGA-Aktif Sistemi tarafından yayınlanan düzeltme parametreleri alıcıdan bağımsız olarak
yayınlanmaktadır. NTRIP Protokolünü destekleyen ve GPRS/EDGE modeme sahip olan her türlü
GNSS alıcısı marka ve model TUSAGA-Aktif sisteminin yayınlarını alabilmektedir ve gerçek zamanda
konum bilgilerini elde edebilmektedir. Bu amaçla sistemden faydalanmak isteyen alıcılar GSM
modemi ile 212.156.70.42 numaralı IP'den düzeltme parametrelerini alabilmektedir. 20 Temmuz 2018
tarihi itibari ile sistemde 10756 adet kullanıcı kaydı bulunmaktadır ve sistemden aktif olarak
faydalanmaktadır (Şekil 7). TUSAGA-Aktif Sisteminin 2017 yılı (Şekil8) ülke genelinde kullanım
haritası incelendiğinde sistemin ülke ve KKTC genelinde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.
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TUSAGA-Aktif Sisteminden Faydalanan Kurumlar
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) kapsamında Yenileme çalışmalarında,
• Orman kadastrosu ve 2-B uygulamalarında,
• Kadastro Paftalarının ITRFyy sistemine dönüştürülmesinde,
• RTK uygulamalarında,
• Kadastro Müdürlüğü uygulamalarında…
HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Farklı koordinat sistemleri (ED-50/WGS-84) arasındaki dönüşüm parametrelerinin
belirlenmesinde,
• Jeodezik uygulamaların (koordinat alımı, nokta hızlarının, aktif tektonik hareketlerin belirlenmesi
vb.) gerçekleştirilmesinde,
• Tüm GNSS çalışmalarında referans koordinat sistemi belirsizliğini giderecek sabit nokta hizmeti
olarak…
DİĞER KURULUŞLAR
• Haritacılık, coğrafi bilgi ve altyapı ile uğraşan
BELEDİYELER
meslek disiplinleri başta olmak üzere anlık
• Halihazır haritalar,
konum bilgisine ihtiyaç duyan tüm kurum ve
• Altyapı ve diğer coğrafi çalışmalar,
kuruluşlar…
• e-belediye…
BAKANLIKLAR
• Milli Savunma Bakanlığı,
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
• İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar,
• e-Devlet ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri…

BİLİMSEL KURULUŞLAR - ÜNİVERSİTELER
• Yer bilimleri ve coğrafi bilgi sistemleri
araştırmaları,
• Deprem Mühendisliği, jeofizik ve sismoloji
alanları,
• Depremlerin önceden bilinmesi ve erken
uyarı çalışmaları,
• Meteorolojik çalışmalar,
• Uzay ve yer bilimlerindeki diğer çalışmalar…

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı tüzel kişilere ülkede mülk edinme hakkının tanınmadığı,
bu hususa ilk kez 1856 tarihli Islahat Fermanı ile değinildiği görülmektedir. Bu tarihten itibaren Avrupa
Devletleri, Osmanlı idaresindeki yurttaşları için taşınmaz edinme hakkının tanınmasını istemişlerdir.
Bu istek ve ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla 7 Safer 1284 (9 Haziran 1867) tarihinde “Safer
Kanunu” olarak da anılan “Teb'ayı Ecnebiyenin Emlaka Mutasarruf Olmaları Hakkında Kanun”
ile yabancılara ilk kez taşınmaz mal edinim hakkı tanınmıştır. Bu kanun ile yalnızca yabancı gerçek
kişilere bu hak verilmiş olup yabancı tüzel kişiler için ise herhangi bir hüküm öngörülmemiştir. Osmanlı
hukukunda yabancı şirketlerin taşınmaz edinimleri konusunda ise açık bir düzenleme bulunmayıp,
1913 yılına kadar Türk tüzel kişileri için dahi taşınmaz mal mülkiyeti edinim hakkının verilmediği
görülmektedir. Sonrasında bu hak 1913 tarihli “Eşhası Hükmiyenin Emvali Gayrımenkuliye
Tasarruflarına Mahsus Kanunu Muvakkat” hükümleri kapsamında Osmanlı uyruğunda bulunan
tüzel kişilere tanınmış olup yabancı tüzel kişilere bu konuda herhangi bir hak tanınmamıştır. Yalnızca
fermanlarla bazı dini, ilmi, hayri ve sıhhi müesseselere münferiden taşınmaz edinim izni verilmiştir. Bu
hususun nedenleri arasında; gerçek kişilere nazaran tüzel kişilerin daha güçlü olmaları, uluslararası
ekonomik ve siyasi hayatta etkilerinin daha büyük olması, devletin asıl maddi unsurlarından birini
teşkil eden ülke toprağında güçlü şirketlere sınırsız malik olma izninin verilmek istenmemesi ile bunun
milli güvenlik ve kamu yararının gereği olarak görülmesi sayılabilir.
Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise Lozan Barış Antlaşmasıyla, 7 Safer 1284 tarihli Kanunun kabul
ettiği tebaaya temsil sistemi yerine tam bir ahdi mütekabiliyet sistemi getirilmek suretiyle, yabancının
ülkede mülk edinme imkânı kısmen sınırlanmıştır. Sözü edilen antlaşmayla ahdi mütekabiliyet
sistemini kabul eden Türkiye Cumhuriyeti, bu antlaşmadan yedi ay kadar sonra, çıkardığı Köy
Kanununda yabancı gerçek ve tüzel kişilerin köyde gayrimenkul edinmelerini yasaklamıştır. Köy
Kanunu ile yapılmış olan bu sınırlamayı Tapu Kanununun 35 ve 36'ncı maddelerindeki sınırlama
izlemiştir.
1934-2003 döneminde ise karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydı ile sadece yabancı
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gerçek kişilere taşınmaz satın alma ve taşınmazın miras yoluyla edinimi hakkı tanınmıştır.
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Anayasa Mahkemesinin 14.03.2005 tarih ve 2003/70 E., 2005/14 K. Sayılı Kararı

19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 03.07.2003 tarih ve 4916 sayılı Kanun
ile değişen Tapu Kanununun 35. maddesinde tüzel kişilere taşınmaz edinim hakkı tanınmıştır. Buna
göre karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile
yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri,
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmaz edinebileceklerdir. Karşılıklılık ilkesinin
uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına veya yabancı ülkelerde
bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine tanıdığı hakların, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarına veya ticaret şirketlerine de tanınması esastır. Yabancı uyruklu gerçek
kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret
şirketlerinin otuz hektardan fazla taşınmaz edinebilmesi Bakanlar Kurulunun iznine tâbidir. Bu kişiler
lehine, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi halinde karşılıklılık şartı aranmaz. Tapu
Kanununun 35. maddesini yukarıdaki şekilde değiştiren 4916 sayılı Kanunun 19. maddesi, Anayasa
Mahkemesinin 14.3.2005 tarih ve 2003/70 Esas, 2005/14 Karar sayılı kararı ile Anayasaya aykırı
bulunarak iptal edilmiştir.(R.G. tarih 26.04.2005- sayı 25797).
Anayasa Mahkemesinin iptal kararının ardından, 29.12.2005 tarih ve 5444 sayılı Kanun ile yeniden
düzenlenen Tapu Kanununun 35. maddesinde tüzel kişilerin taşınmaz edinimleri şu şekilde
düzenlenmiştir;
Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri,
ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinebilirler. Bu
şirketler lehine Türkiye'de taşınmaz rehini tesisinde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan kayıt ve
sınırlamalar aranmaz. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin
kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri dışındakiler Türkiye'de taşınmaz
edinemez ve lehlerine sınırlı aynî hak tesis edilemez. Bu ticaret şirketlerinin; kamu yararı ve ülke
güvenliği bakımından, taşınmaz ve sınırlı aynî hak edinemeyecekleri alanları tespit etmeye Bakanlar
Kurulu yetkili kılınmıştır. Tapu Kanununun 35. maddesini yukarıdaki şekilde değiştiren 5444 sayılı
Kanun, Anayasa Mahkemesinin 11.04.2007 tarih ve 2006/35 Esas, 2007/48 sayılı kararı ile
Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir (R.G. tarih 16.01.2008- sayı 26758).
2008 yılında 5872 sayılı Kanun ile 35. maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları değişikliğe uğramıştır.
5872 sayılı Kanun ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip
ticaret şirketlerinin, taşınmaz ve sınırlı aynî hak edinemeyecekleri alanları, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının tescile esas koordinatlı harita ve planlarını içeren teklifi üzerine belirlemeye Bakanlar
Kurulunun yetkili olacağı düzenlenmiştir.
Son olarak; yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin hükümler Tapu Kanununda değişiklik öngören
03.05.2012 tarih ve 6302 sayılı Kanun ve 04.08.2018 tarih ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile mevcut halini almıştır.
Yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde yabancıların ülkemizden taşınmaz edinimleri konusu
yabancı gerçek kişilerin, yabancı tüzel kişilerin ve ülkemizde kurulmuş yabancı sermayeli ticaret
şirketlerinin edinimleri olmak üzere üç başlık altında incelenmelidir.
1.Yabancı Gerçek Kişiler
Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin
gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu
gerçek kişiler Türkiye'de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmektedirler.
Bu konudaki en belirgin sınırlamalar Tapu Kanunu ile ön görülen sınırlamalar olup bunun dışında 2565
sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu,
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu gibi kanunlarda yer alan sınırlamalar da mevcuttur. Bunun
yanı sıra 1062 sayılı “Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin
Türkiye'deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabele-i Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun”
(Mukabele-i Bilmisil Kanunu) ile genel bir sınırlama ön görülmüş olup zaman içerisinde bu Kanuna

dayalı alınan Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ülkeler için getirilen yasaklama ve sınırlamalar
halen geçerliliğini korumaktadır.
Belirtilen kanun hükümleri ile öngörülen yasak ve kısıtlamalara uyulması kaydı ile yabancı uyruklu
gerçek kişilerin ülkemizden taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebilmeleri, 35. madde gereği
alınacak Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca mümkün bulunmaktadır. 35. maddenin 3. fıkrasında yer
alan “Cumhurbaşkanı, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişiler ile
yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret
şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran,
tür, nitelik, yüzölçümü ve miktar olarak belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen
durdurabilir veya yasaklayabilir.” hükmü ile bu konuda Cumhurbaşkanına yetki verilmiş olup
04.08.2018 öncesi bu yetki Bakanlar Kurulunda bulunduğundan, Bakanlar Kurulu, 25.06.2012
tarihinde aldığı 724 sayılı kararı ile vatandaşları ülkemizden taşınmaz mal edinebilecek ülkeler ve
edinim şartlarını belirlemiştir. Eski düzenlemede yabancıların taşınmaz edinimi hususunda belirleyici
olan karşılıklılık ilkesi bu tarih sonrası için aranmaktadır. Mevcut uygulamada ülkemiz ile arasında
karşılıklılık bulunup bulunmadığına bakılmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenen 183 ülkenin
vatandaşları ülkemizde bulunan taşınmazları edinebilmektedirler.
Öncesinde olduğu gibi 35. maddenin son halinde de yabancıların taşınmaz edinebilecekleri alanlara
ilişkin bir sınırlama mevcut olup yabancı edinime açık alanlar, özel mülkiyetin mümkün olduğu alanlar
olarak belirlenmiştir. Ancak ilçe bazında, toplam yabancı edinimin bu alanların yüzde onuna ulaşması
halinde ilgili ilçe, yabancı edinimine kapalı hale gelecek ve bundan sonra bu ilçede bulunan
taşınmazlara yönelik, yabancılar tarafından yapılan taşınmaz edinim talepleri reddedilecektir. 6302
sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesinde yabancıların ancak uygulama imar planı veya mevzii imar
planı içinde kalan ve bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazların yüzde onunu edinebildiği dikkate
alındığında, yabancı edinimine konu alanın öncesine göre genişletildiği görülmektedir.
Yabancıların taşınmaz edinimi hususunda ilçe bazında ön görülen bu sınırlamanın yanı sıra kişi
bazında da 30 hektarlık bir sınırlama uygulanmaktadır. Buna göre yabancı gerçek bir kişi en fazla 30
hektarlık miktara ulaşıncaya kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmektedir. Bu miktarı aşan
talepler ise karşılanmamaktadır. Önceki düzenlemede 2,5 hektar olan bu sınır 30 hektar olarak
genişletilmiş olup Cumhurbaşkanı dilerse kişi bazında öngörülmüş olan bu 30 hektarlık limiti iki katına
kadar artırabilecektir.
Son düzenlemenin getirdiği diğer bir yenilik ise; eski düzenlemede yer alan, yabancıların taşınmaz
olarak yalnızca işyeri ve konut edinebileceğine ilişkin sınırlamanın kaldırılmasıdır. Böylelikle
yabancılar, ülke genelinde kişi başına 30 hektarı geçmemek kaydıyla diledikleri sayıda mesken ve
işyerinin yanı sıra, arsa ve tarla nitelikli taşınmazları da edinebileceklerdir.
35. madde gereği alınmış olan 25.06.2012 tarih ve 724 sayılı Karar uyarınca tarım arazisi niteliğinde
olan istisnasız bütün taşınmazlar için, yapılı olup olmadıklarına bakılmaksızın, Tarım ve Orman
Bakanlığının izni ön koşul olarak belirlenmiştir.
Yapılan son düzenleme ile her ne kadar yabancıların arsa ve tarla gibi yapısız arazi edinimi
mümkün kılınmışsa da olası sakıncaların önüne geçilmesi amacıyla, bu nitelikte taşınmaz edinen
yabancılar için edindikleri taşınmaz üzerinde proje geliştirme yükümlüğü getirilmiştir. Buna göre
yabancı kişilerin yapısız taşınmaz edinmeleri durumunda geliştirecekleri projeyi iki yıl içinde ilgili
bakanlığa onaylatmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde projesi geliştirilmeyen taşınmazlar için ise
tasfiye ön görülmüştür.
Bunun yanı sıra edinim amacına aykırı kullanıldığı tespit edilen yapısız taşınmazlar da 35. maddenin
son fıkrası hükmü gereğince tasfiye edilecektir. Buna göre Maliye Bakanlığı öncelikle malike
taşınmazını kendisinin elden çıkarması için bir yılı aşmayan bir süre verecek, taşınmaz, maliki
tarafından tasfiye edilmezse Maliye Bakanlığı devreye girecek ve taşınmazın tasfiyesini sağlayarak
bedelini hak sahibine ödeyecektir. Yabancı gerçek kişilerin ülkemizden taşınmaz edinimi konusunda
vatansız kişilerin edinimi hususuna da değinilmesinde fayda bulunmaktadır. Herhangi bir ülke

uyruğunda bulunmayan bu kişilerin, ülkemizden taşınmaz edinimine izin verilip verilmeyeceği,
verilecek ise hangi sınırlamalara tabii olacakları soruları karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere Türkiye
01.07.2014 tarih ve 6549 sayılı Kanun ile "Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi"ne taraf olmuştur. Buna göre söz konusu Sözleşmenin 7. maddesinde yer alan "bu
sözleşmede yer alan elverişli hükümler saklı kalmak üzere bir sözleşmeci devlet genel olarak
yabancılara gösterdiği muamelenin aynısını vatansız kişilere gösterir" hükmü gereği, bu kişilerin
ülkemizden taşınmaz mal edinebilen ülke uyruğunda olduğu farz edilerek genel yabancı edinimleri
çerçevesinde taleplerinin karşılanması gerekmektedir.
Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimi konusunda değinilmesi gereken başka bir konu da Türk
Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesi gereği 250.000 dolar
ve üzerine tekabül eden değerde taşınmaz edinen gerçek kişilerin istisnai yoldan Türk vatandaşlığını
kazanabilmeleri durumudur. Bu haktan faydalanmak isteyen yabancının, taşınmazını edinim
tarihinden itibaren üç yıllık süre içerisinde satmaması koşul olup bu hususun taşınmazın sicilinde
belirtilmesi gerekmektedir.
Yukarıda da değinildiği üzere; 1934 yılından beri uygulanmakta olan karşılıklılık ilkesinin, 2012 yılı
itibari ile kaldırılmış olması sebebiyle bu tarih sonrasında yabancı edinimlerinde ciddi oranda artış
meydana gelmiştir. Şöyle ki; Tapu Kanunun kabul tarihi olan 1934 yılı ile karşılıklılık ilkesinin
kaldırıldığı 18.05.2012 tarihleri arasında 60.35 kişi taşınmaz edinmiş iken; 18.05.2012 tarihinden
günümüze kadar taşınmaz edinen yabancı sayısı 126.803'tür. Günümüz itibari ile toplam 184.759
yabancı uyruklu gerçek kişinin ülkemizde taşınmazı bulunmaktadır.

2. Yabancı Tüzel Kişiler
Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı tüzel kişilerin ülke topraklarında mülk edinme hakları
bulunmuyordu. Cumhuriyet döneminde yapılan ilk düzenleme niteliğindeki 1934 tarih ve 2644 sayılı
Tapu Kanunun 35. ve 36. maddelerinde gerçek kişilere ilişkin hükümler bulunmakla birlikte yabancı
tüzel kişilere değinilmemiş olup bu kişilerin taşınmaz edinimleri mümkün bulunmamakta idi.
Sonrasında Tapu Kanununda yapılan değişiklikler ile yabancı tüzel kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak
edinimleri mümkün kılınmıştır. Şu an için yürürlükte bulunan düzenlemede yabancı ticaret şirketleri
Petrol Kanunu, Turizm Teşvik Kanunu, Endüstri Bölgeleri Kanunu gibi sadece özel kanunlar
kapsamında ülkemizden taşınmaz edinebilmektedirler.
Burada yabancı tüzel kişiler içerisinden sadece yabancı ülkelerde kendi ülke kanunlarına göre
kurulmuş yabancı ticaret şirketlerine bu hakkın tanındığı hususunun gözden kaçırılmaması gerekir.
Zira yabancı ticaret şirketleri dışında kalan vakıf, dernek gibi yabancı tüzel kişiliklerin ülkemizdeki
taşınmazları edinmeleri hiçbir şekilde mümkün bulunmamaktadır.

3. Yabancı Sermayeli Şirketler
Yabancı yatırımcıların birlikte veya ayrı ayrı %50 veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya
bu hisse oranına sahip olmamakla birlikte yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden
alabilme yetkisine sahip bulundukları, Türkiye'de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler ile; yabancı
yatırımcının nihai ortaklık oranının %50 veya daha fazla olması koşuluyla, şirketin doğrudan veya
dolaylı olarak ortak olduğu Türkiye'de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, yabancı sermeyeli şirket
olarak kabul edilmektedir.
Yabancı sermayeli şirketler; ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konuları çerçevesinde, diledikleri
miktarda taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmektedirler. Bu şirketlerin taşınmaz edinimleri Tapu
Kanunun 36. maddesi ve Ekonomi Bakanlığınca çıkarılan “2644 Sayılı Tapu Kanunun 36. Maddesi
Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uyarınca valilik izni ile gerçekleştirilmektedir.

Uzman
Arşiv Dairesi Başkanlığı

GİRİŞ
Arşivler bir milletin en değerli hazinesi ve devlet varlığının hafızası hükmündedir. Devletlerin,
şahısların haklarını ve uluslararası ilişkileri belgeleyerek korurlar. Devlete ait kurum ve kuruluşlar
tarafından yürütülen çalışmalar, idari işlemler ve her türlü yazılı belgeler arşivlerde saklanır.
Başkanlığımız bünyesinde bulunan XV-XVIII yy.da tutulmuş Tapu Tahrir Defterleri ile taşınmaz mal
kayıtlarını ihtiva eden 1847 yılından 1929 yılına kadar tutulmuş 22.250 cilt ile 270.000 adet fasikül
halinde muhafaza edilen el yazması hasılat kayıtları bulunmaktadır.
Arşivimizde akademik çalışmalar için araştırmacıların hizmetine sunulan arşivlik belge ve defterlerin
yanı sıra, el yazması ve nadir eserler ile müzelik dokümanlar, özellikle mülkiyete esas teşkil eden
defter ve belgeler bulunmaktadır.
Bu belgeler arasında Tapu Tahrir Defterleri, Zabıt Kayıt Defterleri, Hasılat Kayıtları, Tapu Senetleri,
Tapu Kütükleri, Tablo-Mahzen Defterleri, Köy Sınır Belgeleri ve Mera Tahsis Kararları ile mühürler,
haritalar gibi farklı materyaller de bulunmaktadır.
Ayrıca; Başkanlığımız Arşivinde Fatih Sultan Mehmet'in 1463 tarihli
65.30 m uzunluğunda ceylan derisi üzerine yazılmış olduğu düşünülen
Ayasofya Vakfiyesi, Kuran-ı Kerim ve Vakfiyeler gibi el yazması nadir
birçok eser mevcuttur. Gelecek nesillere aktarmamız gereken bu zengin
arşivimiz, mülkiyet haklarının belgesi olmasının yanı sıra yerli ve yabancı
Tarihe tanıklık yapmış belgelerin, defterlerin ve çeşitli dokümanların
içeriğinin ve fiziksel durumunun bozulmadan korunarak gelecek
nesillere aktarılması büyük bir sorumluluktur. Bu bilinçle, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde Belge
Restorasyon ve Konservasyon Birimi faaliyete geçirilmiştir. 2007 yılında
kurulan birimimiz mülkiyet başta olmak üzere köklü tarihimizden bize
miras kalan belgelerin daha uzun yıllar muhafaza edilmesi amacıyla
çeşitli türdeki arşiv malzemelerinin koruma ve bakım onarım faaliyetlerini
devam ettirmektedir.

Restorasyon (Onarım) Nedir?
(Restoration) Fransızca "restauration" kelimesinden geçmiştir. Yeniden canlandırma, yenileştirip
diriltme, onarım, onarıp ilk duruma getirme anlamlarına gelir. Restorasyon terimi çok geniş bir alanı
ifade etmekle birlikte genel anlamıyla eski bir yapıda bozulmuş, yıkılmış olan yerleri, bölümleri aslını
bozmayacak bir biçimde onarmak anlamını taşımaktadır. Restorasyon kelimesi ilk etapta pek çok
insanın kafasında mimari bir eserin bakım ve onarımını çağrıştırmaktadır. Arşivcilik açısından
baktığımızda ise konu daha çok arşivlerde bulunan el yazması eserlerin, belge ve dokümanların, çeşitli
türdeki defterlerin aslına zarar vermeden onarımının yapılması anlamına gelmektedir. Bir eserin aslına
uygun olarak, asli malzemeden asli yapım tekniğinden ve özgünlüğünden faydalanarak, mümkün
olduğu kadar az müdahale ile koruyarak onarılmasıdır. Çeşitli nedenlerden dolayı tahrip olmuş arşiv
malzemelerinin daha fazla yıpranmasına engel olmak ve uzun yıllar koruma altında tutabilmek
amacıyla en az müdahale ile yapılan onarım faaliyetlerini kapsar. Eserdeki bozulmayı önlemek
anlamında yapılacak herhangi bir şey kalmadığında uygulanması gereken bir yöntemdir. Restorasyon
işlemi yapılmadan önce incelemeler ve belgelemeler yapılır, ardından onarım aşaması ve son olarak
koruma aşaması gerçekleştirilir.
Konservasyon (Koruma) Nedir?
Konservasyon terimi restorasyonu da içine alan daha geniş bir kavramdır. Öğelerin yapılarına ve
özgün niteliklerine bağlı kalarak korumak, bozulmasına yol açan nedenleri ve etkenleri açığa
çıkarmak, en uygun ve en etkin koruma yöntemlerini ve malzemelerini saptayarak bunları objelere
uygulamak, fiziksel ve estetik bütünlüğü sağladıktan sonra objeyi sergileme ve depolama için
hazırlama faaliyetlerini kapsar. Arşivler açısından konservasyonun önemi gün geçtikçe daha da
artmaktadır. Arşiv malzemelerinin çeşitli tahrip unsurlarıyla bozularak özgün halini kaybetmesini
önlemek ve bu tahrip unsurlarından etkilenmeden muhafazasını sağlamak amacıyla alınan önlemler
konservasyon faaliyetleri kapsamına girer.
Restorasyon ve Konservasyon Biriminin Faaliyetleri:
Başkanlığımızda bulunan ve tarihimizden bize miras kalan arşiv malzemelerinin korunması ve
onarılması işlemleri Restorasyon Birimi tarafından yapılmaktadır. Arşiv Dairesi Başkanlığı,
bünyesinde bulundurduğu tarihi, hukuki ve idari öneme sahip bu önemli belgelerin güncel koruma ve
onarım usullerine göre muhafaza etmek gerekliliğini fark etmiş ve 2007 yılında ''Belge Restorasyon
ve Konservasyon Birimi''ni faaliyete geçirmiştir. Birimin kurulduğu ilk yıl personel sayısı dört kişi iken
bugün onaltı kişilik bir kadro ile hizmetlerine devam etmekte ve kendini sürekli yenilemekte olan
birimlerden biridir. Birim olarak amacımız, geçmişten günümüze intikal etmiş olan fakat çeşitli
nedenlerden dolayı tahribe uğramış arşiv malzemelerimizin koruma ve onarımlarının yapılarak
gelecek nesillere aktarılması sorumluluğunu yerine getirmektir.
Arşiv Belgelerinin Bozulma Nedenleri:
Kâğıt eserlerdeki bozulmalar üç ana faktörden kaynaklanmaktadır.
1. Biyolojik Etkenler: Mantar ve bakteriler (mikroorganizmalar),
Mantar ve bakteriler yiyeceklerini kağıdın selülozundan,
yapıştırıcılarından ve diğer organik bileşiklerden sağlarlar. Böcekler
ise kağıdı yerken veya delerken kağıdın içindeki zehirli veya zararlı
maddeler ile temas eder veya yerler. Fakat kemirici grubuna giren
2. Fiziksel Etkenler: Fiziksel tahrip unsurları ısı, ışık, nem ve insan
kaynaklı faktörlerdir. Bunların yanı sıra yangın, su baskını gibi doğal
Fiziksel olarak tahrip olmuş belgelerdeki belirtiler genellikle sararma
3. Kimyasal Etkenler: Kağıdın yapısında bulunan yapısal
bileşenler, atmosferik kirleticiler (atmosferde bulunan zararlı gazlar
ve tozlar) ve asidite (kağıdın asit oranının fazla olması)dir.

Tahrip Unsurlarından Korunma Yöntemleri:
Yukarıda sözünü ettiğimiz biyolojik, fiziksel ve kimyasal tahrip unsurlarından korunabilmek için çeşitli
metotlar kullanılmalıdır. Bunlardan;
Biyolojik tahribatı önlemek için;
Biyolojik tahribat oluşumuna neden olabilecek unsurların ortadan kaldırılması gereklidir. Bunun için
kağıt eserlerin bulunduğu ortamın nem oranı %45-55 arasında, sıcaklık ise 18-20 °C arasında
tutulmalıdır. Depolar düzenli aralıklarla havalandırılmalı, tüm mekanda temiz hava dolaşımı
sağlanmalıdır. Belgeler ve malzemeler dezenfekte edilmeden depoya konulmamalı, Fumigasyon
(mikroorganizmadan arındırma) kimyasal, fiziksel ve kontrollü atmosfer yöntemleriyle sağlanmalıdır.
Fiziksel Tahribatı Önlemek İçin;
Sık kullanılmayan kağıt eserlerde standart sıcaklık 16-19 (+ - 2) °C, nem ise 45-60 (+ - 3) °C olmalıdır.
Isı ve nem kontrolünün yapıldığı ortamlarda temiz hava dolaşımı sağlanmalıdır. Arşiv belgelerini ışığın
zararlı etkilerinden korumak için belgelerin maruz kalacağı ışık şiddeti 55 lüks olmalı, bu değer 80 lüksü
geçmemelidir. İnsan kaynaklı fiziksel tahribatın önlenebilmesi için tüm kurum personelinin belge ve
materyallerin taşıma ve kullanımı hakkında eğitilmesi gereklidir. Yangın riskine karşı uygun yangın
söndürme sistemi kurulmalı, merkez ve taşra birimlerimiz için yangın koruma planı hazırlanmalıdır.
Arşiv belgeleri ve arşivlik malzemeler su baskınına karşı bodrum veya çatı katında muhafaza
edilmemelidir. Su baskını ve doğal afetlerle mücadele için Acil Eylem Planı oluşturulmalı, önleyici
tedbirler ve kurtarma prosedürleri belirlenmeli, personel plan hakkında bilgilendirilmelidir.
Kimyasal Tahribatı Önlemek İçin;
Kimyasal tahribata karşı koruyucu tedbir olarak;
• Objelerin saklandığı ortamların havalandırılması,
• Tozlu ortamların temizliğine itina gösterilmesi ve
• Fazla asidin nötralize edilmesi yöntemleri uygulanır.

Birimimizde Belgeler Nasıl Restore Ediliyor?
Birimimizde onarımı yapılan belgelerin pek çoğu aktif olarak kullanımına devam edilen belge türü
olması açısından farklılık göstermektedir. Onarım sırasında yapılabilecek yanlış müdahaleler eserin
kaybedilmesine sebep olabileceğinden restorasyon yapılırken uygulanan yöntemler ve kullanılan
malzemeler oldukça önemlidir. Birimimizde kullanılan malzemelerimizin bir kısmı yurt dışından ithal
edilmektedir. Bu malzemeler belgeye zarar vermeden uzun yıllar koruyabilecek niteliktedir. Onarımı
yapılacak olan bir belge birime gönderildiğinde öncelikle klasik yöntem olarak adlandırdığımız Japon
kağıdı ile elde onarım yapılmaya uygun olup olmadığına, sulu sisteme (leaf-casting) dayanıklı olup
olmadığına karar verilir. Belgenin cildi onarım gerektiriyor ise cilt atölyemizde uygun yöntemlerle bakım
ve onarımı yapılır. Restorasyon biriminde işleme alınacak olan bir materyale öncelikle durum tespiti
yapılarak işlem öncesi fotoğrafı alınır. Belgenin onarım öncesi durumu ve onarım sırasındaki bilgilerin
kaydedildiği ''Belge Onarım Formu'' onarımı yapacak personel tarafından doldurulur.Fasikül ve
sayfalarına ayrılarak yeniden numaralandırılan belgeler tek tek ele alınıp temizlik işleminden geçirilir.
Temizlik işlemi kuru olarak yapılacaksa pamuk, kuru temizleme bezi, elektrikli silgi ve toz alma fırçası
kullanılabilir. Belge akmayan bir mürekkebe sahip ise temizlik işlemi esnasında su veya alkol + su
karışımı kullanılabilir. Temizlik işlemi tamamlanan belge düzleşmesi amacıyla bir müddet prese
koyularak düzleşmesi sağlanır. Eğer belgenin tümden preslenmesine ihtiyaç yoksa küçük ütülerle
bölgesel düzleştirmeler yapılabilir. Presten çıkarılan belgelerin pürüzlü kısımları bisturi ile alınarak
yapıştırmaya hazırlanır. Onarımı yapılan belge üzerinde daha önceden yapılmış olan yama, bant gibi
tamiratlar varsa su veya çözücü malzemelerle çıkarılır. Her ne kadar belge bunlardan temizlense de
söz konusu yamaların ardında bıraktığı lekelerin tamamen yok edilmesi neredeyse imkansızdır.
Belgede zaman içinde farklı nedenlerle oluşmuş boşluklar belgeye en uygun kalınlıktaki asitsiz Japon
kağıdının yapıştırılması suretiyle tamamlanır. PH değeri uygun el yapımı Japon kağıtları ile eksik
yerleri tamamlanan belge orijinal boyutlarına uygun olarak kesilir ve son işlem olan cilt aşamasına
geçilir. Belge elde değil de makinede kağıt hamuru ile sulu yöntemle onarılacaksa kuru temizlik,
düzleştirme ve kazıma işlemleri aynen tekrarlanır. Kağıt hamuru hazırlandıktan sonra belge makineye
yerleştirilerek işlem yapılır. Makinadan çıkan belgeler kurutulması amacıyla kurutma raflarına alınır ve
son rötuş işlemleri yapılarak cilt bölümüne teslim edilir. Onarımı tamamlanan ve cilt atölyesinde
toplanan belgeler sınıflandırılarak kendi içlerinde sıralanır. Daha sonra katlanarak fasiküller
oluşturulur. Belge kenarları tıraşlanarak belgeyi oluşturan fasiküllerin sırt dikişleri yapılır. Şirazesi
örülen defterin sırtına kamburası açılır. Defter ölçüsü alınarak mukavvadan kapaklar kesilir ve cilt bezi,
kumaş, ebru vs. ile kaplanır. Kapakların desen ve süslemeleri yapılarak boyanır. Restorasyon ve cilt
işlemleri biten belgeler tekrar fotoğraflanarak rapor hazırlanır. Arşivimizde ilgili birime teslim için
tutanak hazırlanıp teslim işlemi yapılır.

Belge restorasyonu, belgelerdeki kırılma, kopma,
kavrulma ve parçalanma gibi sorunların ortadan
kaldırılarak, belgelerin dijital ortama aktarılmasını
kolaylaştırır.
Saklanması tarihî, hukukî, idarî ve çeşitli bakımlardan
lüzumlu olan, herhangi bir konuyu aydınlatmaya,
birtakım hakları belgelemeye ve korumaya yarayan
ve Osmanlı Devleti'nin mirası olan belgelerin daha
uzun yıllar muhafaza edilmesini sağlar.
Belge restorasyon çalışmaları ayrı bir uzmanlık
alanıdır. Belgelerin restorasyonunu yapacak olanlar,
çalışmalarının bilgi, tecrübe, titizlik, sabır ve ustalık
gerektiren bir iş olduğunun bilincinde olmalıdır. Bu
bilince sahip olmayan insanlara belgelerin teslim
edilmemesi gerekmektedir.
Birimimizde uyguladığımız restorasyon faaliyetleri
sonucu onarım işlemi tamamlanan belgelerin
kullanım ömürleri uzatılmış olmaktadır. Kullanılan
malzemeler su ile çözülebildiğinden uyguladığımız
onarım yöntemleri geri dönüşebilir niteliktedir. Bu
nedenle günün imkan ve şartlarına göre restore
edilmiş bir belgenin gelişen teknikler ve malzemelerle
yeniden restore edilebilmesi mümkündür. Ancak
belgenin zaman içerisinde gördüğü zararların geriye
döndürülmesi ve parçalanan belgenin yeniden
oluşturulması, kaybedilmiş bir yazının geri yazılması
mümkün değildir. Bu nedenle hiçbir restoratör belgeyi
ilk yazıldığı hale getiremez. Yok olan belgelerin yerine
yenilerini getirmemiz mümkün olmasa da, mevcut
olanı korumak ve kurtarmayı başarabilmek
restorasyon ve konservasyon biriminin asli
sorumluluklarından biridir.
Günümüzde artık biyolojik, kimyasal ve fiziksel tahrip
unsurlarını ortadan kaldıracak son teknolojiye göre
tasarlanmış arşiv mekanlarına sahip olmak, bu
mekanların yine aynı sisteme sahip malzeme ve
araçlarıyla donatılması mümkündür.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi
Başkanlığı bünyesinde kurulan Restorasyon ve
Konservasyon Birimimiz faaliyete geçtiği günden bu
güne kadar personel sayısı ve hizmet kalitesini
artırarak çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam
etmektedir. Geniş kitleler tarafından çok fazla
bilinmeyen bu alanı mümkün olduğunca tanıtmaya
çalışarak insanların zihninde farkındalık ve bilinç
oluşturmaya çalışmaktadır. Birimimizde yapılan
bakım ve onarım çalışmaları sadece belge nitelikli
olmaktan öteye geçerek müze envanteri niteliğindeki
çeşitli türdeki materyalleri de kapsayacak duruma
gelmiştir.

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Numaralı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığımızın ismi Personel Dairesi Başkanlığı
olarak değiştirilmiştir.
Başkanlığımız Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 13 Şube Müdürlüğü ve 100 personel ile
merkez ve taşra teşkilatındaki yaklaşık 20000 personele hizmet vermektedir.
Başkanlığımız, Genel Müdürlüğün insan kaynakları politikası ve planlaması konusunda çalışmalar
yapma ve tekliflerde bulunma, personelin atama, sicil, disiplin, emeklilik, nakil, terfi, ücret, sendika ve
benzeri özlük hakları işlemlerini yürütme, personelin hizmet içi eğitim programını hazırlama,
uygulama ve değerlendirme, görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimini planlama, sınavlarını
yapma veya yaptırma, Genel Müdürlüğün görev ve faaliyetleriyle ilgili konularda, diğer birimler ile
koordineli olarak eğitim programları hazırlama, uygulama ve değerlendirme görevlerini
yürütmektedir.
Ayrıca; Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilen personelin geçmiş yıllara ilişkin
istatistiki verileri analiz edilerek ilgili Başkanlıklar ile koordineli olarak yapılan çalışmalar ışığında
yıllık personel planlaması yapılmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Birimlerinde Görev Yapan Personele Ait İstatistikler
Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personele ilişkin istatistiki veriler
02.07.2018 tarihi itibariyle grafik ve tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.
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Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmakta iken emeklilik, istifa, vefat, kurumlar arası atama gibi
nedenlerle sadece 2018 yılında toplam 369 personel Kurumdan ayrılmıştır. Bu sayının 244'ünün
emeklilik, 72'sinin istifa, 13'ünün vefat, 19'unun ise diğer kurumlara naklen atanarak ayrıldığı
görülmektedir. Son dokuz yıla baktığımızda genel olarak istifa sayısında azalma görülmektedir. Bu
durum Kurumumuzun her geçen yıl geliştiğini, personel ihtiyacına göre planlamalar yaptığını ayrıca,
tercih edilen bir kurum olduğunu göstermektedir.

Diğer taraftan, yıl içinde Kurumumuza açıktan atama için tahsis edilen kadro sayıları her geçen yıl
daha da azalmakta ve personel açığının kapatılması amacıyla, ücretleri döner sermayeden
karşılanmak üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılmaktadır.

Bu kapsamda 2017 yılında Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 1500
sözleşmeli personel pozisyonu tahsis edilmiş olup, KPSS 2017/6 ile bu pozisyonlara 1299 işlem
yapan personel ataması yapılmıştır. 2018 yılında ise 125 Sözleşmeli Arşiv Uzmanı pozisyonu tahsis
edilmiş olup, atamalarına ilişkin süreç devam etmektedir.
Diğer taraftan 2018 yılında kullanılmak üzere Kurumumuza 657 sayılı Devlet Memurlarının 4/A
maddesine göre 190 kadro tahsis edilmiştir. Söz konusu kadrolara Ölçme Seçme ve Yerleştirme
Merkezi tarafından KPSS 2018/1 atamaları ile 180 personel yerleştirilmiş olup atamalarına ilişkin
süreç devam etmekledir.
Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Birimlerinde Görev Yapan Personelin Yer Değiştirme
İşlemleri
Kurumumuzda görev yapan personelin yer değiştirme işlemleri de Başkanlığımız tarafından
yürütülmektedir. 800'ü Genel Atama Döneminde olmak üzere 2018 yılında toplam 1106 personelin yer
değiştirme talebi karşılanmıştır.
Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Birimlerinde Görev Yapan Personele Yönelik Olarak
Yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
11.11.2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak 13 farklı unvan için yapılan
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına 4061 başvuru yapılmış olup, 3455 personel yazılı
sınava katılmıştır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak
13 farklı unvan için ataması yapılacak 1316 kadronun 1222'sine atama yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz Personelinin Hizmet İçi Eğitimlerine İlişkin Değerlendirme
11.11.2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak yapılan Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Sınavında Tapu Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında başarılı olarak
atanmaya hak kazanan 500 personele 2018 yılında “Yönetici Geliştirme Eğitimi” düzenlenmiş olmakla
beraber toplamda 942 personele çeşitli eğitimler verilmiştir.

I. AİLE KONUTU KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
Aile konutu kavramı, hukuk sistemimize 01 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu ile dâhil olmuştur. 1926 tarihli Mülga Kanun döneminde yer almayan bu husus,
bugüne kadar mevcut olmayan çok önemli yenilikler getirmiştir. Toplumsal yapının en küçük birimi ve
temeli olan aile bakımından böylesine hukuki bir zemin yaratılması, yeni Kanun ile getirilen önemli
hususlardan biridir.
Aile konutu 4721 sayılı Kanunun 194. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin gerekçesinde;
“Bu madde ile İsviçre Medenî Kanununun 169 uncu maddesine uygun olarak eşlerin hukukî
işlemlerinde 193 üncü maddeyle kabul edilen genel kuralın bir istisnasına yer verilmiştir. Madde aile
konutlarıyla ilgili hukukî işlemlerde eşlerin serbestliği ilkesine istisna getirmiş ve böylece, aile konutu
ile ilgili bazı hukukî işlemlerin diğer eşin rızasına bağlı olduğu kabul edilmiştir. Aile konutu eşlerin
bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği acı ve tatlı
günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alandır. Bu nedenle bu denli önemli bir malvarlığıyla ilgili
olarak eşlerin tek başlarına hukukî işlemleri yapması diğer eşin önemli yararlarını etkileyebilir. Bunun
sonucu olarak madde, konutla ilgili kira sözleşmesinin feshini, bu konutun başkalarına devrini ya da
konut üzerindeki hakları ve buna benzer diğer hukukî işlemlerle tamamen ya da kısmen sınırlamasını
diğer eşin rızasına bağlamıştır. Maddede, aile konutunu eşlerden birinin kiralaması hâlinde, diğer eşin
bir bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelmesi öngörülmektedir. Bu konu İsviçre Medenî Kanununda
7 Temmuz 1998 tarihli Kanunla yapılan değişiklikle "boşanmanın sonuçları" ile ilgili 121 inci maddede
üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Ancak bizde evliliğinin devamı sırasında da kira sözleşmesine taraf
olmayan eşin mağdur olması gündeme gelebilmektedir. Bu nedenle söz konusu hüküm evlenmenin
hükümleri kısmında ele alınmıştır.
Diğer eşin kanunun kendisine tanımış olduğu rıza verme yetkisini haklı sebep olmaksızın eşinden
esirgemesi, bu yolla hakkını kötüye kullanması mümkündür. Bunun önlenmesi için de maddenin ikinci
fıkrasında böyle bir rızaya muhtaç olan eşe hâkime başvurma yetkisi tanınmıştır.” şeklinde kaleme
alınmıştır.

Bütün bu tanımlamalardan anlaşıldığı üzere aile konutu kavramı; bireylerin bir arada oturdukları, bütün
yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği acı ve tatlı günleri içinde
yaşadığı, anılarla dolu bir alan olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda, eşlerin birlikte seçmiş oldukları
ve varsa çocukları ile birlikte eylemli olarak içinde yaşadıkları yer ortak konut ya da diğer adıyla aile
konutudur.1 Diğer taraftan aile bireylerinin bir arada olmalarına karşılık, sürekli olarak oturmadıkları,
yazlık konutları, bağ, bahçe veya çiftlik evlerini aile konutu olarak nitelendirmek mümkün değildir.
Benzer şekilde evli olmayan bir kadın ve erkeğin birlikte paylaştıkları yaşam alanının da aile konutu
olarak nitelendirilmesi söz konusu değildir. 2
TMK m.194'de aile konutu şu şekilde düzenlenmiştir;
“Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez,
aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin
müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu
kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini (Ek ibare: 6518 S.K. m.44 - yürürlük: 19.2.2014) “tapu
müdürlüğünden” isteyebilir. Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin
tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan
eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.”
Kanundaki tanımdan yola çıkarak, aile konutunun tek bir konut olması gerekmekte, bu konutun evlilik
birliği içinde yaşayan kişilerin konut olarak kullandıkları bir yer olması aranmakta ve nihayet bu yerin
aile konutu olarak sayılabilmesinin ancak konutun geçerli bir ayni veya şahsi hakka dayalı olarak
kullanılmasına bağlı olduğu öne çıkmaktadır. Aile konutu olarak nitelendirilen yerin mutlaka tapuda
bağımsız bir bölüm olarak da yer alması zorunluluğu bulunmamaktadır. 3

Yargıtay 2 HD'nin 03.05.2005 tarihli 2005/4553 E. ve 2005/7237 sayılı kararında; “Yapılan keşifte, taşınmaz tapu sicilinde "arsa" olarak
kayıtlı olmakla birlikte zemininde dubleks bir konutun mevcut olduğu, bu evde davacı ve çocuklarının kaldığı, taraflar birlikte yaşarlarken bu
evde oturuyor oldukları, davalının üç yıldır ayrı yaşadığı, konutun aile konutu olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın üzerinde eylemli olarak
binanın mevcut olduğu belirlendiğine ve bu binanın aile konutu olarak kullanıldığı tespit edildiğine göre, tapuda cinsinin "arsa" olarak
gösterilmiş olması, Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesi anlamında aile konutu şerhi verilmesine engel değildir. “

Kanun koyucunun, yeni Türk Medeni Kanunu ile aile konutunu düzenleme ihtiyacı duymasının sebebi
aslında evlilik birliğinin sorunlarla karşılaştığı zamanlarda, aile konutu üzerinde hak sahibi olan eşin, bu
hakka dayanarak yapabileceği kötü niyetli işlemlerinden, aile konutu üzerinde hak sahibi olmayan eş
ve çocukları korumaktır. 4 Bu noktada kanun koyucunun özellikle kadını ve çocukları korumak
maksadıyla bu düzenlemeyi hayata geçirdiği anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinin devamında ve olası
yaşanabilecek sorunlar karşısında, böylesine bir düzenlemenin yapılması yerinde olmuştur. Dikkat
edildiği üzere TMK m. 194'ün gerekçesi de bu maksada yönelik kaleme alınmıştır. TMK m.194
gereğince aile konutu ile ilgili hukuki işlemlerin eşlerden biri tarafından diğerinin katkısı olmadan
yapılmasına imkân tanımamaktadır. Bu konuda aile konutunun eşlerden birinin mülkiyetinde olmasının
veya onlardan biri tarafından kira sözleşmesi ile sağlanmış bulunmasının hiçbir önemi
bulunmamaktadır. 5
A. Eşlerden Birinin Aile Konutunun Mülkiyetine Sahip Olması
TMK m.194/I gereğince; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutunu devredemez
veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Eşlerden birinin aile konutunun mülkiyetini
evlenmeden önce edinmiş olması veya sonradan evliliğin devamında karşılıklı veya karşılıksız
kazanma yoluyla edinmiş bulunması bakımından herhangi bir farklılık olmaksızın, konutun maliki olan
eşin, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, maddede yer alan tasarrufları gerçekleştirmesi mümkün
değildir.
Kanunun bu emredici hükmü karşısında özellikle kadın ve çocukların haklarının korunması söz
konusudur. Çünkü aile bireylerinin bir arada yaşama şansını ortadan kaldıran bu durumun mutlaka
diğer eşin rızası ile gerçekleştirilmesi, bu rızanın bulunmasına bağlı kılınmıştır. Aile konutunun maliki
durumunda olan eşin, diğer eşin rızası olmadan konut üzerindeki hakları sınırlandıran hukuki
işlemlerde bulunmasının, başkalarına bir takım haklar tanımasının önü kesilmiştir. Bununla birlikte,
TMK m.194/II'ye bakıldığında aile konutunun mülkiyetini elinde bulunduran eşin de haklarını korumak
maksadıyla, rıza sağlayamayan eşin bulunması (örneğin ehliyetsizlik sebebiyle) veya haklı bir sebep
olmadan kendisine rıza verilmemesi durumlarında, eşe, hâkimin müdahalesini isteme hakkı tanındığı
görülmektedir. Başka bir ifade ile aile konutunun maliki durumda olan eşe, diğer eşin rıza verememesi
ya da rıza vermemesini gerektiren haklı bir sebebi bulunmaması durumunda hâkimden müdahale talep
edebilme imkânı tanınmıştır. TMK m.194/III incelendiğinde ise, aile konutunun maliki olmayan eşin
haklarının korunmasına yönelik düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Kanun koyucu eşler arasında bu
sayede bir denge kurmaya gayret göstermiştir. Aile konutu olarak belirlenen taşınmazın maliki olmayan
eşin tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini “tapu müdürlüğünden” isteme hakkı bu
sayede güvence altına alınmıştır. Aile konutunun maliki olmayan eşin tapu kütüğüne gerekli şerhi
verdirmek suretiyle, bahse konu taşınmaz ile ilgili yapılacak her türlü hukuki işlemde, üçüncü kişiler
bakımından iyiniyet iddialarının bertaraf edilmesini sağlaması çok önemlidir.
B. Aile Konutunun Kiralanmış Olması
Aile konutunun eşlerden birinin mülkiyetinde olmadığı durumlarda, tarafların ortaklaşa seçmiş
oldukları bir taşınmazı da kira sözleşmesi ile aile konutu olarak özgülemeleri mümkün olabilmektedir.
Bu husus TMK m.194/I'de; “…aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez…” şeklinde
düzenlenmiştir. Anılan hükümde eşlerden birinin diğer eşin açık rızasının bulunmadığı durumda aile
konutuna özgülenen taşınmaz için kurulan kira sözleşmesini feshedemeyeceği belirtilmiştir. Diğer bir
ifade ile kira sözleşmesi ile özgülenen aile konutu bakımından eşin açık bir irade beyanı ve rızası
bulunmaması halinde diğer eşin sözleşmenin feshine ilişkin irade beyanı hukuki bir sonuç
doğurmayacaktır. TMK m.194/IV'de ise aile konutu eşlerden biri tarafından kira yolu ile sağlanması
durumunda, sözleşmenin tarafı olmayan eşin kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline
gelmesi mümkündür. Bu durumda bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olmaktadır.
Kira sözleşmesine taraf olmayan eş, yaptığı bildirimle bir anlamda taraf olmakta ve eşiyle birlikte
kiralayana karşı müteselsilen sorumlu hale gelmektedir. 6 Sözleşmeler hukukundaki nisbilik ilkesine
esasen aykırı olan bu durum ailenin korunması amacıyla kabul edilmiştir.

II. AİLE KONUTU ŞERHİ
Aile konutu şerhi, aile birliğini korumak, aynı evi paylaşan aile bireylerinin ortak bir çatı altında
yaşamasına imkân tanımak ve taşınmaz mülkiyeti üzerine olmayan eşin haklarını korumak maksadıyla
tesis edilmiştir. Diğer bir ifade ile taşınmaz üzerinde aile konutu kurulmasıyla konutun maliki olan eş
açısından bir tasarruf kısıtlaması doğmaktadır. Bu kısıtlama tapuya şerh edilsin ya da edilmesin
mevcuttur ve kanundan kaynaklanmaktadır. Şerh tapu kütüğüne işlendikten sonra ise taşınmaz
mülkiyetine sahip olan eşin taşınmaza ilişkin tasarruf yetkisinin kısıtlanmış olduğu hususu
açıklanmaktadır. Başka bir ifade ile şerhin açıklayıcı etkisi bulunmaktadır.
Aile konutu şerhinden yararlanacak diğer eşin açık rızası olmadan aile konutunun mülkiyetinin başka
birisine devredilmesi mümkün olmayıp, üzerinde ipotek, intifa, oturma hakkı, üst hakkı gibi ayni haklar
tesis edilememektedir. Aile konutu açısından diğer eşin açık rızası alınmadan yapılan hukuki işlemler
geçersiz olmakta, aynı zamanda rıza alınmadan gerçekleşen tescil ise yolsuz tescil olarak
nitelendirilmektedir. Eşin rızası alınmadan yapılan tescile dayalı olarak işlem yapan iyiniyetli üçüncü
kişilerin ayni hak kazanması TMK m. 1023 gereğince mümkün iken bu durumun bertaraf edilmesi
ancak taşınmazın aile konutu olarak şerh edilmesine bağlıdır. 7 Aile konutu şerhinin terkin edilmesini
istemek ancak aile konutunun bu özelliğini kaybetmiş olduğunun ya da başka bir aile konutu edinilmiş
bulunduğunun ispatlanmasına bağlıdır. 8
TMK m.194/III kapsamında, aile konutu olarak özgülenen bir taşınmazın maliki olmayan eşin, tapu
kütüğüne taşınmazla ilgili gerekli şerhin verilmesini “tapu müdürlüğünden” isteyebileceği
belirtilmektedir. Bu hükümden hareketle, aile konutu şerhinin verilebilmesi ancak taşınmaz mülkiyetinin
eşlerden biri üzerinde olması ve aile konutu şerhi talebinin tapu müdürlüğüne yapılması ile gerçekleşir. 9
Bu talebi malik kendisi yapabileceği gibi, malik olmayan eş de adrese dayalı kayıt sisteminden (merkezi
nüfus idaresi sistemi) o konutta fiilen oturduklarını kanıtlayarak ve evlilik cüzdanını ibraz ederek
yapabilir. Söz konusu şerhin hukuki niteliği konusunda kanunda bir açıklama getirilmemiştir, fakat
niteliği itibariyle kurucu değil açıklayıcı şerh olduğu her halde kabul edilmektedir.10 Kanımızca bu şerh
tasarruf yetkisinin kısıtlanması şerhi niteliğindedir. Zaten kanun gereği eşin tasarruf yetkisi kısıtlanmış
olup, bu şerh ile durum açıklanmaktadır.
TMK m.194/III'de belirtildiği üzere tapuya gerekli şerhin verilmesinden önce de taşınmaz aile konutu
olarak kabul edilmektedir. Tapuya şerh verilmesini talep ve bu hususun tapu kütüğüne şerh edilmesi
yalnızca işleme taraf olmayan üçüncü kişilerin iyiniyet iddialarını ortadan kaldırmaktadır. 11 Kanun
koyucu bu düzenleme ile diğer eşin rızası alınmadan taşınmaz ile ilgili yapılacak hukuki işlemleri
önleyebilmek amacıyla tapu kütüğüne şerh verilmesi imkânını yaratmıştır. Diğer taraftan taşınmaz
mülkiyetine sahip olan eşin tasarruf yetkisi kısıtlanmış olduğundan, kendisinin haberi olmadan tapu
kütüğüne işlenen aile konutu şerhinin TMK m.1019 gereğince tapu yönetimi tarafından bildirilmesi
gerekmektedir. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlandığının bu sayede bilgilendirilmesi önemlidir.
Tapu Sicil Tüzüğünün m.49/I'de yer alan tasarruf hakkını yasaklayan şerhler bakımından; “Aile konutu
şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile
medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği” başvuruda gerekli belgeler olarak belirtilmiştir.

9- Gençcan, Ömer Uğur; Aile Konutu Kavramı, Şerhi ve Üzerindeki Haklar, İstanbul Barosu Dergisi Aile Hukuku Özel Sayısı, 2007, s.53 vd.
10- Gençcan, s.31; Şıpka, Şükran; Türk Medeni Kanununda Aile Konutu İle İlgili İşlemlerde Diğer Eşin Rızası, İstanbul 2002, s.160; Ceylan,
Ebru; Yeni Tapu Sicil Tüzüğü'nün Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler, İstanbul Barosu Dergisi C.88, S.1, Yıl: 2014, s.137.

Yüksek Yargının da bu konuya ilişkin vermiş olduğu önemli kararlar bulunmaktadır. Örnek olarak;
Yargıtay HGK'nun 15.05.2015 tarihli 2013/2-2306 E. ve 2015/1356 K. sayılı kararı verilebilir.
“HGK önüne gelen uyuşmazlık; aile konutu üzerine ipotek şerhinin davacı eşin açık rızası
bulunmaksızın koyulması durumunda, lehine ipotek tesis edilenin iyiniyetli olup olması ile ipoteğin tesis
tarihinde davaya konu taşınmazda aile konutu şerhinin bulunup bulunmamasının önem arz edip arz
etmediği noktasında toplanmaktadır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 194/1. maddesine göre,
"Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez,
aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz."
Bu madde hükmü ile aile konutu şerhi konulmuş olmasa da eşlerin birlikte yaşadıkları aile
konutu üzerindeki fiil ehliyetleri sınırlandırılmıştır. Sınırlandırma aile konulu şerhi konulduğu için
değil, zaten var olduğu için getirilmiştir. Bu sebeple tapuya aile konutu şerhi verilmese bile o konut aile
konutu özelliğini taşır. Anılan madde hükmü ile getirilen sınırlandırma, emredici niteliktedir.
Dolayısıyla bu haktan önceden feragat edilemeyeceği gibi eşlerin anlaşmasıyla da ortadan
kaldırılamaz ve açık rıza ancak "belirli olan'' bir işlem için verilebilir.
TMK'nın 193. maddesiyle eşlerin birbirleri ve üçüncü kişilerle olan hukuki işlemlerinde özgürlük alanı
tanınmış olmakla birlikte TMK'nın 194. madde hükmü ile eşlerin aile konutu ile ilgili bazı hukuksal
işlemlerinin diğer eşin rızasına bağlı olduğu kuralı getirilerek eşlerin hukuki işlem özgürlüğü, "aile
birliğinin" korunması amacıyla sınırlandırılmıştır. Buna göre, eşlerden biri diğer eşin açık rızası
bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez ve aile
konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Bu cümleden hareketle, aile konutunun maliki olan eş aile
konutundaki yaşantıyı güçlüğe sokacak biçimde, aile konutunun ipotek edilmesi gibi tek başına bir ayni
hakla sınırlandıramaz. Bu sınırlandırma ancak diğer eşin açık rızası alınarak yapılabilir.
TMK'nın 194. maddesi, izne yetkili eşin izni için bir geçerlilik şekli öngörmemiştir. Bu sebeple
sözkonusu izin bir şekle tabi olmadan, sözlü olarak dahi verilebilir. Ancak maddenin ifadesinden de
anlaşılacağı üzere, iznin "açık" olması gerekir ( GÜMÜŞ, M. Alper, Türk Medeni Kanununun Getirdiği
Yeni Şerhler; Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, Birinci Basıdan İkinci Tıpkı Bası, 41-42 sh.).
Her ne kadar ipotek doğrudan doğruya aile konutundan faydalanma ve oturma hakkını engellemiyorsa
da, hak sahibi eşin kötüniyetli ve muvazaalı işlemleri ile aile konutunun elden çıkarılma tehlikesi
sebebiyle ipotek işlemine diğer eşin açık rızası şarttır.
Somut olayda, davalı eş davaya konu aile konutu üzerinde diğer davalı banka lehine ipotek tesis etmiş,
bu işlem sırasında davacı eşinin açık rızasını almamıştır. Yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde
ipotek işleminin, davacı ve davalı eş ile aynı çatı altında oturan müşterek çocukların kullandığı krediye
teminat teşkil etmek üzere kurulmuş bulunmasının da önemi bulunmamaktadır. Bu durumda,
TMK'nın 194/1 maddesi eşin açık rızasını aradığından, yapılan işlemin geçerli olduğunu kabul
etmek imkânsızdır.
H.G.K.nda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üyelerce; ipotek tesis tarihinde tapu kütüğünde aile
konutu şerhi bulunmaması sebebiyle ipotek alacaklısı şirketin kötüniyetli olduğunu kanıtlanma
yükünün davacıya ait olduğu ileri sürülmüş ise de yukarda açıklanan sebeplerle bu görüş Kurul
çoğunluğunca benimsenmemiştir. Hal böyle olunca, mahkemece, yukarda açıklanan yasal düzenleme
ve ilkelere uygun değerlendirme yapılarak davanın kabulüne karar verilmesi ve bu kararda direnilmesi
usul ve yasaya uygun olup; direnme kararının onanması gerekir.” şeklinde hüküm tesis etmiştir.
Anılan bu karar da şerhin açıklayıcı nitelikte olduğunu açıkça göstermektedir. Ancak şerh olmadan
yapılacak ilk işlem her halde geçersiz olmakla birlikte, bu işlem ile oluşacak yolsuz tescile güvenerek
işlem yapacak iyiniyetli üçüncü kişilerin güvenin korunması ilkesi gereği hak kazanmasını engellemek
amacıyla şerhin verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Aile konutu, ailenin korunması amacıyla getirilmiş, nispeten yeni bir kavramdır. Yeni Medeni Kanun ile
birlikte 1 Ocak 2002 tarihinde hukukumuzda yerini almıştır. Her ne kadar yaklaşık 17 yıldır uygulamada
olsa da halen niteliği ve önemi tam olarak bilinmemekte, özellikle eşlerden birinin malik olduğu
durumlarda, diğer eşin yazılı muvafakati olmaksızın işlem yapılmakta ve tapuda yolsuz tescil
oluşmakta, ayni hak karşı tarafa geçmemektedir. Birçok hukukçu bile üzerinde şerh olmadığı takdirde
yapılan tapu işlemlerinin geçerli olacağını düşünmektedir. Oysa TMK'nun emredici hükmü ile getirilen
düzenleme kanun gereği malikin tasarruf yetkisini kısıtlamaktadır. Her halde malikin eşinin rızasını
almadan yapacağı işlem yolsuz tescil oluşturacaktır. Ancak bu tescile dayanarak sicilin korunması
hükmü gereği iyiniyetli üçüncü kişiler ayni hak kazanabilir. Şerh de esasen bu iyiniyeti bertaraf etme
amacına yöneliktir.
Aile konutu üzerine konulan şerh, tasarruf yetkisinin kısıtlanması şerhi niteliği taşır. Bu şerh kurucu
nitelikte olmayıp açıklayıcı nitelik taşımaktadır. Malik olmayan eş de malik muvafakat vermese, hatta
haberdar olmasa bile bu şerhi tek başına koydurabilme yetkisine sahiptir. Ancak şerh konulduktan
sonra Tapu Müdürlüğünce durum, malike bildirilecektir.
Ailenin korunması bakımından önemli işlevi olan aile konutu müessesesinin bilinmesi ve doğru
uygulanması birçok hak kaybının önlenmesi açısından zorunludur.

TAKBİS, yani Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi yurt genelinde mülkiyet bilgilerini elektronik ortamda
sunan her türlü sorgulamanın ve taşınmaz ile ilgili işlemlerin yapılabilmesini amaçlayan en temel
e-devlet projelerinden olan sisteme denir. Bu sistem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı
toplam 974 Tapu Müdürlüğünde kullanılmaktadır.
TAKBİS, tapu ve kadastroya ilişkin hareketlerin bilgisayar ortamında sorgulanmasını sağlar. Bu
sistem bir e-devlet projesi olarak ortaya çıkmıştır. Açılımı “Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi”dir. Bu
program ile devlet vatandaşlara doğru ve güvenilir bilgileri sunmayı ve hak kaybını önlemeyi
amaçlamıştır. Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın
yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet projelerinden birisidir.
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile vatandaşımıza hizmetin güvenilir, güncel ve hızlı bir şekilde hizmet
sunulması mümkün olmaktadır.
Aynı zamanda TAKBİS tapu sorgulama ile alakalı işlemlerin güvenli ve hızlı bir şekilde bilgisayar
üzerinden yürütülmesi ve her türlü şahıs ve kamu taşınmazlarının takip ve kontrollerinin yapılmasını
amaçlar.TAKBİS aynı zamanda çok iyi bir kontrol mekanizması oluşturmuştur. Tapu işlemi yapıldığı
zaman hangi memur tarafından, ne zaman ve nasıl yapıldığı kontrol edilebilmektedir.
TAKBİS ile tapu sorgulamada iş yoğunluğuyla da doğru orantılı olarak hata yapma ihtimali minimize
edilmiştir. Bu uygulama, memurun hata yapma ihtimali en aza indirerek güven ortamında ve hızlı bir
şekilde işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. TAKBİS uygulaması, tapu işlemleri ile ilgili bütün
mevzuatı güncelleme açısından da çok aktif bir sistemdir. Bu güncellemeler ile işlemler daha sağlıklı
bir ortamda yapılmaktadır.
Vatandaş tapu müdürlüğüne giderek hatta artık gitmeden de (Web-Tapu) yapmak istediği işlemi çok
daha hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde talebini oluşturabilmekte ve en kısa sürede işlemi
tamamlanmaktadır.

TAKBİS'i oluşturan unsurlar; Eğitimli Personel, Güçlü Yazılım, Güncel ve Doğru Veri, Güçlü Donanım
ve Hassas Uygulamalardır. TAKBİS'te toplamda aktif işlem sayısı 1268 adettir. TAKBİS uygulaması alt
yapısı itibariyle beraberinde birçok yeniliği de ülkemizde hayata geçirmiştir. Sistem olarak aldığı
ödüllerle de ne kadar faydalı bir sistem olduğunu kanıtlamıştır. TAKBİS Projesi “2006 Yılı e-TR
Ödüllerinin Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler Kategorisi Birincisidir.
2012 yılı Mayıs Ayında Tüm Tapu Müdürlükleri TAKBİS'e geçmiştir.
TAKBİS ile Neler Yapılabilir?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili tüm işlemlerini
standartlaştırarak Tapu Müdürlükleri'nde yürütülen işlemlerin en başta mevzuata uygun bir şekilde ve
bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlamaktadır. Daha sonra ilgili memura ekranı üzerinden yaptığı
işlemle ilgili en son mevzuat desteği sağlamaktadır ki bu da memurun daha az risk ile daha güvenli bir
şekilde işlemi yapmasını sağlamaktadır. TAKBİS'te yapılan her işlemle ilgili mutlaka açıklayıcı bir bilgi
memurun kendi ekranı üzerinden görünmektedir. Mevzuat değişikliği yapılması halinde anında
sisteme hemen entegre edilmektedir. Herhangi bir kamu kuruluşu için taşınmaz ile ilgili stratejik
konularda anlık istatistiki sonuçlar üretebilecek, Milli Güvenlik açısından gereken yabancı
mülkiyetindeki taşınmazlar ve yabancıların hangi yörelerde taşınmaz hareketinde bulundukları,
yoğunlaştıkları hususu merkezden kolaylıkla izlenebilecek, Tarım Bilgi Sistemi'ne ve doğrudan gelir
desteğine esas Çiftçi Kayıt Sistemi'ne doğru ve güncel bilgi altlığı oluşturan, mali suç araştırmaları ve
mal varlığı sorgulamalarını tek bir merkezden yaparak, mali suçlarla ilgili sorgulamaları en kısa sürede
sonuçlandırılarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede devletin etkin denetimi sağlanacak ve buna
benzer birçok konuda yenilik getirmektedir.

TAKBİS'in Yararları Nedir?
Öncelikle verilerin kayıtlı olduğu sicil veya benzeri materyalin eskimesinden kaynaklanan sorunlar
ortadan kalkmakta bu da memuru ve taşınmaz malikini iş yapım esnasında çok rahatlatmaktadır,
Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarda standart sağlanmaktadır, Eksik
belge veya bilgi ile ortaya çıkan işlem hata ve noksanlıkları ortadan kaldırılmakta, akıllı uygulamalarla
memur hatalarının önüne geçilerek memurların da zarar görmeleri engellenmektedir. Belge
sahteciliklerinin önüne geçilmektedir çünkü tapu müdürlüklerinde en çok karşılaşılan problemlerin
başında bu gelmektedir. Bu da memurların iş yapımı esnasında birden fazla kez evrak kontrol etmeye,
iş zaman kaybına ve evrakın güvenliği açısından birçok kez kontrolü gerekmekteydi. Geçmişten gelen
muhtemel sicil hataları belirlenerek tamamen giderilmekte, vatandaşın muhtemel hak kayıpları
tamamen ortadan kaldırılmakta, Ülkemizde var olan tapu kayıtlarına olan sarsılmaz güven
pekiştirilmekte, Kamu veya vatandaş alacağı tahsilâtının sağlıklı ve hızlı şekilde yapılabilmekte (SGK,
icra, Sağlık Bakanlığı, vb), Mahkemeler veya hazırlık soruşturmalarında bilgi araştırmasıyla geçen
zamanın azaltılarak Adalet Bakanlığı'nın yükünün hafifletilmesine katkı sağlanmakta, Kurumların veya
vatandaşların karşılaştığı bürokratik sıkıntılar ortadan kalkmakta, yazışmalardan doğan harcamalar
e-imza uygulaması ile en aza indirgenmektedir. e-İmza ile birlikte Proje başlangıcından bugüne kadar
yaklaşık 20.000.000 resmi evrak oluşturulmuş, bu sayede yaklaşık 8000 ağaç kurtarılmıştır. Yeşil kart
ve benzeri uygulamalarda da hak sahibinin doğru tespiti ile hizmetin amacına ulaştırılması sayesinde
haksız kazançların önüne geçilmiştir. Vergi kayıpları engellenmekte, doğru, güvenilir, standart ve takip
edilebilir bilgiye ulaşılmaktadır.

Halihazırda Çevrimiçi Olarak Veri Paylaşımı Yapılan Kurumlar Var Mı?
Başta Adalet Bakanlığı, Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlar olmak üzere, Bankalar ( e-terkin ve etesis yapabilir) , İl Özel İdareleri, Sulama Birlikleri, Özel Finans Kuruluşları ve tüzel kişiler olmak üzere
toplam 1148 adet kurum ve kuruluş ile protokol yapılmış olup süreye bağlı olarak veri paylaşımı
yapılmaktadır.
TAKBİS'in Önemi Nedir?
TAKBİS'in önemi, üretime katılmamış alanların belirlenmesi, yabancı mülkiyet kayıtlarının kontrol
edilebilir yapı ile envanterinin çıkartılması, imar uygulamaları, kentsel dönüşüm projeleri, afet yönetimi
vb. uygulamalarının takibi ile kamunun ve kişilerin, mülkiyet hakları değerleri içinde korunması ve
kentsel gelişim rantlarının kente ve topluma kazandırılması, kentsel alan ve tarımsal arazilerin
düzenlenmesi, gecekondu sorununun çözümü, toprağa bağlı kredi piyasasının geliştirilmesi,
ihtilafların araştırılması, taşınmaz işlemlerinin izlenebilirliği ile devlet gelirlerinin arttırılması adil
vergilendirme (emlak vs), tapu harçları ve iskan harçları dahil yüksek bedelli vergi kayıplarının
önlenmesi ile ekonomik etkinliklerin kayıt altına alınması ve kayıt dışılığın azaltılmasındadır.
TAKBİS sistemi ile yıllık ortalama 9 milyon işlemle yaklaşık 30 milyon vatandaşımıza hizmet
verilmektedir. TAKBİS sistemi bağlı olarak gerçekleştirilen birçok kurumsal hizmet çalışmaları
mevcuttur.

TAKBİS'in sunmuş olduğu hizmetlere örnek verecek olursak; e-randevu sistemi, e-arşiv, e-proje, Alo
181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Çağrı Merkezi, TAKBİS yönetim ve kontrol
merkezi, FKM (Felaket Kurtarma Merkezi), İşlem takip hizmeti, BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi), Tapu Müdürlüklerinde sıramatik sistemi, Tapu Müdürlüklerinin yetki alanı dışında kayıtlı
bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini yapabilmesi, Tapu mülkiyet bilgilerindeki T.C. vatandaşlık
kimlik numarasının e–Devlet kapısından tamamlanması, Web sorgulama ve eğitim dokümanları,
e-Devlet harç sorgulama, e-tahsilat, e-terkin bunlara örnek olarak verilebilir.
TAKBİS'te işlem yapılmasına yönelik örnek verecek olursak;
Vatandaş herhangi bir tapu müdürlüğüne herhangi bir taleple başvurması halinde -örneğin satış işlemiburda satış işlemine konu olan her türlü detay, evrak ve bilgiler TAKBİS sisteminde kayıt altında
olduğundan otomatik olarak verilen tüm veriler kontrolden geçirilerek sistemden başvurusu alınıp
havalesi yapılan memura iletilir.
İlgili memur ilgili evrakları ve bilgileri inceledikten sonra kayıtların doğru olduğunu tespit ettikten sonra
ilgili satış işlemine başlar ve işlem hazırlandıktan sonra ilgilisine işlem ile ilgili olarak harç mesajı
TAKBİS üzerinden iletilir. Vatandaş harcı yatırdıktan sonra randevu verilir, işlem yetkili müdür
yardımcısının da kontrolünden geçtikten sonra tarafların imzası alınıp ilgilisine işlem sonunda tapusu
verilir.
Her işlem yapma yetkisi olan memurun TAKBİS'e girebilmesi için bir şifresi mevcuttur. Bu şifre aynı
zamanda bilgisayarın açılma şifresidir. Sistem açıldıktan hemen sonra ekranın sağ altında bir kutucuk
açılır. Bu kutucukta memurun üzerindeki işlem sayısı, kadastrodan veya başka müdürlükten gelen
işlem sayısı, memurun adı soyadı, çalıştığı müdürlük ve Genel Müdürlüğümüzden veya Bölge
Müdürlüğünden gönderilen uyarıların bulunduğu ikaz düğmesi bulunur.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlükleri tarafından kullanılan TAKBİS
programının genel görünümü aşağıdaki gibidir.

TAKBİS'in giriş ekran formatı bu şekilde olup, ilgili memur şifresini girerek giriş yapabilir. Giriş yaptıktan
sonra da kendisine havale edilen işlemleri görebilir, taşınmaz sorgulaması yapabilir, başvuru alabilir,
arşivden evrak kontrol edebilir. Bunun gibi birçok fonksiyon yetkiye bağlı olarak kullanılabilir.

Örnek verecek olursak, havalesi yapılan memur başvuruya ulaşabilmek için, ilgili personelin “TAKBİS
– TM Fonksiyonları” modülünde "İşlemler" bölümünden “Başvuru Monitörü” bölümü seçilir. “Başvuru
Monitörü” ekranı açılır.
Başvuru monitöründe; Başvuranın adı soyadı, taşınmaz mal bilgisi, işlemin tanımı, işlemin başlama
tarihi gibi bilgiler mevcuttur. Bu şekilde “İşlem Tanımı Başlama Şekli Seçimi” ekranından yapılmak
istenilen uygun işlem seçilerek işleme devam edilir.
Vatandaşlar tarafından TAKBİS ile ilgili olarak Sıkça Sorulan Sorular'a bir kaç tane örnek
verecek olursak;
TAKBİS Yurtdışında Kullanılıyor Mu?
Dünyada ilkler arasında sayılan ülkemize ait taşınmazların yurtdışındaki temsilciliğimizden her türlü
işleminin yapılmasına olanak sağlanmıştır.
İlk uygulaması Almanya Berlin Konsolosluğumuzda başlamış ve yaygınlaştırılması için çalışmalar
devam etmektedir.
TAKBİS'te yetki alanı dışı işlem yapılabilir mi?
Örnek verecek olursak; Ankara'da taşınmazım var, satış işlemini Edirne'den yapabilir miyim?
Yetki alanı dışı işlemler kapsamında alıcı ve satıcı aynı tapu müdürlüğünde olmak koşulu ile gerekli
belgeler ile başvuruda bulunulması halinde satış işlemi gerçekleştirilebilir.
Ayrıca; Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlemi yapan Tapu Müdürlüğünce;
işlem için belirlenen döner sermaye ücreti, iki katı oranında alınacaktır.
TAKBİS'te Sorgulama Yapılabilir Mi?
TAKBİS sorgulama ile internet üzerinden tapu sorgulamak artık çok kolay. Devletin bize sağladığı bir
olanak olan e-devlet kapısı ile önceden bizi çok uğraştırarak aldığımız hizmetleri artık dakikalar içinde
online olarak yapacağımız işlemler sayesinde alabiliyoruz.
Herkes taşınmaz mallarının konumunu ve durumunu www.parselsorgu.tkgm.gov.tr adresinden
sorgulayabilmektedir. Bunun için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme girmek yeterlidir.
Taşınmazın bağlı olduğu il, ilçe, ada ve parsel seçilerek taşınmaz hakkında bilgilere ulaşılmaktadır.

Sonuç olarak;
Tapu ve Kadastro Yönetim ve Bilgi Sistemleri (TK-YBS), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez
ve taşra birimleri tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerin bir bütünsellik içerisinde otomatize
edilerek girdilerin standart bir şekilde üretime dahil edilmesi, üretimin maksimum verimlilikte
gerçekleştirilerek üretilen çıktıların yine en verimli şekilde ve uluslararası standartlara uygun olarak
tüm paydaşların kullanımına sunulabilmesi amacıyla geliştirilmiş bir projedir.

Sıkça Sorulan
Sorular

Miras İntikali İçin Gereken Belgeler Nelerdir? Miras İntikali İçin İzlenmesi Gereken Yol
Nedir?
Miras intikali için gereken belgeler:
Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
Fotoğraf (1 adet)
İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği)
İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
İzlenmesi gereken yol: Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan veraset belgesi ile
birlikte yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir Tapu Müdürlüğüne varislerden biri
ya da hepsi tarafından başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilecektir.
e-Devlet Üzerinde Kendime Ait Olmayan Bir Taşınmaz Görünüyor, Nasıl Düzeltebilirim?
E-devlet üzerinde kendinize ait olmayan taşınmaz görülmesi halinde en yakın Tapu
Müdürlüğüne giderek bildirimde bulunmanız halinde yanlışlık düzeltilecektir.
Alo 181 Tapu ve Kadastro Hizmet Hattımızı arayarak da taşınmaz bilgilerini vermeniz halinde
adınıza bildirim kaydı düzenlenecektir.
Veraset İntikal İlişiği Kestirilmeden Miras İntikali Gerçekleştirebilir Miyim?
7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun 19/2 fıkrası uyarınca tescil tarihinden itibaren
en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden taşınmazların
tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali
yapılan taşınmaza isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı
yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez.

Bankaya İpotek Borcumu Ödedim. Taşınmazımın Üzerindeki İpoteği Terkin Ettirmem İçin
Ne Yapmam Gerekiyor?
Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları elden ibraz
edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrakın banka
tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde ipotek terkini işlemi gerçekleştirilecektir.
Ayrıca Ziraat Bankası ile yapılan Protokol kapsamında ipotek terkinleri elektronik ortamda
yapılabilmektedir.
Üzerinde İpotek Bulunan Bir Taşınmazın Satışı Mümkün Müdür?
İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte temlikine engel hal yoktur. Bunun için
ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, tapu müdürü TMK'nın 1019. maddesi
hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir
teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.
Bankalar İpotek Fek Yazısını Nasıl Gönderirler?
Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takibi ve şekli”ni düzenleyen 88/1 maddesi Kamu kurum
ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri,
bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek
nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun
hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir, hükmü gereğince; ipotek borcu ödenip vatandaşın
ilgili bankaya başvurmasıyla gerekli terkin evrakları 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre banka
tarafından ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Vatandaş terkin evraklarını elden ibraz edemez.

Satış İşlemleri İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Satış İçin Ne Kadar Ücret Öderim?
Satış işlemi için gerekli evraklar:
Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
Fotoğraf (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet)
İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)
İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden
az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere
binde 20 oranında harç tahsil edilmektedir. 6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye
göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.
Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur? Boşandıktan Sonra Aile Konutu Şerhi Koydurabilir
Miyim?
Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan
yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ayrıca, aile konutu şerhi
işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan
yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü,
apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge
alınması gerekmektedir. Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekândır.
Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonra aile birliği
bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.

Oğuzhan KOCAKAYA
Şube Müdür Vekili
Destek Hİzmetleri Dairesi Başkanlığı

GÜÇLÜ EKONOMİ VE YEŞİL DOĞA İÇİN: ''SIFIR ATIK''

''Sıfır Atık Zirvesi'' Kasım ayında gerçekleştirildi...
Zirve için hazırlanan ''Güçlü Ekonomi ve Yeşil Doğa İçin'' sloganı ise Sıfır Atık Projesine
verilen önemi vurgulaması bakımından güzel düşünülmüş.
Peki böyle güçlü bir slogana sahip ''Sıfır Atık Projesi'' nedir ve neden bu kadar önemlidir?
Sıfır Atık, Bakanlığımızca şöyle tanımlanmaktadır: '' İsrafın önlenmesini, kaynakların daha
verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi
veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri
kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.''
Sıfır Atık'ın tanımından sonra önemine dair ise şu açıklamaya yer verilmiştir: ''Atıkların geri
dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji
olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam
standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal
kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız
artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli
kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır
atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde
yaygınlaşmaktadır.''

Atıklar sınıflandırılarak, koridor, bahçe, yemekhane gibi kullanım alanlarına yerleştirilen Atık
Üniteleri'nde biriktirilmekte ve daha sonra geçici depolama alanlarına taşınmaktadır. Geçici depolama
alanından kamyonlarla Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesislerine taşınan atıklar burada tekrar
ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmakta buradan da geri kazanılmak üzere Çevre Lisanslı
Tesislere ulaştırılmaktadır.

Organik atıkların (yemek atıkları, çay
posaları, çim, ağaç budama atıkları
vb.) oluşması halinde ise kompost
üretimi yapılır.

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Evsel Atıkların Yönetimi (2016)

Avrupa Ülkelerinde Geri Dönüşüm Tesisleri (2016)

En fazla ithalat yaptığımız ülkelerden biri olan Almanya'daki Geri Dönüşüm Tesisi sayısı ülkemizin
10 katından fazladır.

Döngüsel Ekonomi Sektörünün
GSYİH’daki Payı (2015)

ü

Ülkemizin 78 vilayetinde evsel atıkların geri kazanım oranı %10'nun altındadır. Bu durum hem
çevre sağlığı ve temizliği hem de ekonomimiz açısından büyük bir kayıp yaşadığımızı ortaya
koymaktadır.

Geri Dönüşüm İşaretinin Bilinirliği

Geri Dönüşüm Konusunda Bilinç Düzeyi

Anket çalışması; insanlarımızın neredeyse yarısının geri dönüşüm işaretini dahi bilmediğini, atıkları
ayrıştırma bilincine sahip insanların ise %40'a yakın olduğunu göstermektedir. Anket çalışması 2017
yılı Şubat-Mart dönemlerinde yapılmış, Sıfır Atık Projesi ise 2017 yılı Ekim ayında başlatıldı. Aradan 1
yıl geçmesine karşın projeye emek verenlerin sayesinde ülke genelinde bir farkındalığın oluştuğu,
insanların projeye isteyerek kolayca dahil olduğu görülmektedir. Bakanlığımız projeyi 2023'e kadar
bütün ülkede uygulamayı hedeflemekte. İnsanların daha temiz ve güzel bir çevrede yaşama hayalleri
bu projeyi her daim canlı tutmakta, birde üzerine ekonomiye katkıları anlatıldığında vazifeye
dönüşmektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün tahminlerine göre, küresel olarak üretilen tüm yiyeceklerin
üçte biri kayıp veya israf edilmektedir. Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı'nın (BCFN) The Economist
Intelligence Unit (EIU) işbirliğiyle hayata geçirdiği Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi'nin 2018 verilerinde
bu yıl ölçümlenen 67 ülke arasından Fransa bu tür kayıpları önleme konusunda uyguladığı politikalar
ve aldığı tedbirlerle ilk sırada yer aldı. Türkiye ise Gıda Sürdürülebilirliği Endeksi genel sıralamada 58.
sırada, Gıda kaybı ve israfında ise son üçte yer aldı.

Almanya, Türkiye'nin 1,5 katı atık tonajı ile Avrupa'da en yüksek atığa sahip ülke ancak
Türkiye'nin toprağa gömdüğü atık miktarı Almanya'nın 88 katıdır.
Halbuki toplumumuza; Kur'an-ı Kerim'in ''Yeyin, için, fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf
edenleri sevmez'' ayeti daha çocuk yaşta öğretilmektedir. Bu medeniyetin kodlarında israf
değil tasarruf, değerlendirme ve yardım bulunmaktadır.
İşte, Sıfır Atık Projesi bizlere medeniyetimizin kodlarında bulunmayan gıda kaybı ve israfını
yok etme, tasarruf etme ve geri kazanma alışkanlıklarımıza yeniden dönme imkanı
sağlamaktadır.

Plastik Atık Kapsamı:
WWF Türkiye'nin Akdeniz ölçeğinde yayımlanan "Plastik Kapanından Çıkış: Akdeniz'i Plastik
Kirliliğinden Kurtarmak Raporu'nda; Dünyada yılda 60 milyon ton plastik üretildiği ve 27 milyon
ton plastik atığı oluştuğu belirtilmektedir.
Denizlerdeki plastik çöp miktarının küresel çözüm bekleyen en önemli sorunların başında
geldiği vurgulanmış, plastik atıkların deniz ekosistemlerinde 13 milyar dolar civarında zarara
yol açtığı ifade edilmiştir.
Raporda ayrıca Türkiye’de günde 144 ton plastik atığın denize karıştığı belirtilmiştir.

Avrupa'da her yıl 25,8 milyon ton plastik atık çıkmaktadır. Bu atıkların %30'dan azı geri
dönüşüm için toplanabilmektedir. Önemli bir kısmı, işlem görmek için çevre standartlarının
farklı olabileceği Avrupa dışı ülkelere gönderilmektedir. Aynı zamanda, plastiğin katı atık
sahasına gömülme ve yakılma oranları sırasıyla %31 ve %39'dur. Geri dönüştürülmüş plastik
talebi, bugün Avrupa'daki toplam plastik talebinin %6'sı kadardır.

Avrupa Birliği Plastik Stratejisi hedefinde, 2030 itibarıyla Avrupa'da üretilen plastik atığın
yarıdan fazlasının geri dönüştürüleceği belirtilmiştir. Ülkemizde ise "Sıfır Atık" projesi
kapsamında 2023'e kadar %15 seviyelerinde olan geri dönüşümün %35 seviyesine
çıkarılması hedeflenmektedir.

Kağıt Atıklar;

Ülkemizde toplam 5 milyon ton kağıt kullanılmakta olup kağıt üretimi ise ancak bunun yarısı
kadardır. Üretilen toplam kağıt miktarının %97'lik bölümü atık/hurda kağıtlar kullanılarak
yapılmaktadır. Buna karşın, toplanan kağıt miktarının oranı %40-45 aralığında bulunmakta ve
hurda kağıdın geri kalanı ne yazık ki çöpe gitmektedir. Bu oran, %60-70 oranında geri
dönüşüm sağlayan Avrupa ülkelerinin çok gerisinde bulunmaktadır.

Türkiye'nin elektrik üretiminin en önemli kaynaklarından olan doğal gazda Türkiye'nin ithalat
oranı %99 seviyesinde gerçekleşiyor. Enerjide yurt dışına bağımlılık oranını ciddi biçimde
etkileyen doğal gaz ile üretilen elektrik kurulu gücü 2016 yılında 22.156 MW ile yüzde 28,2'lik
paya, 2017 yılı Ekim sonunda 23.259 MW ile yüzde 28,3'lük paya sahiptir.

Enerji kaynakları arasında son yıllarda öne çıkan bir diğer alternatif ise biyokütle enerjisidir.
(Otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm
organik çöpler (meyve ve sebze artıkları)). Türkiye'nin biyokütle atık potansiyeli, 8,6 milyon ton
petrole eşdeğer. 2017 ilk 10 ayı sonuçlarına göre Türkiye'de bulunan biyogaz, biyokütle, atık
ısı ve pirolitik yağ enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 554 MW'e ulaşmıştır.

Dünyadaki katı atık yönetimi endüstrisinin değeri 410 milyar $ civarındadır.
Geri dönüşüm verimliliğinin artırılmasında en önemli faktör, ikincil ürün olarak üretime tekrar
girme potansiyelini maksimum seviyede tutmaktır. Bunu sağlayabilmek, “kaynakta ayırma”
işleminin yüksek verimli gerçekleştirilebilmesine bağlıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSTAÇ'ın Atık Yönetimi için yaptığı Etki Analizinde
(%12 Kaynakta ayırma verimi ile) çıkan sonuçlar şöyledir:

FOSİL YAKIT KAZANIMI

ARAZİ KAZANIMI

EMİSYONLARIN AZALTILMASI

EKONOMİK KATKI

Ülkemizde Geri Dönüşüme Dair Örnek Çalışmalar;

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş:

Benli Geri Dönüşüm; Evsel ve Endüstriyel atık yönetim hizmetleri, Ahşap palet geri dönüşümü,
EPDM kauçuk geri dönüşümü alanlarında faaliyet yürütmektedir.Tesisleri ayda 50.000 palet
üretim kapasitesine sahip olup, aylık 1000 ton ahşabın geri dönüşümünü sağlamakta böylece
her ay 30 yaşına gelmiş 3500 adet kerestelik çam ağacının kesilmesine engel olmaktadır. Ayrıca
aylık 1.000 ton EPDM kauçuk işleme kapasitesine sahip olup EPDM kauçuk fitillerinden üretilen
granüller uluslararası alanda satışa sunulmaktadır.

Arçelik A.Ş.
Bolu ve Eskişehir'de kurulan geri dönüşüm tesisleriyle sektöründe ürün yaşam döngüsü boyunca
çevresel etkileri en aza indiren ilk şirket olma özelliğini taşımakta. Eskişehir'de uluslararası Geri
Dönüşüm Tesisi standardına (EN 50574) ve AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar)
Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulan tesiste; buzdolabı, soğutucular ve iklimlendirme cihazları geri
dönüştürülüyor. Bu tesis eski buzdolaplarında var olan, ozon tabakasına zararlı CFC'li
(kloroflorokarbon) gazları da kapalı sistemle toplayabilen, Türkiye'deki ilk geri dönüşüm tesisi
olma özelliği taşımaktadır. Bolu'da kurulan diğer geri dönüşüm tesisinde ise buzdolabı hariç diğer
büyük beyaz eşyalar ve küçük ev aletlerinin de geri dönüşümü gerçekleştiriliyor. Tesislerde
bugüne kadar yaklaşık 100 bin adet ürünün geri dönüşümü tamamlandı.

İSBAK, vatandaşlara geri dönüşüm bilincini aşılamak ve bu bağlamda elde edilecek geri
kazanımla ülke ekonomisine ve doğal kaynaklarımıza katkı sağlamak amacıyla Geri dönüşebilir
katı atık toplama otomatı (akıllı konteyner) geliştirmiştir. Bu sayede pet ve metal şişeler geri
dönüşüme kazandırılmakta ve karşılığında vatandaşların İstanbulkartlarına kredi yüklenmektedir.

Ekim 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçiren ilk kurumlardan biri olarak yaklaşık 9
aydır Merkez Hizmet Birimlerimizde uygulamaktayız. Genel Müdürlüğümüzde oluşan ambalaj
atıklarını kaynağında ayırarak geçici depolama alanımızda biriktirmekte, buradan da atık
toplama ve ayrıştırma tesislerine göndererek atıklarımızı geri dönüşüme kazandırmaktayız.
Bakanlığımız tarafından hibe edilen kompost makinesi ile bahçemizde kullanılmak üzere
yakında gübre üretmeye başlayacağız. Sıfır Atık farkındalığı oluşturmak için seminerler
düzenlemekte ve projeyi tanıtıcı birçok faaliyet yürütmekteyiz. Taşra Birimlerimizde de projeye
dair çalışmalar başlatıldı, 2019 yılında bütün hizmet birimlerimizde projeyi uygulamayı
hedeflemekteyiz.

Tasarruf ve Verimlilik Projesi Hedeflerine Emin Adımlarla...
Projenin hayata geçirildiği yaklaşık bir yıllık dönemde; 2,2 milyon ton ambalaj atığı,
58.000 ton atık elektrikli ve elektronik eşya, 38.000 ton bitkisel ve 80.000 ton madeni
atık yağ, 184.000 ton ömrünü tamamlamış lastik kaynağında ayrı toplanarak geri
kazanılmıştır.
Bakanımız Murat KURUM proje hedefini ''Yıllık; 100.000 kişiye doğrudan istihdam, 20
Milyar ₺ ekonomik kazanç, İstanbul'un bir yıllık su ve elektrik ihtiyacı eşdeğeri tasarruf,
2 Belgrad Ormanı kadar ağacın kurtarılması ve cari açığın %8 oranında azaltılması''
olarak belirtmektedir.
Sıfır Atık Projesi tüm ülkeye dalga dalga yayılmakta...Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü olarak güzel ve temiz bir çevrede yaşamak, çocuklarımıza güzel ve temiz bir
çevre bırakmak ve ekonomimize katkı sağlamak için Projenin en önünde koşmaya
devam edeceğiz.
Yeşil Doğa diyeceğiz, Güçlü Ekonomi diyeceğiz, Sıfır Atık diyeceğiz !
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