
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü |  www.tkgm.gov.tr

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ      YAYINIDIR

Tapu ve Kadastro
mülkiyet

 Sayı 6 | 2022

Defter Emini
Server Efendi

Hiçbir “Engel” Üretmeye 
Engel Değildir

Ayasofya
Vakfiyesi

Tapunun Kısa Yolu; 
WebTapu





İki asra yakın bir zamandan bu yana mülkiyetin 
teminatı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-
müz, siz değerli çalışanlarımız sayesinde vatandaş-
larımıza hizmet vermeye devam ediyor.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Co-
vid-19 Salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz 
bu dönemde, mesai kavramı nedir bilmeden çalı-
şan cefakâr arkadaşlarımızla birlikte tüm imkânla-
rımızı seferber ederek hem çalışanımızın hem de 
vatandaşımızın süreci sıkıntısız atlatmaları için yo-
ğun bir çaba harcadık. 

Değerli çalışma arkadaşlarım; yaptığınız fedakar-
lığı, yılda yaklaşık 30 milyon insanımıza hizmet 
verip, 2021 yılında 14,5 milyon işlem yapıp, tüm za-
manların işlem rekorunu kırmak suretiyle bir kez 
daha gösterdiniz.

Devletimize ve Aziz Milletimize verdiğiniz hizmet, 
çok önemli ve değerlidir. Bu hizmetinizin karşılı-
ğında sizler, değeri hiçbir maddi karşılık ile ölçü-

lemeyecek olan “tapu gibi sağlam” sözünü akıllara 
kazıyarak bizleri gururlandırdınız. 

Bu sözün hakkını verebilmek ve sizlerin iş yükünü 
azaltıp, vatandaşlarımızın tapu dairelerine gitme-
den işlemlerini hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde 
yapabilmelerini sağlamak için WebTapu, Tapu Ta-
kas, e-Haciz, e-Terkin, Parsel Sorgulama, e-Ran-
devu, Türkiye Tapu, 3 Boyutlu Kadastro gibi pro-
jeleri hayata geçirdik. 

Kıymetli mesai arkadaşlarım; sizden aldığımız güç-
le ülkemizin yanı sıra yurt dışında da hizmet veriyo-
ruz. Tapu ve Kadastro Teşkilatımızın gelişimine ve 
büyümesine katkı veren tüm çalışma arkadaşları-
ma emekleri için teşekkür ediyor, aziz milletimiz ile 
birlikte 2022 yılının ülkemize ve tüm dünyaya barış, 
huzur ve sağlık getirmesini diliyorum.

Mehmet Zeki ADLI
Genel Müdür
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Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finans-
manı (TKMP-EF) kapsamında yürütülen Ka-

dastro Güncelleme (Yenileme, Sayısallaştırma) 
çalışmalarının değerlendirilmesi ve Kurumumuz 
bünyesinde personelin çeşitli eğitim çalışmaları-
nın gerçekleştirilmesi, uygulamada birliğin sağla-
nabilmesi amacıyla; 22 Kasım 2021 - 14 Aralık 2021 
tarihleri arasında Afyonkarahisar’da ‘’Kadastro 
Haritalarının Güncellenmesi ve Sayısallaştırıl-
ması Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Eğitim 
Toplantıları’’ organizasyonu gerçekleştirildi. 

TKMP EF Kadastro Haritalarının Güncellenmesi, 
Yenilenmesi ve Sayısallaştırılması kapsamında dü-
zenlenen eğitim programının açılışında konuşan 
Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, “Kadastro 
haritalarını güncelleştirmeye ve sayısallaştırmaya 
tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün, moderni-
zasyon projesi kapsamında personelimize çeşitli 
eğitimler vererek, uygulamada birliği sağlayaca-
ğız. Bu eğitimlerden sizlerin en iyi şekilde faydala-

nacağınızı düşünüyorum. Bu program, hepimize 

hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen ÇİÇEK, “Tapu ve 

Kadastro köklü bir geleneği olan, kendi içinde 

meslek adabı olan bir kurum. Tapu ve Kadastro 

aslında devlet olmanın en temel özelliği. Birçok sı-

kıntıda sizler hep iş yükü yüklenen taraf oldunuz. 

Ben meslek hayatım boyunca bu tür olaylara çok 

tanıklık ettim. Sizler vatandaşla aynı dili konuşa-

biliyor ve çözülemeyen birçok sorunları çözüme 

kavuşturabiliyorsunuz. Bu yönüyle de önemli bir 

göreviniz var. Sizin çalışma alanınıza saygı duyu-

yorum. Afyonkarahisar’da böyle bir toplantının 

yapılmasından dolayı da son derece memnun ol-

dum. 3 gün sürecek eğitimlerin sizler adına olum-

lu sonuçlar getirmesini diliyorum.” diye konuştu.

Eğitim toplantısının açılışında, Eskişehir Tapu ve 

Kadastro XVII. Bölge Müdürü Cevdet KILIÇ da bir 

konuşma yaptı.

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, “Kadastro haritalarını 
güncelleştirmeye ve sayısallaştırmaya tüm hızımızla devam 
ediyoruz. Bugün, modernizasyon projesi kapsamında 
personelimize çeşitli eğitimler vererek, uygulamada 
birliği sağlayacağız. Bu eğitimlerden sizlerin en iyi şekilde 
faydalanacağınızı düşünüyorum. Bu program, hepimize hayırlı 
olsun.” ifadelerini kullandı.
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Genel Müdürümüz
Mehmet Zeki ADLI 

Afyonkarahisar Valisi 
Gökmen ÇİÇEK

 Eskişehir Tapu ve Kadastro 
XVII. Bölge Müdürümüz 
Cevdet KILIÇ

Genel Müdürümüz Mehmet 
Zeki ADLI, Afyonkarahisar 
Valisi Gökmen ÇİÇEK’e “Üç 
Parçalı Osmanlı Mührü” hediye 
etti.

Başmüfettiş Yener KARATAŞ 
tarafından “Kurum Kültürü 
ve Kurumsal Etik İlkeleri” 
eğitimi verildi.

Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu Başkan Yardımcısı 
Dr. Cihan KANLIGÖZ 
tarafından “Kurumsal Etik 
İlkeleri” eğitimi verildi.
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Eğitimin ilk gününde katılımcılara, deneyimli su-
nucu Zafer KİRAZ tarafından ‘İletişimin Gücü ve 
Farkındalık’, Yazar Nihat AYTÜRK tarafından ‘Pro-
tokol ve Sosyal Davranış Kuralları’ eğitimleri verildi.

Eğitimin birinci gününün sonunda Genel Müdü-
rümüz Mehmet Zeki ADLI, Afyonkarahisar Valisi 
Gökmen ÇİÇEK’e “üç parçalı Osmanlı mührü” he-
diye etti.

Üç gün süren eğitimin birinci gününde, Afyonka-
rahisar Valisi Gökmen ÇİÇEK, Genel Müdürümüz 
Mehmet Zeki ADLI, Genel Müdür Yardımcılarımız, 
Daire Başkanlarımız, Bölge Müdürlerimiz, Tapu ve 
Kadastro Müdürlerimiz ile personellerimiz katılım 
sağladı. 

Eğitimin ikinci gününde Genel Müdürümüz 
Mehmet Zeki ADLI başkanlığında Genel Müdür 
Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız ve Bölge 
Müdürlerimiz ile bir araya gelerek karşılıklı görüş 
alışverişinde bulundu.

Eğitimin ikinci günü sabah düzenlenen eğitim 
programında katılımcılara, Genel Müdürlüğümüz 
Başmüfettişi Yener KARATAŞ Kurum Kültürü ve 
Kurumsal Etik İlkeleri Eğitimi, Kişisel Verileri Koru-

ma Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Cihan KANLI-
GÖZ, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mev-
zuat hakkında eğitim verdi.

Öğleden sonraki eğitim programında ise kadast-
ro çalışmalarında Medeni Kanunun 1007. Madde-
si, e-Faaliyet ve hizmetler hakkında eğitim, Genel 
Müdürlüğümüz Başmüfettişi Nevzat İhsan SARI, 
İsmail KURUKAMA, Ümit YILDIZ ve Demet Aydo-
ğan UĞURLU tarafından verildi.

“TKMP EF Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı” 3. 
Gün birinci oturumunda, Ekonomi Yazarı/Yönetim 
Danışmanı Gonca ELİBOL “Liderlik ve Etkin Yöne-
tim”, Genel Müdürlüğümüz Hukuk Müşaviri Şahin 
YALÇIN ise “İnsan Hakları ve Mülkiyet” konularında 
katılımcılara sunum yaptı. 

Öğleden sonraki oturumda KVKK Uzmanı Mert 
AKÇASOY, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili 
mevzuat hakkında sunum yaptı.

Tapu Dairesi Başkanı Hasan ÇELİK, Tapu Müdürle-
ri ile Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN ise 
Kadastro Müdürleri ile istişare toplantıları gerçek-

leştirdi.

Hukuk Müşaviri 
Şahin YALÇIN, “İnsan 
Hakları ve Mülkiyet” 
konusunda sunum yaptı.

TRT’nin deneyimli sunucusu 
Zafer KİRAZ “İletişimin Gücü ve 
Farkındalık” konusunda sunum 
gerçekleştirdi.

Yazar Nihat AYTÜRK 
tarafından “Protokol ve 
Sosyal Davranış Kuralları” 
eğitimleri verildi.
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Gonca ELİBOL “Liderlik 
ve Etkin Yönetim” 
konusunda eğitim verdi.

Genel Müdürlüğümüz Başmüfettişi 
Nevzat İhsan SARI, İsmail 
KURUKAMA, Ümit YILDIZ ve Demet 
Aydoğan UĞURLU tarafından “Medeni 
Kanunun 1007. Maddesi, e-Faaliyet ve 
Hizmetler” hakkında eğitim verildi.

Tapu Dairesi Başkanlığı, Tapu 
Müdürleri ile istişare toplantısı 

Kadastro Dairesi Başkanlığı ve 
Kadastro Müdürleri ile istişare 
toplantıları 

Daire Başkanlarımız ve Bölge Müdürlerimiz ile istişare 
toplantıları 
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Rakamlarla
Satış
Ü lke genelinde 2021 Ocak-Aralık döneminde 

3 milyon 209 bin 691 adet gayrimenkul sa-
tış işlemi yapılarak, 23 milyar 506 milyon 836 bin 
140 Türk Lirası tapu harcı geliri elde edildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgilerine 
göre, Aralık ayında; 441 bin 429 adet gayrimenkul 
satış işlemi yapıldı. Kasım ayındaki 357 bin 446 
gayrimenkul satış işlemi ile Aralık ayındaki gayri-
menkul satış işlemleri sayısı arasında; Aralık ayında 
bir önceki aya göre %23,4 oranda artış görüldü.

Bu satış işlemlerinden Kasım ayında 3 milyar 962 
milyon 414 bin 106 Türk lirası tapu harcı geliri 
sağlandı.

Ülke genelinde, Ocak-Aralık döneminde 3 milyon 
209 bin 691 adet gayrimenkul satış işlemi yapıldı. 

Bu işlemlerden 23 milyar 506 milyon 836 bin 140 
lira tapu harcı gelir elde edildi.

Bu satış işlemlerinin; 1 milyon 448 bin 72‘si konut, 
553 bin 841 ’i arsa, 833 bin 532’si tarla, 146 bin 570‘i, 
işyeri ve geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri 
oluşturdu.

En çok satış işlemi yapılan iller arasında; 411.965 sa-
tışla İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul’u 224.595 satışla ile Ankara, 158.317 satışla 
ile İzmir, 120.743 satışla ile Antalya, 112.695 satışla ile 
Bursa, 85.139 satışla ile Mersin ve 84.383 satışla ile 
Gaziantep illeri takip etti

Not : Sayılar satış işlemlerine göre alınmıştır.
          Gelirler  tapu harcı gelirlerini kapsamaktadır.

Güncel
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3 milyon 209 bin 691 adet3 milyon 209 bin 691 adet3 milyon 209 

3 milyon 209 
bin 691 adet

Ülke genelinde 
2021 Ocak-Aralık döneminde

gayrimenkul satış işlemi yapıldı
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Hiçbir “Engel”
ÜRETMEYE
Engel Değildir

B irleşmiş Milletler tarafından engellilerin top-
lumsal yaşama tam ve diğer bireylerle 

eşit katılım sağlamalarına ilişkin ça-
lışmalar yürütülmüştür. Bu kap-
samda engellilerin sorunlarına 
dikkat çekmek ve onları daha 
iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 
‘Dünya Engelliler Günü’ ola-
rak ilan edilmiştir. Ülkemizde 
de çeşitli etkinlikler düzen-
lenerek eğitim, sağlık, çalış-
ma hayatı gibi alanlarda fırsat 
eşitliği sağlanması ve farklılık-
lara saygı gösterilmesi, mekânsal 
erişim yanında teknoloji ve bilgiye 
erişimin bu bireyler için ne kadar önem-
li olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık 
oluşturulması amaçlanmıştır.
Genel Müdürlük Konferans Salonunda 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen 
programda günün anlam ve önemine binaen ko-
nuşan Hukuk Müşaviri Murat YILMAZ, engellerin 
insanların önüne set çekemeyeceğini, azmeden-

lerin her zaman başaracağını dile getirdi.
Kurumumuzda çalışan engelli çalışanları-

mız için birçok kolaylık sağlandığını 
dile getiren YILMAZ, amir ve yö-

neticilerimize bu konuda teşek-
kür ediyorum diyerek sözlerini 

noktaladı.
Genel Müdürümüz Mehmet 
Zeki ADLI ise yaptığı konuş-
mada, “Herkesin bedeninde 
bir eksikliği olabilir, bu du-

rum insana bazı olumsuz-
luklar yaşatabilir, fakat akıl 

sağlığı en büyük eksikliktir. Akıl 
sağlığınız yerinde oldukça hiçbir 

zorluk, topluma faydalı olmanıza en-
gel olamaz.” dedi.
Genel Müdürümüz, “dünyada her insanın bir im-
tihanı var. Kimi sağlığıyla, parasıyla, çocuğuyla, ki-
misi de vücudundaki bir engeliyle imtihan oluyor. 
Ama önemli olan insanın akıl sağlığının yerinde 
olması. Akıl sağlığı yerinde olup inanıp azimle ça-
lışan insanlar için sorunlar, yoluna çıkan güçlükler, 

engel
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başardıktan sonra geride kalan kötü anılar olarak 
kalıyor. Dünya, pes edenleri değil; vazgeçmeyip 
topluma faydalı olup, üreten insanları konuşur.” 
ifadelerini kullandı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü veya diğer özel 
günlerde insanların sorunlarının tartışılıp çözüm 
yolları aranmasının güzel bir şey olduğunu dile 
getiren Genel Müdürümüz, sorunlara çözüm yolu 
bulup imkanlar verildikçe insanımızın yurt içinde 
veya yurt dışında neler başardığını hepimiz biliyo-
ruz.” diye konuştu.
Kurumumuzdaki siz değerli çalışanlarımıza, çalış-
malarınızdan, başarılarınızdan ve bize kattıkları-
nızdan dolayı sadece bugün değil, her zaman te-

şekkürü borç biliriz diyen Genel Müdürümüz ADLI, 
bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün 
insanların farkındalığını arttırdığı, engelli insanla-
rımız için her şeyin daha iyi olduğu, sağlıklı, mutlu 
ve huzurlu bir dünya diliyorum.” diyerek konuşma-
sını noktaladı.
Program sonunda engelli çalışanlarımıza hediye 
takdimi yapıldı.
Hediye takdiminden sonra günün anlam ve öne-
mine istinaden fotoğraf çekimi yapıldı. 
Programa, Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, 
Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire Başkanları-
mız, Şube Müdürlerimiz, Genel Müdürlük ve Taşra-
da çalışan personelimiz katıldı.

engel
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Türkiye- s i e
Medeni Kanunu
a  i i inin ı ı ı

Genel olarak;
İsviçre, coğrafi konum olarak Avrupa Birliği’nin 
ortasında yer almakla birlikte, Avrupa Birliği üye-
si değildir. İsviçre kişi başına düşen gayri safi yurt 
içi hasıla  bakımından dünyadaki  en zengin ülke-
lerden biridir.1 Her iki dünya savaşında tarafsız kal-
mıştır.2

İsviçre Federal Anayasası’nın kabulü ile 1848 yılın-
da kurulan İsviçre; 26 kantondan (bölge/eyaletten) 
ve yaklaşık 2900 belediyeden oluşmaktadır. Kan-
tonlar yerel konularda kendi kendilerini yönetebil-
mektedir. Belediyeler ise faaliyetlerini bağlı bulun-
duğu kantonun denetiminde sürdürmektedirler.3

Her kanton federal hukuka aykırı olmamak kay-
dıyla kendi anayasalarına ve yasalarına sahiptirler. 
Ayrıca her bir kantonun kendi meclisi, hükümeti 
ve mahkemeleri vardır. İsviçre Anayasası tarafın-

dan federal kanunların uygulamasının denetleme 
yetkisi en yüksek yargı organı olan Federal Yüksek 
Mahkeme’ye verilmiştir. Federal Yüksek Mahke-
me’nin görevi kanton mahkemelerinden gelen 
temyizlere ve federal yönetimin idari kararlarına 
bakmaktır.4  

İsviçre ile ikili ilişkiler 1899-1900 yıllarında Osman-
lı İmparatorluğu’nun Brüksel’deki Elçisinin İsviçre 
nezdinde görevlendirilmesi ile başlamıştır. İsviçre 
ile ilişkilerimizin önemli bir boyutunu bu ülkede ya-
şayan yaklaşık 130 bin vatandaşımız oluşturmakta-
dır.5 2019 sonu itibariyle ülkemizde 886 adet İsviçre 
sermayesine sahip şirket faaliyet göstermektedir. 
T.C. Merkez Bankası verilerine göre 2002 – 2019 
döneminde İsviçre’nin ülkemizdeki yatırımlarının 
toplamı 2 milyar 923 milyon Dolar’a ulaşmıştır. 
Aynı dönemde İsviçre’deki Türk yatırımlarının top-
lamı ise 1 milyar 30 milyon Dolar’dır.6 

LUXEMBURG

LICHTENSTEIN

Birsen ASLANTAŞ / TK uzmanı
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Türk Medeni Kanunu ve Tarihi
Arazi Kanunu
 Osmanlı Devletinde ilk tapu kayıtları 1535 yılında 
Kanuni devrinde başlamıştır. Bu defterlere ku-
yud-u hakani veya kuyud-u kadime denir. Bu ka-
yıtlar tapu sicil mahiyetinde olmayıp vergi düşün-
cesiyle yapılmaktaydı.7 Osmanlı Devletinde arazi 
rejimi fermanlara fetvalara örf ve adetlere dayan-
makta ve ülke toprakları yararlanılan ve yararlanıl-
mayan şeklinde iki ayrı özellikten oluşmakta idi. 
Tanzimat döneminde girişilen ıslahat hareketle-
rinde 1858 (1274) tarihli Arazi Kanunu ve 1859 yılın-
da Tapu Nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. Arazi 
Kanunu, araziyi mülk, miri, vakıf, metruk (kamu 
malları) mevat arazi olarak beşe ayırmıştır. Mülk 
araziye ilişkin hükümler Mecelle’de düzenlenmiş-
tir.8 

Mecelle
Tanzimat döneminde, Fransız Medeni Kanunu’nun 
etkisiyle hukuk uygulayıcılarına yol göstermek 
amaçlı Ahmet Cevdet Paşa’nın çabalarıyla Mecel-
le ortaya çıkmıştır.9 1876 yılında yürürlüğe giren 

Mecelle, Türk tarihindeki ilk Medeni Kanun olarak 
kabul edilmektedir.10 Mecelle, ülkemiz hukukçuları 
tarafından oluşturulmuş özgün bir çalışmadır. İlk 
kitabı 20.05.1869 ve son 16. kitabı 16.09.1876 tarihin-
de kanunlaşmıştır. Mecelle, günümüz Medeni Ka-
nununun bir bölümü ile Borçlar Kanunu ile Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununa karşılık gelmekte 
olup; 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlü-
ğe konulmasıyla birlikte 04.10.1926 tarihinde yürür-
lükten kaldırılmıştır.11 

Mecelle’de İlgisini İnanılır Kılma 
Mecelle’de eşya hukukuna ilişkin hükümler mül-
kiyet hakları, sınırlı aynı haklar, irtifak hakları, re-
hin hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, mülkiyeti 
kazanma yolları, mülkiyet çeşitleri, tam mülkiyet 
eksik mülkiyet(çıplak mülkiyet), feri mülkiyet şuyu 
halinde mülkiyet, intifa hakkı, mülkiyet hakkının 
sınırlandırılması, irtifak hakları, geçit hakkı, üst 
hakkı, mecra hakkı, irtifak haklarının kazanılması, 
rehin, şufa mülkiyet hakkının sona ermesi başlıkla-
rıyla günümüz Türk Medeni Kanunu ile genel hat-
ları itibariyle benzerlik taşımaktadır.
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İsviçre ile ikili ilişkiler 1899-1900 yıllarında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Brüksel’deki Elçisinin İsviçre nezdinde 
görevlendirilmesi ile başlamıştır. İsviçre ile ilişkilerimizin 
önemli bir boyutunu bu ülkede yaşayan yaklaşık 130 
bin vatandaşımız oluşturmaktadır. 2019 sonu itibariyle 
ülkemizde 886 adet İsviçre sermayesine sahip şirket faaliyet 
göstermektedir. 
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Mecelle, malı “insanın eğilim gösterdiği ve ihtiyaç 
zamanı için biriktirdiği taşınır ve taşınmaz şey” 
şeklinde tanımlamaktadır. “Mal, tabʿı insânî mâʾil 
olup da vakti hâcet için iddihâr olunabilen şeydir 
ki menkûle ve gayri menkûle şâmil olur.” (madde 
126) 

Malın temel unsurları şunlardır. a) Malın insan ta-
biatının kendisine meylettiği, insanın faydası için 
yaratılmış bir şey olması. b) Ele geçirilebilmesi (ih-
râzı) ve ihtiyaç zamanı için depolanabilir olması 
(iddihâr). c) Şerî’atın normal şartlarda kullanımına 
izin vermiş olmasıdır. Şerî’atın normal şartlarda 
kullanımına izin vermiş olması şartı, fiziki bir varlığı 
bulunması ve hayatta kalma gibi zarurî bir ihtiya-
cı karşılaması sebebiyle bir menfaat sağlamasına 
rağmen, normal şartlarda kullanımına ve kendisin-
den istifadeye izin verilmeyen şeyin (ḫamr) Müslü-
manlar için mal sayılmadığını ifade etmektedir.12 

Ayrıca, Mecelle’nin 58. maddesi “Teb’a üzerine ta-
sarruf, maslahata dayanır. Halkın maslahatına 
göre tasarruf yapılır, şahısların menfaatine göre 
değil. Hakimin, insanların mallarında ve vakıflar 
hakkındaki tasarrufları da maslahata dayanır. 
Eğer halkın menfaatine uygun olmazsa, teb’a-
nın mallarında tasarruf caiz olmaz.” hükmünde-
dir. Raiyye/teb’a: Umum insanlardır ki, valinin veya 
devlet yetkililerinin idaresi altında bulunurlar. Mas-
lahat yoksa hakimin tasarrufu sahih olmaz. Misali: 
Hakim birine, hazine malını veya başkasının malını 
telef etmekle emretse, bu izni sahih olmaz. Eğer 
hakim kendisi böyle malları telef ederse, ödeme-
si gerekir. Hasılı kelam, sultanın, hakimin, valinin, 
velinin tasarrufları, maslahat üzere olursa sahihtir, 
değilse geçerli olmaz.13 

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi
1926 yılında kabul edilen 743 sayılı Kanun ile 864 
sayılı (kısaca) Tatbikat Kanunu’nun yürürlüğe gir-
mesi ile dolaylı olarak Arazi Kanunu ve Mecelle 
yürürlükten kaldırılmıştır. Arazi Kanunu’nun yürür-
lükten kaldırılması ülkemiz için çok önemlidir. Zira 
onunla birlikte miri ve mülk arazi ayrımı da son 
bulmuştur. Miri arazi üzerindeki kullanma ve ya-
rarlanma hakkı 743 sayılı Kanun ile mülkiyet hakkı-
na dönüşmüştür. 

1926 yılında 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 
kabul edilmesinin ardından, 1910 tarihli İsviçre 
Tapu Sicili Nizamnamesinin de Türkçe’ye çevril-

mesiyle 08.10.1930 tarihinde 10012 sayılı Tapu Sicili 
Nizamnamesi hazırlanmıştır.14

Türk Medeni Kanunu hazırlanırken İsviçre Mede-
ni Kanunun esas alınmasının temel nedenleri; bu 
kanunun, pratik olması, karar verirken olayları esas 
alması, açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olması, hâ-
kime takdir yetkisi tanımış olması ve Avrupa’daki 
en yeni ve en modern medeni kanun olmasıdır. 
Ayrıca, Kanunun Fransızca kaleme alınmış olması 
da oldukça önemlidir. Keza dönemin pek çok Türk 
hukukçusu yabancı dil olarak çoğunlukla Fransız-
ca bilmektedir. Bu durum kanunun uygulaması 
sırasında pek çok olumlu sonuç doğuracaktır.15

743 sayılı Kanunda tapu sicilinin açıklığına iliş-
kin hüküm ‘Tapu Sicilinin Aleniyeti’ başlıklı 928. 
maddesinde düzenlenmiş olup; madde “Tapu si-
cili alenidir. Alakası olduğunu ispat eden herkes, 
kendisince ehemmiyeti olan başlıca sayfaların 
evrakı müsbitesiyle birlikte tapu sicili memurların-
dan biri huzurunda kendisine irae edilmesini ya-
hut bunların birer suretinin verilmesini istiyebilir. 
Kimse tapu sicilinde mukayyet olan bir keyfiyetin 
kendisine meçhul olduğu yolunda bir iddia der-
meyan edemez” hükmündedir. 16

08.10.1930 tarihli Tapu Sicili Nizamnamenin 112. 
maddesi “Alakadarların tahriri talebi üzerine tapu 
kütüğünden veya evrakı müsbiteden çıkarılan su-
retler, muayyen şekillere tebean tanzim ve Tapu 
memuru tarafından tasdik olunur. Tapu memu-
ru talep vukuunda tayin olunan bir kaydın sicilde 
mevcut olmadığını mübeyyin bir tasdikname ve-
rir. Kezalik Tapu İdareleri tarafından maliklere ta-
sarruf vesikası mahiyetinde tapu senetleri verilir.” 
hükmündedir.17 

1926 yılında kabul edilen 743 sayılı Türk Kanunu 
Medenisi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 2002 
yılında yürürlükten kaldırılmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
Tapu sicili sistemi, resmi bir makam önünde (Tas-
dik Sistemi) ve malikin başvurusuyla deftere kay-
dedilmesiyle (Torrens Sistemi) oluşur. Kaydın işlevi 
taraflar arasında geçerli şekilde doğmuş ayni hak-
kın varlığını üçüncü kişilere bildirmektir. Tapu sicili 
sistemi Alman, İsviçre ve Türk hukuk sistemlerinde 
uygulanmaktadır. Tapu sicilleri böylece taşınmaz-
lar hakkında iş ilişkileri ile ekonomik bakımdan 
önemli bilgileri gösterir. Bu da iş hayatında önemli 
olan güveni sağlama bakımından yararlıdır.18
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4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda tapu sicilinin 
açıklığı 1020. maddede “Tapu sicili herkese açıktır. 
İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili 
sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde ken-
disine gösterilmesini veya bunların örneklerinin 
verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir 
kaydı bilmediğini ileri süremez.” şeklinde düzen-
lenmiştir.19

Türk hukukunda kamuya açıklık ilkesi Fransız ve 
Avusturya hukuklarında olduğu gibi mutlak değil-
dir, az çok sınırlı bir mahiyeti vardır. Başka bir ifa-
deyle tapu sicilini inceleme yetkisi kayıtsız şartsız 
herkese değil ancak ilgisini inanılır kılan kimseye 
tanınmaktadır. İlgisini inanılır kılmak eylemi iki 
şart taşımaktadır. Birincisi ana sicilleri inceleyebil-
mek için hukuken korunan bir menfaatin mevcut 
olması gerekir ki bu menfaat maddi ekonomik, bi-
limsel veya ileride ortaya çıkabilecek olabilir. İkinci-
si bu menfaate tapu memurunun inanması gere-
kir. İnanılır kılmak ilginin menfaatin ispat edilmesi 
anlamına gelmemelidir.20

İsviçre
Organizasyon – Kurumsal Yapı
İsviçre’de, tapu sicilini düzenleyen kurumun adı 

Federal Tapu ve Emlak Hukuk Bürosu’dur.21 Fede-
ral hükümet, tapu sicili sistemini denetleyici otori-
tesidir, çünkü tüm ülke için merkezi bir tapu sicili 
bulunmamaktadır. Kantonlar, kendi tapu dairele-
rini kurmakla, tapu dairelerinin kendi bölgelerini 
tanımlamakla ve her bir tapu dairelerinin yöneti-
mimden sorumludur. Kantonlar tapu sicili ile ilgili 
ücretleri belirleme konusunda da yetkilidirler. Her 
bir kantonda farklılık arz etmekle birlikte, tapu si-
cili kağıt ortamında ve gelişme imkanı buldukça 
elektronik ortamda tutulabilmektedir. Her kan-
tonda, tapu sicili ile ilgili yasal hükümlülükler ye-
rine getirilemediği için bazı kantonlarda tapu sicili 
başvuruları tam olarak yerine getirilememektedir.

Tapu kayıtlarının içerdiği bilgiler şunlardır: taşın-
maz numarasını içeren ana taşınmaz kaydı, edin-
me sebebi/evveliyat kaydı, haritası, malik, ipotek 
gibi ikincil kayıtlar, gelirler.22

Tapu sicili kamusal bir sicil olup; tescil, değişiklik, 
tahsis, terkin işlemleri mülkiyet hakkını etkilemek-
tedir. Tapu sicilinin kamusal niteliği sayesinde, ilgi-
nin ispat edilmesine gerek kalmadan taşınmaz ile 
ilgili çoğu verilere ulaşılabilmektedir. Böylece em-
lak piyasası şeffaf hale getirilmektedir.23 Kurumsal 
yapı şeması aşağıdadır.24

Federal Meclis
Federal Seviye
Denetleme

Kantonal Seviye
Yönetim

Yürütme ve 
Uygulama

Federal Sivil Savunma
Koruma ve Spor Bakanlığı

İsviçre Topografya Federal Ofisi Federal Adalet Ofisi

Federal Tapu ve Emlak
Hukuk Bürosu

Kantonal Tapu Müfettişleri

Tapu Müdürlükleri

Özel Noter OfisleriFederal Kantonal Belediye
Otoriteleri

Kadastrodan Sorumlu
Otorite

Kantonal Kadastro Ölçme
Otoritesi

Jeodezi ve Federal Kadastro
Ölçme Müdürlüğü

Bilirkişi Federal
Komisyonu

Özel Kadastro Ölçme Büroları

Kentsel Kadastro Ölçme
Otoriteleri/Birimleri

Kamusal Kısıtlamalar
-Kadastro

Kadastral Ölçme Tapu Sicili

Kantonal Hükümetler

Federal Adalet ve Polis 
Bakanlığı
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Kadastro
Tapu sicili kayıtları kadastroya dayanmaktadır. 
Kantonların İsviçre Medeni Kanunu hükümlerini 
uygulanmasını sağlamaları için federal tapu sicili 
kayıtlarının tanımlanması gerekmektedir, diğer 
ifade ile kadastronun yapılması gerekmektedir. 31 
Aralık 2020 tarihi itibariyle, İsviçre hakimiyet böl-
gesinde kadastronun %91’i tamamlanmıştır ve be-
lediyelerin %86’sının tapu sicilinin kaydı tanımlan-
mıştır. Aşağıdaki tablo, İsviçre’nin 26 kantonunda 
tanımlanan tapu sicili kayıtlarının % oranını göster-
mektedir.25 İsviçre de kadastro 1917 yılında başla-
dı, 1976 yılında tamamlanacağı tahmin ediliyordu 
ama tahminin doğru olmadığı anlaşıldı.26

1912–1993 yılları arasında İsviçre’deki kadastral sis-
tem sadece arazi sahiplik haklarını güvence altı-
na almayı amaçlarken, 1993 yılından sonra hukuki 
amacının yanında diğer arazi bilgi sistemlerine te-
mel olma misyonunu üstlenmiştir.27

İsviçre Medeni Kanunu (ZGB)
İsviçre Medeni Kanunu’nun karar tarihi 1907 olup, 
yürürlüğe girdiği tarih 1 Ocak 1912’dir.28 100 yıldır 
dünyadaki diğer medeni kanunlara ışık tutan İs-
viçre Medeni Kanun’u Zivilgesetzbuch -ZGB- ola-
rak adlandırılmaktadır. 1892 yılında İsviçre Federal 
Parlamentosu, kantonlar arası farklı uygulamaları 

gidermek amacıyla, Almanya’dakine benzer bir 
yasa çalışması yapması için Profesör Eugen Hubler’i 
görevlendirdi. Dilinin sade olması ve hakime kanu-
nu yorum yetkisi vermesi nedeniyle, İsviçre Medeni 
Kanunu Peru, Arnavutluk, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Polonya, Romanya, Bulgaristan tarafından kısmen 
alınarak kendi medeni kanunlarına uyarlandı. Bu-
nun yanı sıra, kanunun aile hukuku kısmı Letonya, 
Estonya, Lituanya ve Çekoslovakya tarafından ta-
mamen tercüme edilerek değiştirilmeden kendi 
yerel hukuk sistemlerine dahil edildi. Almanya da 
yaptığı medeni kanun revizyonlarında İsviçre Me-
deni Kanunundan alıntılar yaptı. Türkiye ise kanu-
nu tamamen tercüme ederek, değiştirmeden 1926 
yılında kendi medeni kanunu haline getirdi.29

İsviçre’de Tapu Sicilinin Açıklığı
İsviçre’de 1969’a kadar mülkiyet hakkının doğal ve 
açık bir hak olduğu düşünülmüş, bu nedenle bu 
hak ile ilgili herhangi bir hüküm federal anayasa-
da yer almamıştır. 1969 yılında referandumla yapı-
lan değişiklikle anayasaya “Mülkiyet hakkı garanti 
edilir” ifadesi ilave edilmiş, sonrasında ise bu hü-
küm “Bu hak yasayla sınırlandırılabilir” şeklinde 
hafifletilmiştir. Bu tarihten sonra arazi sahiplerinin 
haklarını sınırlandırmak için çok sayıda kanun ve 
yönetmelik yürürlüğe koyulmuştur.30

İsviçre Medeni Kanunu’nun (ZGB) aleniyet ile il-
gili maddesi 19.12.2003 tarihli Federal Kanun ile 
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01.01.2005 itibariyle değişikliğe uğramıştır. Yapılan 
değişiklikle hükmün 1. fıkrasında ilgisini inanılır kı-
lan herkesin tapu sicilini inceleyebileceği ve ken-
disine bir suret verilmesini talep edebileceği kabul 
edilmiş; hükmün 2. fıkrasında da herkesin kütük 
sayfasında taşınmazın niteliğine ve özelliklerine, 
taşınmazın malikinin kimliğine, mülkiyetin türüne 
ve iktisap tarihine dair bilgilere erişme hakkı oldu-
ğu belirtilmiştir. Hükmün 3. fıkrasında yapılan de-
ğişiklikle Federal Konsey’e irtifaklar, taşınmaz yük-
leri ve beyanlar bakımından hangi hususların hük-
mün 1. fıkrasındaki ilginin inanılır kılınmasına dair 
zorunluluğa tabi olmaksızın, kamuya açılacağını 
belirleme yetkisi verilmiştir. Ancak bu belirleme 
yapılırken kişilik haklarının korunmasına özen gös-
terilecektir. Hükmün son fıkrasında ise hiç kimse-
nin tapu kütüğüne kayıtlı bir hususu bilmediğini 
ileri süremeyeceğine dair ilkeye yer verilmiştir.31 

İsviçre Medeni Kanunu’nun 997/II hükmünden ka-
muya açıklık ilkesinin sadece ana siciller hakkın-
da söz konusu olacağı anlaşılmaktadır. Zira sözü 
geçen maddelerde tapu sicilinin unsurları olarak 
sadece ana siciller sayılmıştır. Bu olması gereken 
bir sayıştır. Çünkü kamuya açıklık ilkesinin amacı 
ayni hakların doğumu, kapsamı, içeriği ve ortadan 
kalkmasını etkileyecek nitelikteki tapu sicili işlem-
leri hakkında ilgililerin gerekli bilgileri edinmesini 
sağlamaktadır. Yardımcı siciller bu ilkenin kapsamı 
dışında kalmaktadır.32Tapu sicilinin bazı bölümleri 
tamamen halka açıktır. İlgisini ispatlamasına ge-
rek olmaksızın herhangi bir kişi şu bilgileri edine-
bilir. 

• Bir arsanın tanımı ve yerini,
• Maliklerin isim ve kimlikleri
• Mülkiyet şekli
• Edinme tarihi
• İrtifaklar ve yükümlülükler
• Beyanlar

İlgisini ispatlamak suretiyle tapu sicilini araştırarak 
edinilen bilgiler ise ipotek gibi bilgilerdir. Kanton-
lar, taşınmaz satışlarını belirli kısıtlamalara uyarak 
gazete veya internette yayımlayabilmektedir. Her-
hangi bir uyuşmazlıkta, tapu sicili kaydını bilmedi-
ğini iddia etmek, geçerli bir itiraz olarak kabul edil-
memektedir.33 Malik ile ilgili bilgilere sorumlu tapu 
dairesinden ulaşılabilmektedir.34 

Sonuç
İsviçre nüfusu itibariyle ülkemizden 10 kat, yüz öl-
çümü itibariyle 20 kat küçük bir ülkedir. Dünyada-

ki en zengin ülkelerden biri olmanın yanı sıra Me-
deni Kanunu ile tüm dünyaya ışık tutmuştur. Kimi 
ülkeler İsviçre Medeni Kanunu’nu (ZGB) kısmen 
alırken ülkemizde Kanunun tamamı çevrilerek 
alıntılanmıştır. 

İsviçre’de ülkemizden farklı olarak kadastro birim-
leri ‘Fedaral Sivil Savunma Koruma ve Spor Bakan-
lığına’, tapu birimleri ‘Federal Adalet ve Polis Ba-
kanlığına’ bağlıdır. Yine bizde, ülke çapında tapu 
sicili Takbis ile entegre edilmiş iken, İsviçre’de her 
bir kantonda farklı uygulama ile tapu sicili tutul-
makta ayrıca, teknolojik alt yapıya bağlı olarak si-
cil bazı kantonlarda kağıt ortamında bazılarında 
elektronik ortamda tutulmaktadır.

Osmanlı Devleti zamanında taşınmaz kayıtları ver-
gi düşüncesiyle yapılmakta iken, dünyadaki ge-
lişmeler doğrultusunda Fransız Medeni Kanunu 
etkisiyle Mecelle –ilk Türk Medeni Kanunu- yazıl-
mıştır. Mecelle’de tapu sicilinin açıklığı ile ilgili açık 
bir hükme yer verilmemekle birlikte, Kanunun ru-
hundan taşınmaz ile ilgili işlemlerin şeriat hüküm-
leri veya izn-i sultanı ile belirlendiği, ayrıca taşın-
mazın tasarruf işlemlerinin maslahata yani önemli 
bir meseleye dayanması gerektiği ve halkın men-
faatine olması gerektiği söylenebilir.

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde tapu sicili-
nin açıklığına dair hüküm ‘aleniyet’ başlığında 
928. maddesinde düzenlenmiş olup, anılan mad-
de İsviçre Medeni Kanunu’nun 970. maddesinde 
karşılık bulmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Ka-
nunu’nda (TMK) 1020. maddeye taşınan hüküm, 
Türkçeleştirilmiştir.

İsviçre Medeni Kanunu’nda (ZGB) tapu sicilinin 
açıklığına ilişkin madde, 2005 yılında değişikliğe 
uğramıştır. Maddenin ‘ilgisini inanılır kılan herke-
sin tapu sicilini inceleyebileceği ve kendisine bir 
suret verilmesini talep edebileceği’ , ‘hiç kimsenin 
tapu kütüğüne kayıtlı bir hususu bilmediğini ile-
ri süremeyeceğine’ ilişkin hükümleri Türk Mede-
ni Kanunu ile benzerlik taşırken; ‘herkesin kütük 
sayfasında taşınmazın niteliğine ve özelliklerine, 
taşınmazın malikinin kimliğine, mülkiyetin türü-
ne ve iktisap tarihine dair bilgilere erişme hak-
kı olduğu’ , ‘Federal Konsey’e irtifaklar, taşınmaz 
yükleri ve beyanlar bakımından hangi hususların 
hükmün 1. fıkrasındaki ilginin inanılır kılınmasına 
dair zorunluluğa tabi olmaksızın, kamuya açıla-
cağını belirleme yetkisi verildiği’ hükümleri TMK 
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1020. madde hükmünden farklılık göstermektedir. 
Ayrıca, kamuya açıklık ilkesi İsviçre’de ana siciller 
için söz konusu iken, ülkemizde ilginin kapsamına 
göre ana ve yardımcı sicillerin incelenmesi müm-
kündür.

Klasik devlet yapısından modern devlet yapısına 
geçiş sürecinde toplumsal, sosyal ve ekonomik 
gelişmelerin göz önüne alınarak politika üretildiği, 
toplumun tüm kesimlerin yönetime üretime katı-
lımının sağlandığı gözetildiğinde, kamuya açıklık 
ilkesi anlayışında değişiklik kaçınılmaz olmaktadır. 
İsviçre’de emlak piyasasını şeffaf hale getirmek, 
yatırımcılara yön vermek ve ekonomiyi kalkındır-
mak amacıyla kamusal nitelikli tapu sicilinin çoğu 
verilerine ilginin ispat edilmesine gerek kalmaksı-
zın ulaşılması imkanı tanınmıştır. Hatta, kantonlar, 
taşınmaz satışlarını belirli kısıtlamalara uyarak ga-
zete veya internette yayımlayabilmektedir. Ancak, 
kişisel hakların korunmasına özen gösterilmekte, 
ipotek gibi bilgilerin paylaşılması için ilginin ispat 
edilmesi, ayrıca malik bilgisini edinmek için mü-
dürlüğe gidilmesi gerekmektedir.

İsviçre’de doğal ve açık bir hak olarak görülen mül-
kiyet hakkına ilişkin kamusal kısıtlamaların diğer 
bir ifade ile taşınmaz üzerindeki şerhlerin beyan-
ların kadastral verilerle gösterilmesi ve kantonlar 
arasındaki farklı uygulamaları içeren tapu sicillerin 
entegre edilmesi 2014 yılında hedeflenmiştir. Böy-
lece standartlaşan verilerin etkin bir şekilde payla-
şımı ve ekonomiye katkı amaçlanmıştır.
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GÜNCEL

T.C.Merkez Bankasının Sermaye Hare-
ketleri Genelgesinin 13’üncü Madde-

si, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına 
İlişkin Yönetmelik ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygula-
ma Talimatları ile yabancıların alıcı olduğu işlem-
lerde Merkez Bankasına döviz bozdurma zorunlu-
luğu getirilmiştir. 

Genelge metinlerinde teknik detayları anlatılan 
düzenlemeye göre yabancılar taşınmaz alım iş-
lemlerinde öncelikle dövizlerini banka aracılığıyla 

Merkez Bankasına satarak sonrasında banka tara-
fından düzenlenen Döviz Alım Belgesi’ni tapu mü-
dürlüğüne sunması gerekecektir. 

Bu uygulama 24 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlü-
ğe girmiş olup yabancı gerçek kişilerce satın alma 
yoluyla taşınmaz edinimlerinde döviz alım belgesi 
ibrazı zorunludur.* 

*Uygulamaya ilişkin karşılaşılabilecek tüm husus-
lar 2022/1 ve 2019/5 sayılı Genelgeler ile detaylı bir 
şekilde açıklanmıştır.

Ya an ı a ın 
Y  

DÖVİZ BOZDURMA 
ZORUNLULUĞU



|  www.tkgm.gov.tr  |  202222

TAPU ve KADASTRO | MÜLKİYET

Verdiği hizmetler ile geçmişten geleceğe bir 
köprü vazifesi gören ve dijital çağın getirdi-

ği olanaklardan etkin bir biçimde yararlanan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinde-
ki süreçlerin azaltılarak, verilen hizmetlerin elekt-
ronik ortamda daha kaliteli ve hızlı yürütülmesi 
amacı ile WebTapu projesini hayata geçirmiştir. 

WebTapu Sistemi, e-Devlet sistemine entegre 
olup, sisteme giriş e-Devlet kimlik doğrulama gü-
vencesi altında yapılmaktadır. WebTapu “bireysel 
girişi” ile vatandaşlarımızın kullanımına sunulan 
tüm hizmetler, WebTapu “kurumsal girişi” ile şir-
ketlere açılmış olup, şirket temsilcileri de artık tapu 
müdürlüklerine gitmeksizin taşınmaz kayıt bilgile-
rini öğrenebilecek ve tapu işlemleri için başvuru 
yapabilecektir. 

WebTapu sistemi ile vatandaşlarımızın kullanımı-
na sunulan sistem ticaret şirketlerimizin kullanımı-

na da açılmış, “Tapunun Kısa Yolu”, “Tek Tıkla Tapu” 
ve “Sıra Hep Sizde” sloganları ile hayata geçirilen 
WebTapu sisteminde ticaret siciline kayıtlı şirketler 
ve tüzel kişilikler de yerlerini almışlardır. 

WebTapu sistemi Kurum portalı hayata geçirilerek 
kamu kurumlarının iş ve işlemlerine yönelik birçok 
özellik ilave edilmek sureti ile uygulama, kamu ku-
rum ve kuruluşları tarafından da kullanılmaktadır. 
WebTapu sistemi Kurum Portalı üzerinden Emlak-
çı Girişi ve Taşınmaz Değerleme Uzmanları girişi 
hayata geçirilerek emlakçı ve taşınmaz değerleme 
uzmanlarının iş ve işlemlerine yönelik birçok özel-
lik ilave edilmek sureti ile uygulama, bu paydaşlar 
tarafından da kullanılmaktadır. 

WebTapu; vatandaşlarımızın tapu ve kadastro mü-
dürlüklerine gitmeden, elektronik ortamda taşın-
mazlarını yönetebilecekleri ve 46 adet tapu işlemi 
(satış, bağış, intikal vb…), 20 adet kadastro işlemi, 2 

TAPUNUN KISA YOLU; 
WEBTAPU
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PROJELERİMİZ

“WebTapu’da günlük yaklaşık 9 bin işlem yapılıyor”
adet haritacılık işlemi ve 5 adet Osmanlıca belgeler 
ve eski kayıt belge işlemi için elektronik ortamda 
başvuru yapabilecekleri, işlemler için gerekli olan 
bilgi ve belgeleri güvenli elektronik ortamda gön-
derebilecekleri, belge doğrulama yapabilecekleri 
ve bu konularda üçüncü kişilere veya emlakçılara 
yetki verebilecekleri bir elektronik sistem olarak 
hayata geçmiştir. 

WebTapu, vatandaşların taşınmazlarını tapu mü-
dürlüklerine gitmeden internet ortamında yöne-
tebildikleri, taşınmazların tapu kayıt ve konum bil-
gilerini görüntüleyebildikleri bir sistemdir.

WEBTAPU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER: 
• “Taşınmazınızı evinizden yönetin.” Vatandaş tapu 

müdürlüğüne gitmeden internetten satış, ipotek, 
mirasın intikali ve benzeri tüm tapu işlem başvu-
rusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten 
tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatan-
daş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başla-
tılarak, son aşamaya getirilmiş olur. 

• WebTapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşın-
mazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan 
tesis eder veya kaldırabilir. Böylece sahtecilik giri-
şimlerine karşı önemli bir tedbir alınmıştır. 

• Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebi-
lir. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek 
belgesi ve tapu kayıt örneğini tapu müdürlüğüne 
gitmeksizin sistem üzerinden alabilir. 

• Özellikle tapu satış işlemlerinde satıcı ile alıcının 
birlikte tapu müdürlüğüne giderek kayıt ince-
lemesi uygulamasına son verilmiştir. Sistem ile 
tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin baş-
kası tarafından (alıcı vb.) incelenmesi için yetki 
verebilir. Yetki verilen kullanıcı kendi e-Devlet şif-
resi ile WebTapu sistemine giriş yaparak yetkilen-
dirildiği taşınmazı sistem üzerinden inceleyebilir. 

• Sistem ile işlem sahipleri istedikleri takdirde tapu 
müdürlüklerine bizzat gelmeden tapu işlemleri 
son aşamaya kadar getirebilmektedir. 

• Uygulama ile vatandaşlarımızın elektronik or-
tamda belgelerini göndererek başvuru yaptığı, 
eksiklikleri ve tüm bilgileri sms ile alabildiği, baş-
vurusunun hangi aşamada olduğunu işlem sor-
gulama aracılığıyla öğrenebildiği, harç ve döner 
sermaye bedelini elektronik ortamda ödeyebile-
ceği bir sistem hayata geçirilmiştir. 

Web Tapu Uygulaması, pandemi sürecinde tapu 
işlemleri için can yeleği görevi görmektedir. Evden 
çıkmadan elektronik ortamda gerçekleştirilen sa-
tın alma işlemleri için yalnızca ıslak imza atmak 
üzere Tapu Müdürlüklerine gidiliyor. Pandemi sü-
recinde konut alıcıları için sağlanan elektronik sis-
tem sayesinde konut, arazi satışları, el değiştirme 
ve ipotek kaldırma işlemleri 4 kat hız kazandı.

WebTapu sisteminin kullanılması için, tüm kulla-
nıcılarımızın e-Devlet şifresini almış olması gerek-
mektedir. İlk kayıt işleminde e-Devlet doğrulaması 
yapıldıktan sonra WebTapu sistemi içerisinde sağ 
üst köşede yar alan “profilim” sekmesinden kulla-
nıcı cep telefonu ve mail kaydı gerçekleştirilir.

“WebTapu internet sitesi (https://web-
tapu.tkgm.gov.tr) arayüzünün ve içerik 
sisteminin güncelleme ve yenilenmesine 
ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup 2022 
yılında vatandaşlarımızın hizmetinde 
olacaktır. Kullanıcılardan gelen talepler 
ve sisteme kattığımız yenilikler ile say-
famızın kullanım ergonomisi sağlanmış 
ve platformumuz şık bir tasarıma kavuş-
muştur.”

WEBTAPU İLE EN ÇOK YAPILAN 
İŞLEMLER
1-Ücretli ve ücretsiz tapu kaydı, tapu 
senedi, ipotek belgesi alabilirsiniz.   
• Tapu kayıt örneği (ücretsiz)    
• Tapu kayıt örneği (ücretli)   
• Tapu senedi    
• Mirasçı tapu kayıt örneği (ücretsiz)      
2- İşlem başvurusu yapabilirsiniz.    
• Satış-İpotek    
• İpotek    
• İntikal      
3-Taşınmazınıza beyan belirtmesi koyarak 
sahtecilik girişimlerine karşı önlem 
alabilirsiniz.
• İşlem yapılamaz şerhi
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ta-
rihsel kökenleri Osmanlı Devleti’nde arazi ile 

ilgili tasarruf muamelelerinin yapıldığı ve bu mu-
amelelere ait her türlü defter ve belgenin muha-
faza edildiği Defterhâne-i Hakanî teşkilatına da-
yanmaktadır. Defterhâne’nin Osmanlı Devleti’nin 
kuruluş yıllarından itibaren var olduğu, Defter 
Eminliğinin Osmanlı’da ilk memuriyetlerden olup, 
Orhan Bey devrinde ihdas edildiği ileri sürülmekle 
birlikte Defterhâne’nin varlığına kaynak olarak ilk 
defa Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin meşhur 
Teşkilat Kanunnâmesi’nde rastlanmaktadır. Def-
terhâne, Padişahın Veziriazamda bulunan mühr-i 
şerifi ile divan toplantıları öncesinde ilgililerin hu-
zurunda merasimle açılıp, toplantı bitiminde yine 
mühr-i şerif ile mühürlenerek kapatılan devletin 
üç hazinesinden birisiydi. Defterhâne’nin, devletin 
üç hazinesinden birisi sayılması, burada muhafa-
za edilen defterlerin devletin idari, iktisadi, askeri 
ve sosyal yapısını ortaya koyan ana kütükler olma-
sından kaynaklanmaktadır. Defterhâne defterleri, 
aynı zamanda dönemin sanat anlayışını ve devle-
tin yazılı evraka verdiği önemi gösteren en değerli 
hazinelerdendi.

Tanzimat ile birlikte mülkiyet hakkının tanına-
rak taşınmazların kayıt altına alınması, 21 Mayıs 
1847 tarihli Tüzük ile başlamış ve bu tarih yaklaşık 
25 sene evvel Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü’nün kuruluş tarihi olarak kabul edilmiş ise de 
Tapu Kadastro’nun  kuruluşu Defterhâne’ye kadar 
dayanmaktadır. 

Defterhâne’de görev yapan kişiler çok geniş kanun 
bilgisine sahip, güvenilir ve sadık kimseler arasından 
özenle seçilmekteydi. İstanbul Sultanahmet’te bu-
lunan 1910 yılında inşa edilmiş binanın arkasındaki 
eski Defterhâne binasının ön bahçesinde medfun 
bir zatın hikâyesi de bunu teyit eder niteliktedir. Tür-
benin önündeki küçük yeşil kitabede, “Ser Verip 
Sır Vermeyen Server Dede”, baş ucundaki mezar 
taşında ise, “Davasına yok güzafı, ser verip sır 
vermemiş,… anın için menzili Defter-i Hâkanî-
dir” ifadesi  yazılıdır. Mezar taşında ayrıca 20 R.Ev-
vel 1180 (26 Ağustos 1766) tarihi de yer almaktadır. 

Server Dede olarak bilinen kişinin hikayesi; İbra-
him Hakkı KONYALI’nın 1942 yılında basılan “İstan-
bul Sarayları” adlı eserinde anlatılmaktadır. KON-
YALI’nın Tapu Kadastro’nun yaşlı memurlarından 
dinlediği ve I. Mahmut döneminde 1748 yılında 
cereyan ettiği muhtemel rivayete göre; “Server 
Efendi vazifesine çok bağlı bir Defter Eminidir. 
Defterlerin ve kayıtların Defterhâne’de iyi mu-
hafaza edilmesine ve herhangi bir suistimale 
meydan vermemek için mahzenden çıkarılma-
masına çok dikkat edermiş. İmparatorluğun bir 
köşesinde toprak ve otlak sınırı yüzünden iki 
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kasaba arasında çıkan ve kanlı bir manzara gös-
teren bir ihtilaf, akşam geç vakitlerde Saray’a 
aksetmiş, padişah ilgili defteri getirmek için 
Defterhâne Eminine bir adam göndermiş. Ser-
ver Efendi: ‘Fatih hazretlerinin bir kanunnâmesi 
ile Defterhâne’den gece defter çıkarılması men 
edilmiştir. Hünkârım beni af buyursunlar. Gece 
defteri dışarıya çıkartamam’ demiş. Kim bilir, 
Server Efendi belki de bir imtihana tabi tutul-
muş olması ihtimalini düşünerek böyle bir ce-
vap vermişti. Memurun götürdüğü menfi cevap 
padişahı gazaba getirmiş ve bu küstah Eminin 
derhal idam edilmesini ferman buyurmuştu. Sa-
bahleyin huzura kabul edilen Sadrazam Eminin 
hareketinde haklı olduğunu arz edince padişah 
hükmün yerine getirilmemesi için ikinci bir fer-
man göndermişse de gelen adam cellatlar ta-
rafından Server Efendi’nin başının koparıldığını 
görmüş ve vaziyeti padişaha arz etmişti. Padi-
şah bu vazife kurbanı Eminin Defterhâne içine 
gömülmesini irade buyurmuştur.” 

Yapılan araştırmalarda Server Efendi isimli bir 
Defter Eminine tesadüf rastlanamamakla birlikte 
hikâyede anlatılan olaya nispetle kendisine Server 
adı verilmiş olmalıdır. 

Defter-i Hâkanî çalışanlarından Emirgânlı Mustafa 
Efendi tarafından yazılmış olan bir levhada, “Ser 
verip sır vermeyen Server Dede, sene 1161” (M.1748) 
yazılı olduğunu yine KONYALI’dan öğrenmekteyiz. 
O’nun görüp okuduğunu ifade etmesine ve hatta 
bu levhada yazılı metne eserinde yer vermesine 

istinaden Defterhâne binasında yapılan araştırma-
da böyle bir levhanın mevcut olmadığı görülmüş-
tür. Bu levhanın muhtemelen 1942 yılından sonra 
kaybolduğu düşünülmektedir.

 Mezar taşında 1180 yazmasına rağmen 1161 tarih-
li bir levhada Server Efendi’den bahsedilmesi de 
dikkat çekicidir. Ancak 1180 tarihinin mezar taşları-
nın yapılarak, üzerindeki metnin hakkedildiği tarih 
olması da kuvvetle muhtemeldir. Server Efendi’nin 
asıl ölüm tarihi ise, Emirgânlı Mustafa Efendi’nin 
levhasında belirtilen 1161 tarihidir. 

H.1161 tarihi, Server Dede hadisesinin, Defterhâ-
ne yeni binasına nakledildikten sadece 4-5 sene 
sonra meydana geldiğini de ortaya koymaktadır. 
Sonuç olarak denilebilir ki, H.1161 tarihinde men-
kıbede anlatılan ya da buna benzer bir hadise so-
nucunda, yaptığı işe sadık kalıp sırrı uğruna başını 
feda eden Server Dede, uğruna canını feda ettiği 
Defterhâne’nin bahçesine defnedilmiştir. Bu ha-
dise bizlere Defterhâne çalışanlarının sadakat ve 
dürüstlüklerini çok açık bir şekilde gösterdiği gibi, 
Defterhâne’de muhafaza edilen defter ve belgele-
re verilen değeri ve önemi de ortaya koymaktadır. 

Sultan I. Mahmut tarafından pişmanlık duyula-
rak Defterhane binasının bahçesine gömülmesi 
emredilen “Ser verip, sır vermeyen” Server Efen-
di’nin türbesi, kutsal bir yer olarak kabul edilmiş ve 
Server Dede memurların evliyası olarak efsaneleş-
miştir.
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Tapu hizmetlerinde işlem süreçlerinin kısaltıl-
ması, personelin iş yükünün azaltılması, etkin 

ve hızlı hizmet sunma amacı ile ipotek işlemlerine 
yönelik taleplerin taşınmaz malikinin tapu müdür-
lüğüne müracaatına gerek kalmadan, elektronik 
ortam üzerinden ilgili kurumun talebiyle işlemle-
rin gerçekleştirilmesidir.

İnsanı merkeze alan ve arka planda yüksek tekno-
lojilerin yer aldığı uygulamalarla dijitalleşmenin 
olanaklarını her alanda kullanan, vatandaşların ve 
çalışanlarının beklentilerini anlayan, bunlara çö-
züm yaratan bir kurum olarak e-İpotek uygulama-
ları hayata geçirilmiştir

e-İpotek 

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 488. 
maddesinin beşinci fıkrası “Madde 488/5: Yargı 
mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşların ta-
leplerine istinaden tapu müdürlüklerince tes-

cili sağlanan işlemler, ilgili mercilerce doğru-
dan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil 
edilerek gerçekleştirilebilir. Genel Müdürlük bu 
fıkra kapsamındaki işlemleri belirlemeye yetki-
lidir.” hükmündedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen 
bu uygulamada, Tapu Kanununun 26. maddesin-
de belirtilen kredi veya borç sözleşmesi ile sözleş-
menin ayrılmaz parçası olan onama ipoteği tesis 
ve tescil istem belgesi ıslak imzalı olarak tarafl arca 
imzalandıktan sonra, banka/kurum tarafından as-
lından renkli ya da siyah/beyaz taranmak sureti ile 
elektronik imza ile güvenliği sağlanan elektronik 
ortamda ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmekte-
dir.

Banka/kurum, protokol kapsamında elektronik 
ortamda ipotek işlemi yapmaya yetkili kişilere ait 
yetkilendirme yazılarını TKGM’ye göndererek, web 

e te
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İnsanı merkeze alan ve arka planda yüksek 
teknolojilerin yer aldığı uygulamalarla dijitalleşmenin 
olanaklarını her alanda kullanan, vatandaşların ve 
çalışanlarının beklentilerini anlayan, bunlara çözüm 
yaratan bir kurum olarak e-İpotek uygulamaları hayata 
geçirilmiştir.

servis aracılığı ile TAKBİS’e gönderilen kredi veya 
borç sözleşmeleri ile tüm talepler banka/kurum 
yetkililerince imzalanmış olarak kabul edilmekte-
dir. Bu belge ve bilgilerdeki her türlü sorumluluk 
protokolün ilgili maddelerine göre bankaya/ku-
ruma ait olduğundan ayrıca tapu müdürlükleri-
mizde herhangi bir yetki belgesi ve imza sirküleri 
kontrolü yapılmaksızın işlemler gerçekleştirilmek-
tedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce uygun 
gördüğü işlem aşamaları olan başlama belgeleri-
nin alınması, tapu bölümü seçimi, taraf ve kimlik 
tespiti ve tescile esas bilgilerin alınması aşamaları, 
banka/kurum tarafından gönderilen bilgi ve bel-
geler ile otomatik olarak tamamlanarak, uygu-
lama ile banka/kurum tarafından ipotek tesisine 
yönelik ıslak imzalı olarak imzalanan kredi veya 
borç sözleşmesi, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası 
olan onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile 
işleme ait kurumlarca gönderilmesi kararlaştırılan 
diğer bilgi ve belgelerin elektronik imza ile güven-
liği sağlanan elektronik ortamda TAKBİS’e gönde-
rilmesi sureti ile başvuru oluşturulmaktadır.

Gerekli döner sermaye hizmet bedeli ile varsa iş-
leme ilişkin tapu harçlarının e-Tahsilat yöntemi ile 
tapu müdürlüklerimize gelinmeden tahsil edilme-
si sureti ile işlemin diğer aşamaları tapu personeli 
tarafından sistem üzerinden tamamlanmaktadır.

Bu aşamalar sonrasında malikin veya temsilcisinin 
sadece imza aşamasında tapu müdürlüğüne gel-

mesi sureti ile hak sahipliğinin ve tasarruf yetkisi-
nin tespitine yönelik incelemeler yapılarak, tapu 
müdürlüğü tarafından üretilen tescil onama bel-
gesine ıslak imzasının alınması sureti ile e-İpotek 
tesisi işlemi tamamlanır.

e-İpotek ile amaç yazışma usulüyle yapılan ipotek 
tesis, değişikliği ve terkin taleplerinin web servisi 
aracılığıyla TAKBİS üzerinden e-İmza ile yapılması, 
tapu hizmetlerinin etkin hızlı, güvenli ve elektronik 
ortamda sunumu, personelin iş yükünün azaltıl-
ması suretiyle çalışan memnuniyetinin sağlanma-
sı, tapu müdürlüklerindeki işlem yoğunluğunun 
azaltılması ve işlem süreçlerinin kısaltılarak verim-
liliğin artırılması ve sürekli kılınması hedeflenmiştir

e-İpotek uygulaması sayesinde vatandaşın uzun 
süre tapu müdürlüğünde beklemeyip, işlemlerin 
gün içerisinde sonuçlandırılmasına olanak sağla-
yarak zaman kaybı, kaynak ve emek israfının da 
önüne geçilmiştir.

• e-İpotek terkini ile sahte ipotek terkin yazılarının 
önüne geçilmiştir. 

• Tapu personeli imza sirküleri ve yetki belgesi 
kontrolü yapmaya gerek duymadan ve güven 
içerisinde işlemi sonuçlandırmaktadır.

• Banka ve finans kuruluşları tapu müdürlüğüne 
terkin yazılarını ulaştırma maliyetini düşürmekte, 
daha önemlisi tebligat masrafı ödememekte, va-
tandaşlarımız açısından ise hızlı ve güvenli olarak 
bu tür terkini talepleri sonuçlanmaktadır.



|  www.tkgm.gov.tr  |  202228

TAPU ve KADASTRO | MÜLKİYET

H  H in a ı a ının a i esi

Y Y    
a i esi

H 
H

Ayasofya Camii Vakfiyeleri; TKGM Kuyud-ı Kadime Arşivinde, 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Vakıfl ar Genel 
Müdürlüğünde ve Türk İslam Eserleri Arşivinde bulunmaktadır.
İlk vakfiye; Kurumumuzda bulunan Server Efendi Sergi 
Salonunda yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 
hazırlatılmıştır. 65,30 m uzunluğundadır. Rulo halindedir. 1463 
tarihlidir ve orijinal nüshadır. Yazı dili Arapçadır. Biri tercüme 
olmak üzere dört nüshası vardır. 
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Ayasofya eski Yunanca-
da “bilgelik” anlamın-

daki “sophos” sözcüğünden 
gelir.  Bizans İmparatoru I. 
Jüstinyen tarafından MS. 532 - 
537 yılları arasında İstanbul’un 
tarihi yarımadasındaki eski 
şehir merkezine inşa ettirilmiş 
olan bazilika planlı katedraldir.  1463 
yılında İstanbul’un Fatih Sultan Meh-
met tarafından alınmasından sonra 
camiye dönüştürülmüştür. 1934 yı-
lında yayımlanan Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile müzeye dönüştü-
rülmüş, kazı ve tadilat çalışmaları 
başlatılmış ve 1935-2020 yılları ara-
sında müze olarak hizmet vermiş-
tir. 2020 yılında ise müze statüsü-
nün iptal edilmesiyle tekrar cami 
statüsü kazanmıştır.

Ayasofya’nın bugüne kadar ulaş-
masındaki en büyük etken; ba-
kımının yapılmasına ekonomik 
ve hukuksal zemin hazırlayan 
“Ayasofya Camii Vakfı”nın ku-
rulmasıdır. Vakfın vakfiyesinin 
düzenlenmesi ve kadı tarafın-
dan onanmasından sonra hu-
kuksal nitelik kazanır ve tescil 
olunur. Vakfiyelerde ihtiyaç-
larının karşılanabilmesi için 
vakfedilen menkul ve gayri-
menkuller; vasıfları, nasıl kul-
lanılacağı, yöneticilerinin be-
lirlenmesi, çalışanların maaşı, 
vakfedilenlerden elde edilen 
gelirlerin nasıl kullanılacağı 
vb. konular yer alır. Bu dö-
nemde düzenlenen vakfiye 
ilk “Ayasofya Camii Vakfi-
yesi” olmuştur. Daha sonra 
II. Bayezid (1481-1512) ve I. 
Mahmut (1730-1754) döne-
minde de vakfiyeler dü-
zenlenmiştir. Bu vakfiye-
ler, Fatih Sultan Mehmet 
döneminde hazırla-
nan Kuyud-ı Kadi-

me Arşivindeki vakfiyenin 
devamı niteliğindedir.  

Ayasofya Camii Vakfiyeleri; 
TKGM Kuyud-ı Kadime Ar-
şivinde, Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Arşivleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğün-
de ve Türk İslam Eserleri Arşi-

vinde bulunmaktadır.

İlk vakfiye; Kurumumuzda 
bulunan Server Efendi Sergi 
Salonunda yer almaktadır. 
Fatih Sultan Mehmet tara-
fından hazırlatılmıştır. 65,30 
m uzunluğundadır. Rulo ha-
lindedir. 1463 tarihlidir ve ori-
jinal nüshadır. Yazı dili Arap-
çadır. Biri tercüme olmak 
üzere dört nüshası vardır. 

II. Beyazıt döneminde iki 
Arapça ve bir de Türkçe ter-
cüme şeklinde üç nüsha 
alınmıştır. Arapça olanlar 
Türk İslam Eserleri müze-
sinde, diğeri de Topkapı Sa-
rayındadır. Topkapı Sarayın-
daki bu 149 sayfalık Arapça 
nüsha Alman Arkeoloji Ens-
titüsü tarafından yayınlan-
mıştır. 

Üçüncü Türkçe olan nüs-
hası Vakıflar Genel Müdür-
lüğündedir, 1938 yılında 
yayınlanmıştır. Vakfiyeler 
II. Beyazıt zamanında ço-
ğaltıldığı için onun tuğra-
sını almıştır. 

Fatih Sultan Mehmet 
Ayasofya’yı kiliseden ca-
miye çevrilirken Türk-İs-
lam geleneğine uygun 
yapılar ekletmiştir. Bu da 
yapıya Türk sanat eseri 
hüviyetini kazandırmış-

tır. Osmanlı Devleti-
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nin hüküm sürdüğü 600 yıl boyunca;  II.  Bayezıt,  
I. Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III Mu-
rad, III.  Mehmed I. Ahmed, I. Mustafa, IV. Murad, 
I. İbrahim,  IV. Mehmed, II. Ahmed, II. Mustafa,  III. 
Ahmed,  I. Mahmud,  III. Osman,  III.  Mustafa,  I.Ab-
dülhamid, III. Selim, II. Mahmud, Abdülmecid, Ab-
dülaziz, II. Abdülhamid, V. Mehmed yapının onarı-
mını yaptırmış, yeni bölümler ekletmişlerdir. Bu iş 
bir bakıma saltanat penceresinin, dışarıya ve halka 
karşı onuru, gururu, mekânı, gücü ve şerefin tim-
sali olmuştur.

Ayasofya Bizans döneminde olduğu gibi Osmanlı 
döneminde de siyasi, dinî ve sosyal fonksiyonları 
ile önemli bir yere sahipti. Padişah, şehzadeler ve 
diğer önemli devlet adamları bazı vakit namazları-
nı burada kılar; zafer, bayram ve kandil kutlamaları 
burada yapılır; zaman zaman sivil ve askeri itaatsiz-
liklere merkez teşkil ederdi. Yeniçeriler bazı taşkın-
lıklarını burada sergiler, halktan bazıları padişah-
tan memnuniyetsizliklerini burada dile getirirdi. 

Resmi geçitler burada yapılırdı. Merkez camiidir. 
Şifahane, imarethane, medrese, mektepler, kütüp-
haneler gibi kurumların bu vakfın tesisinin çerçe-
vesinde toplanması burayı ayrı bir cazibe merkezi 
haline getirmiştir. Bu nedenle korunması, temizli-
ği bakımı, onarımı gelirleri ve kullanılması önem-
senmiş ve en ince detayına kadar evkaf defteri, 
vakıf muhasebe defterleri, vakıf tahrir defterleri vb. 
belgelerle de kayıt altına alınmıştır. 

AYASOFYA VAKFİYESİ
Vakfiyenin kapsamındaki yapılar (kurumlar); Aya-
sofya Camii, Fatih Camii, medrese, Dar’ül Şifa, İma-
reti Amire, İmareti Amire Mutfağı, Dar’ül Talim, 
Zeyrek Camii, Eski İmaret Camii, Dar’ül Feth Camii, 
Şeyh Vefa Zade Camii, Kule-i Cedide Camiidir.

BÖLÜMLERİ
1- DAVET
Giriş kısmını oluşturur. Allaha hamd, Hz. Muham-

Y Y    
a i esi
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med’e salât u selamdan sonra “hayr u hasenatın 
ecr ü sevabı” ile bu konudaki ayet ve hadisler gelir. 
Vakfın hukuki bünyesinden kabul edilmezler.

2- MEVKUF
Vakfedilen menkul, gayrimenkuller yer alır. Vak-
fın gelirlerinin belirlendiği kısımdır. (2508 Dükkân, 
520 hücre, 20 beyt, 1024 menzil, 159 mahzen…)

3- VAKFIN ŞARTLARI
Vakfiyenin kapsamında olan kurumların hangi 
amaçla kullanılacağı, giderlerinin nasıl karşılana-
cağı, kimler tarafından yönetileceği gibi bilgilerin 
yer aldığı kısımdır.

• Fatih Camii Vakfının şartları ve vakfın vazifeleri,

• Medrese ile ilgili vakfın şartları ve vakfın vazifeleri,

• Darü’ş-Şifa ile ilgili vakfın şartları ve vakfın vazi-
feleri,

• İmaret-i Amire ile ilgili vakfın şartları ve vakfın 
vazifeleri,

• İmaret-i Amire Mutfağı ile ilgili vakfın şartları ve 
vakfın vazifeleri,

• Ayasofya Camii Vakfının şartları ve vakfın vazife-
leri,

• Darü’t-Talim vakfının şartları ve vakfın vazifeleri,

• Zeyrek Camii Vakfının şartları ve vakfın vazifeleri,

• Eski İmaret Camii Vakfının şartları ve vakfın va-
zifeleri,

• Darü’l-Feth Camii Vakfının şartları ve vakfın va-
zifeleri,

• Şeyh Vefa Zade Camii Vakfının şartları ve vakfın 
vazifeleri,

• Kule-i Cedide Camii Vakfının şartları ve vakfın va-
zifeleri,

• Genel Şartlar: İhtiyaç sahiplerine nasıl yardım edi-
leceği, bu vakıfta çalışacak kâtip, tahsildar (cabi), 
bekçi gibi görevlilerin çalışma esasları, elde edilen 
gelirlerin hangi periyotta kimler tarafından kont-
rol edilmesi gerektiği gibi konular karara bağlan-
mıştır.

“Her altı ayda bir vakıftan tahsisat alan müderris-
ler, mu’idler, şeyh, kâtip imamlar ve kısaca zikredi-
len müesseat-ı hayriye ile alakası olan bütün esnaf, 

Camii Kebir’de toplansınlar; şahitlerinde huzurun-
da vakfiye okusunlar; eğer şartlardan biri eksik 
kalmışsa hemen tamamlansın ve eski haline iade 
edilsin.”

4-VAKFIN RÜCU ŞARTLARI
“Eğer sonradan yeni bir imkân çıkarsa vakıf şartları 
üzerine, noksansız ve ziyadesiz olarak, aynen eski-
den olduğu gibi iade olunur…”

“Bütün bu şerh ve ta’yin ettiğim şeyler tespit edilen 
şekilde ve vakfiyede yazılı şekilde vakfolunmuştur; 
kanunları tağayir edilemez, asılları maksatları dı-
şında çevrilemez; tespit edilen kuralları ve kaide-
leri eksiltemez; vakfa herhangi bir şekilde müda-
hale Allah’ın diğer haramları gibi haramdır; Levhi 
kalemi, Arşı, Kürsi’yi, gökleri ve yeri koruyan Allahın 
hıfzı ve inayetiyle mahfuzdur; üzerinden uzun süre 
geçtikçe bu vakfı tekid edecektir; zaman yenilen-
dikçe vakfı daha da yerleştirilecektir.”

5- VAKFI BOZACAKLAR İÇİN BEDDUA
 “Haksız bir şekilde bu vakıflara tağyir ve ibdal, tah-
rif ve ibtal şeklinde müdahale ve tecavüz eyleyen 
insan, ölümle karşılaştığı anı, sekrat-ı mevti, kabri 
müşahede ettiğini ve onun karanlığını, tabutu ve 
onun içindeki yalnızlık ve vahşeti, Münker mele-
ğinin heybetini, Nekir meleğini ve onun dehşetli 
darbelerini, Münker ve Nekir’in sorgulamaların-
daki dehşeti, bütün insanların Alemlerin Rabbinin 
huzuruna çıktıkları günde Allah’ın huzuruna çıka-
cağını, o gün hiçbir nefsin bir diğer nefis için hiçbir 
şeye malik olamayacağını ve o gün her şeyin dizgi-
nin Allah’a ait bulunacağını hatırlasın.”

6- KADI’NIN HÜKMÜ
 “Vakfiyenin en üst kısımda imzası bulunan Hâkim 
verdiği kararların geçerli olduğu ve verdiği tasdik 
bozma kararların geçerli olduğu ve verdiği tasdik 
ve bozma kararların meşru kabul edildiği bir du-
rumda, kendi yargı yetkisi içinde, bu vakfın belir-
lenen şekilde sahih ve geçerli olduğuna; vakfiyede 
zikredilen şartların açıklanan kaynaklar mucibince 
geçerli ve meşru kabul edildiğine; vakfiyedeki sı-
fat ve vasıfların dinen gerekliliğine; vakfın ispat ve 
neyf ettiklerin bağlayıcı olduğuna, kesin bir karar 
ile karar verdi; herkesi bağlayacağına ve vakfın la-
zım hale geldiğine hükmetti; verilen karar üzerine 
Mes’uliyetelerin müdrik olarak adil şahitleri şahit 
gösterdi.”



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak son 
yıllarda yapmış olduğumuz modern ve teknik 

alt yapı ile vatandaşlarımızın tapu ve kadastro işle-
rine daha kolay erişmesini sağlıyoruz.

Dünya standartlarına uygun hizmet sunmak ama-
cıyla başlatmış olduğumuz projelerimizi hızlı bir 
şekilde hayata geçiriyoruz. Proje hedefl erimizin 
geliştirilerek daha da ileriye götürülmesi ve sürek-
lilik kazandırılması da ana hedefl erimiz içinde yer 
almaktadır. 

İhtiyaç ve taleplere uygun projeler hayata geçiri-
yoruz. 

Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında hiz-
metlerimiz vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine uy-

gun, etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını 
sağlayacak çalışmalar ve iyileştirmeler olmaktadır. 
Hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi, hizmet 
kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi projeleri-
mizde yer alan ana unsurlardır.  Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü olarak sadece vatandaşlarımı-
za verdiğimiz hizmetlerin kalitesini yükseltmekle 
kalmıyor, Kurum içerisinde de bir dizi yenilenme 
çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda öncelikle 
hem vatandaşlarımıza erişim kolaylığı sağlamak 
hem de çalışmalarımızı daha etkili sunmak adına 
web sayfamızı (tkgm.gov.tr) yenilemiş buluyoruz.

Teknolojik ivmemizi kurumsal yapımızla harman-
layarak işlevsel ve estetik bir sayfa planlamasını ve 
uygulamasını hayata geçirdik. 
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Projelerimiz
Dünya standartlarına uygun hizmet sunmak amacıyla 
başlatmış olduğumuz iletişim projelerimizi hızlı bir şekilde 
hayata geçiriyoruz. 
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Geçmişten Geleceğe Mülkiyetin Garantisi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Binlerce yıllık geleceğin günümüz temsilcisi olan müdürlüğümüz 
bu bilgi ve birikimin artması, paylaşılması ve zenginleşmesi adına 
Tapu ve Kadastro Mülkiyet Makale sitesini hayata geçirmektedir. 
Tapu ve Kadastro Mülkiyet Makale; tapu ve kadastro konusunda 
Türkiye’de yayınlanan en önemli ve kapsamlı elektronik kaynaklar-
dan birisi olmak ve yön vermek amacıyla hizmet verecektir.

Tapu ve 
Kadastro 
Mülkiyet 
Makale:

Genel Müdürlüğümüz tapu ve kadastro konusunda ülkemizin en 
önemli bilgi kaynağını oluşturmaktadır. Kurumumuzun hedef kit-
lesiyle olan iletişiminde dinamikliği sağlayıp, vatandaşlarımızın hız-
lı, güvenilir ve doğru bilgiye ulaşmaları adına yaptığımız çalışmala-
ra bir yenisini daha ekliyoruz;

“Sosyal medya hesaplarımızı tek bir çatı altında topluyoruz”. Artık 
İnstagram, Twitter ve Facebook platformlarındaki paylaşımlar oluş-
turduğumuz ana panelden ve tek bir merkezden yapılacaktır.

Sosyal
Medya 
Yönetimi:

175 yıllık geçmişe sahip Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, arşiv-
lerinde Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerine ait 
binlerce kıymetli tarihi eseri barındırmaktadır. Sahip olduğumuz 
bu muhteşem arşiv varlığımızın bir kısmını “eserler Sergisi” olarak 
sanal müze konseptinde halkımızla paylaşmaktan mutluluk duy-
maktayız. Tarihin izlerini anlık olarak gezip görebileceğiniz ve bilgi-
lerinize yenilikler ve efsane tarihi olayları ekleyeceğiniz sanal müze-
miz “Eserler Sergisi” olarak bir tık uzağınızda.

Eserler 
Sergisi
(Sanal
Müze):

Projelerimiz
eti im
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Tapu ve Kadastro Mülkiyet Makale; tapu ve kadastro 
konusunda Türkiye’de yayınlanan en önemli ve kapsamlı 
elektronik kaynaklardan birisi olmak ve yön vermek 
amacıyla hizmet verecektir. Sistem, araştırmacıların daha 
etkin ve verimli makale yayınlayabilmesi, yayınlanan makaleler 
içerisinden tarama yapabilmesine yönelik tasarıma ve alt 
yapıya sahiptir.

Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve 
yöneten lider kurum olan Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü ortaya koyduğu projelerle gü-
nümüz Türkiye’sinin en önde gelen kurumların-
dan olmuştur. Binlerce yıllık geleceğin günümüz 
temsilcisi olan müdürlüğümüz bu bilgi ve biriki-
min artması, paylaşılması ve zenginleşmesi adına 
Tapu ve Kadastro Mülkiyet Makale sitesini haya-
ta geçirmektedir.

Tapu ve Kadastro Mülkiyet Makale; tapu ve kadast-
ro konusunda Türkiye’de yayınlanan en önemli ve 
kapsamlı elektronik kaynaklardan birisi olmak ve 
yön vermek amacıyla hizmet verecektir. Sistem, 
araştırmacıların daha etkin ve verimli makale ya-
yınlayabilmesi, yayınlanan makaleler içerisinden 
tarama yapabilmesine yönelik tasarıma ve alt ya-
pıya sahiptir.

Tapu ve Kadastro Mülkiyet Makale sayfasında ya-
yınlanan makaleler gerek görüldüğü taktirde Mül-
kiyet Dergisi’nde de yayınlanacaktır. 

Makaleler sayfamızda belirtmiş olduğumuz ulus-
lararası yazım kuralları çerçevesinde yazılacaktır. 

Makaleler tapu ve kadastro ile ilgili olup kategori 
sınırlandırılması yapılmamıştır. Tapu ve kadastroya 
ilişkin tüm konularda kullanıcılar yazılarını payla-
şabilecektir.

Tapu ve Kadastro Mülkiyet 
Makale sayfası ile amacımız;
• Akademik makale yazımının, Türkiye’de kaliteli ve 
standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak,

• Tapu ve Kadastro ile ilgili içeriklerin ve gelişmele-
rin ülkemizde görünürlüğünü ve bilinirliğini artır-
mak,

• Sadece ulusal değil uluslararası olarak da hizmet 
vermeye çalışmak,

• Makalelerin elektronik ortamda yönetilmesini 
sağlayan bir sistemin yaygın ve ileri düzeyde kul-
lanımını sağlamak,

• Tapu ve Kadastro ile ilgili ölçülebilir temiz veri 
sağlamak,

• Bilimsel ve kültürel nitelikli özgün makalelerin 
bibliyografik kayıtlarına erişimi sağlamaktır.

“Tapu ve Kadastro Mülkiyet Makale sayfası 2022 yılı 
Şubat ayı itibari ile yayına girecektir.”

Tapu ve kadastro ile ilgili konularda paydaşlarına 
yeni ufuklar açmak, tapu ve kadastroyu ilgilendi-
ren önemli konuları gündeme taşımak, mesleğin 
profesyonelleri ile akademisyenlerin bakış açısını 
bir arada irdelemek suretiyle sürekli mesleki geli-
şime katkı sağlamak, ülkemiz tapu ve kadastro ge-
lişimine değer katacak çıktılar üretilmesine zemin 
hazırlamak amacıyla yayın hayatına başlayacak 
Tapu ve Kadastro Mülkiyet Makale sayfası ilgili 
makale, çeviri ve uygulama örneği türündeki yazı-
ları ve katkılarını bekliyoruz.

Tapu ve Kadastro Mülkiyet 

Makale 
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Makaleler tapu 
ve kadastro ile 
ilgili olup kategori 
sınırlandırılması 
yapılmamıştır. Tapu 
ve kadastroya ilişkin 
tüm konularda 
kullanıcılar yazılarını 
paylaşabilecektir.

Amacımız; Tapu ve 
Kadastro ile ilgili 
ölçülebilir temiz 
veri sağlamak.
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Geçmişten günümüze doğru gelindiğinde 
iletişim teknolojilerinde sürekli bir gelişimin 

olduğu görülmektedir. Bu gelişimin küreselleş-
menin de etkisiyle farklı alanlarda hızlı değişim-
ler yaşanmasına neden olduğu görülmektedir. 
Bu alanlardan birisi de halkla ilişkilerdir. 21. yüzyıl, 
kuruluşların kısa sürede daha fazla kişiye mesajını 
ulaştırma, çift yönlü bir iletişime olanak sunma, di-
ğer kitle iletişim araçlarına göre hızlı ve düşük ma-
liyet sağlayabilme özelliğiyle halkla ilişkiler uygu-
lamalarında yeni bir mecra ortaya çıkarmaktadır: 
Sosyal medya. 

Bunların yanı sıra, hedef kitlenin olaya dahil edi-
lerek onların düşünceleri hakkında bilgi edinme 
olanağını sunması, kuruluşları farklı sosyal medya 
araçlarını halkla ilişkiler aracı olarak kullanmaya 
mecbur kılmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüz tapu ve kadastro konusun-
da ülkemizin en önemli bilgi kaynağını oluştur-
maktadır. Kurumumuzun hedef kitlesiyle olan ile-
tişiminde dinamikliği sağlayıp, vatandaşlarımızın 
hızlı, güvenilir ve doğru bilgiye ulaşmaları adına 
yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz;

“Sosyal medya hesaplarımızı tek bir çatı altında 
topluyoruz”. Artık İnstagram, Twitter ve Facebo-
ok platformlarındaki paylaşımlar oluşturduğumuz 
ana panelden ve tek bir merkezden yapılacaktır.

Bilgi kontrolü, kurumsal görüntü, akıcı ve hızlı pay-
laşım, zengin içerik sağlayacak bir yapı oluşturul-
muştur. Böylelikle sosyal medya hesaplarımız aktif 
kullanılabilecektir.

Sosyal medya paylaşımlarımız artık oluşturduğu-
muz “Yayın Birimi” tarafından gerçekleştirilecektir. 

Bölgelere ve Daire Başkanlıklarımıza vereceğimiz 
kullanıcı adı ile oluşturduğumuz “Sosyal Medya 

Yönetim Paneli”ne giriş yaparak tasarımlarınızı 
gönderebilir veya tasarım talebi oluşturabilirsiniz.

Her Bölgeye ve Başkanlığa bir kullanıcı adı oluştu-
rulacaktır. Birimler kendi aralarında bunun yetki 
ve sorumluluğunu belirleyeceklerdir.

PANEL YÖNETİMİ:
• Her bölge kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş ya-
pacaktır. Kullanıcı bilgileri Genel Müdürlük tara-
fından belirlenecektir. 

• İçerik Bölgenin sorumluluğundadır.

• Post paylaşımı için kurumsal bir kimlik hazırlan-
mıştır. Tüm paylaşımlar bu çerçevede yapılacak-
tır.

• Tasarım birliği sağlamak adına Bölgeler için pa-
nelde online tasarım editörü oluşturulmuştur. Ta-
sarım editörü ile tasarımlarınızı gerçekleştirebile-
cek ve sisteme yükleyebileceksiniz.

• Tüm tasarımlar Yayın Birimine iletilmiş olacaktır. 
Yayın Birimi göndermiş olduğunuz paylaşımı ve 
içeriği değerlendirecek ve uygun bulursa yayınla-
yacaktır.

• Bölge, tasarımda slogan ve/veya kısa açıklama 
kullanabilir. Sadece fotoğraf da kullanabilir.

• Paylaşımlarda vatandaşı bilgilendirici, kurum ai-
diyetini artırıcı, etkinlik, eğitim vb. konuları yansı-
tıcı bilgiler yer almalıdır.

• Kullanılacak fotoğraf ya da fotoğrafların görüntü 
kalitesinin düşük olmaması gerekmektedir.

• Kurumun yapısına ve kültürüne uymayan payla-
şımlar yayınlanmayacaktır.

• Paylaşılan yayınların genel sorumluluğu ilgili Böl-
geye aittir. 

• Özel günler için Genel Müdürlüğümüzce tasa-
rımlar oluşturulacaktır ve https://www.tkgm.
gov.tr/basin-hi/ozel-gunler linkinde paylaşıma 
sunulacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Sosyal Medya
Hesa a ının Bi e ti i mesi e 

msa  Ha e eti i mesi
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Sosyal medya 
hesaplarımızın 
kurumsal 
yönetimi ile; Genel 
Müdürlüğümüzün 
halkla ilişkiler 
faaliyetleri; 
kamuoyunu tanıma, 
kurumumuzu 
kamuoyuna tanıtma 
ve karşılıklı iyi 
niyete dayalı planlı 
çalışmaları sağlamaya 
yönelik etkileşimi 
sağlayacağız.
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600yıl hâkimiyet kurmuş, çeşitli milletleri 
ve inançları bünyesinde barındırmış 

olan Osmanlı Devleti, resmî belgeleri muhafazaya 
bugünkü tabirle arşivciliğe büyük önem vermiştir.

Devraldığımız zengin tarihi miras; sadece Türki-
ye’nin değil, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından 
sonra aynı topraklar üzerinde devlet kurmuş çeşitli 
milletlerin milli ve ortak tarihlerinin tespiti ve yazıl-
masında başvurulacak en önemli kaynaktır. 

Arşiv Dairesi Başkanlığı arşivinde bulunan belge-
ler, sadece Türkiye’nin değil Osmanlı Devleti’nin 
yıkılmasından sonra bu topraklar üzerinde kurul-
muş birçok devleti de ilgilendirmekte, bu milletle-
rin tarihlerinin tespiti ve yazımında başvurulacak 
en önemli kaynak olma özelliğiyle ayrı bir öneme 
sahiptir. 

174 yıllık geçmişe sahip Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, arşivlerinde Selçuklu, Osmanlı ve Tür-
kiye Cumhuriyeti devletlerine ait binlerce kıymet-
li tarihi eseri barındırmaktadır. Sahip olduğumuz 
bu muhteşem arşiv varlığımızın bir kısmını sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.

“Eserler Sergisi” sayfamızdan birçok kategoriden 
onlarca eseri görebilir, inceleyebilir, detaylı bilgi 
alabilirsiniz.

Eserler sizlerin daha iyi inceleyebilmesi için sanal 
olarak oluşturduğumuz bir platformda sunulmak-
tadır. Bu belgelerin bir kısmının orijinalini de Arşiv 
Daire Başkanlığımızda bulunan Server Efendi Ser-
gi Salonunda görebilirsiniz. Bunun yanı sıra birçok 
ilde bulunan müdürlüklerimizde de tarihi önemi 
büyük eserler de ayrıca sergilenmektedir.

Tarihin izlerini anlık olarak gezip görebileceğiniz 
ve bilgilerinize yenilikler ve efsane tarihi olayları 
ekleyeceğiniz sanal müzemiz “Eserler Sergisi” ola-
rak bir tık uzağınızda. Teknolojik gelişmelerin hızla 
ilerlediği zaman diliminde rağbet görmeye başla-
yan sanal müze gezintileri içerisinde kurumumu-
zun ortaya koyduğu bu proje; planlaması, içeriği, 

uygulaması ve sunduğu özellikler ile birçok ilki 
sunmaktadır.

Genel iletişim kapsamında kurduğumuz online 
sanal gezi sayfamız, müze değerlerimizin de koru-
ma altına almanın seviyesini yükseltmiştir. Ayrıca 
kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen kişiler 
için uygun bir gezi şekli olan müze gezintisi, 7/24 
kesintisiz de yapılabilme özelliğini taşımaktadır. 
Böylelikle eserlerimiz hakkında da kesintisiz bir 
bilgi akışına sahip olmanız sağlanmaktadır. İlgi 
çeken eserlerde daha fazla ayrıntıya ulaşabilmek 
ve bilgi almak adına tekrar bağlantı kurma özelliği 
taşır. 

Hayat boyu kullanılabilecek olan sanal müzemiz 
internet erişimlerine daima açık pozisyonda ola-
caktır. Ayrıca e-kültür faaliyetleri kapsamında yapı-
lan birçok yenilikler de anlık olarak bilgi yükleme-
leri ile gerçekleştirilmektedir. Her birey müzeler 
hakkında gezip görebilme ve bilgi eğitimlerini 
sağlayabilmeleri açısından güzel bir şekilde çalış-
malar sürdürülmektedir. 

Sanal müzemiz kapsamında da beklenilen tekno-
lojik seviye en üst sınırda tutulmaktadır. 

TKGM ESERLER SERGİSİNDE YER 
ALAN KATEGORİLER
• VAKFİYELER
• DEFTERLER
  TAPU SENETLERİ
  TAPU KÜTÜKLERİ

• MÜHÜRLER
• HARİTALAR
• KURAN-I KERİM
• TUĞRALAR
• KİTAP SANATLARI
  CİLT SANATI
  HAT SANATI
  TEZHİP SANATI
  EBRU SANATI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Eserler Sergisi
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PROJELERİMİZ

“Eserler Sergisi” sayfamızdan 
birçok kategoriden onlarca 
eseri görebilir, inceleyebilir, 
detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Eserler Sergisi
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MALATYA
Tapu ve Kadastro 
Müdürlükleri
Yeni Hizmet Binası

Vatandaşlarımıza daha 
iyi hizmet vermek, 
çalışanlarımızın daha 
konforlu ve verimli çalışma 
alanlarına kavuşmaları 
amacıyla yapılanmalarımız 
ve yatırımlarımız devam 
etmektedir. Bu kapsamda 
yapmış olduğumuz Malatya 
Tapu ve Kadastro Müdürlükleri 
Yeni Hizmet Binası 
vatandaşımızın hizmetinde.
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YAPILANMA

E lazığ Tapu ve Kadastro XVI. Bölge Müdürlüğü-
ne bağlı, Malatya İli, Battalgazi Tapu Müdürlü-

ğü , Yeşilyurt Tapu Müdürlüğü ve Malatya Kadast-
ro Müdürlüğü olarak yaklaşık 2.700 m² kullanım 
alanlı, bodrum, zemin, asma kat ve 4 normal kat-
tan oluşan Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Cevatpaşa 
Mah., Turgut Özal Cd.’de bulunan hizmet alanında 
406.203 TL yıllık kira bedeli ödenerek, toplamda 
152 personel ile hizmet vermektedir. 2018 yılı top-
lam yevmiyesi 58.511 adettir.

Yeni binamız; yıkımı Battalgazi Belediyesi tarafın-
dan 2016 yılı Kasım ayında  gerçekleştirilen eski 
hizmet binasının bulunduğu İzzetiye Mahallesi 51 
ada 362 Parselde 4.182,24 m² yüz ölçümlü taşın-
maz üzerine bodrum, zemin kat ve 4 normal kat-
tan oluşan 8.219 m² kapalı inşaat alanına, 1420m² 
taban alanına sahiptir. 

İşin süresi 720 gün olup 21.05.2018 tarihinde yer tes-
limi yapılmıştır. Binanın beklenen tamamlanma 
zamanı 2020 yılı 5. aydır. Yapının temel imalatları 
bitmiş ve fiziki gerçekleşmesi %17 iken 18.01.2019 
Tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
“7161 nolu Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun” ile, yüklenici 19 Mart 2019’da verdiği 
dilekçe ile tasfiye talebinde bulunmuştur. Bunun 
üzerine Malatya ÇŞİM, müteahhitin yaptığı imalat-
ları ve gerçekleşme oranını tespit etmiştir. Malatya 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tasfiye talebi 
Bakanlığımızın Strateji Başkanlığına iletilmiş olup, 
Strateji Başkanlığı kanalı ile Hazine ve Maliye Ba-

kanlığına iletilen tasfiye talebi uygun görülmüştür.

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ihale yet-
kilisi olduğundan; gerekçe raporunu  hazırlamış, 
tasviye işlemini sonuçlandırmak için komisyon 
oluşturmuş ve tasfiye işlemini 20.09.2019 tarinde 
gerçekleştirmiştir.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illeri-
ni kapsayan 6.8 şiddetindeki depremde kiralık 
kullanılan hizmet binasında çatlaklar oluştuğu 
bildirilmiş olup ayrıca yarım kalan yeni hizmet bi-
nası  inşaatının  çevre  güvenliğini  zedeleyecek  
olumsuzluklara  açık  ve  mevcut  yapının bütün-
lüğünün bozulmasına sebep olacak bir vaziyette, 
aynı bahçede bulunan Kızılay Malatya Bölge Kan 
Merkezinin faaliyetlerini de aksatmakta olduğu 
Başkanlığımıza iletilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü tarafından ikmal inşaat ihalesine çıkı-
labilmesi için ödenek teminine esas tahmini bedel 
hesaplanarak Kurumumuza iletilmiştir. Ödenek 
temininin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığına proje tutarı artışı ve 
ek ödenek talebi iletilmiş ve olumlu sonuçlanmış-
tır. 14.05.2020 tarihinde ihale edilen ikmal işi için 
Yüklenici ile 02.06.2020 tarihinde sözleşme imza-
lanmış ve 16.06.2020 tarihinde yer teslimi yapıl-
mıştır. Sözleşmeye göre işin süresi 470 gün olarak 
belirlenmiş ve iş bitim tarihi 28.09.2021’dir. Ancak 
projeye ilave edilen kapalı otopark girişi ve çevre 
imalatları nedeniyle süre uzatılmıştır. Son durum-
da fiziki gerçekleşme %99 olup geçici kabul süreci 
devam etmektedir.
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Gerek yurt içi, gerek yurt dışında ardı ardına ha-
yata geçirdiğimiz TAKBİS, MEGSİS, TARBİS, TKMP 
gibi onlarca projeyle vatandaşlarımızın güvenli 
ve rahat bir şekilde hizmet görmelerini sağlayan 
Kurumumuz, Türkiye Marka ve Kariyer Etkinlikle-
ri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye 
Lider Marka Ödülleri 2021” töreninde  “Yılın Kamu 
Kurumu” ödülünü aldı.

Törende konuşma yapan Tapu Dairesi Başkanımız 
Hasan ÇELİK, “Bu ödülü bize layık gören Lider Mar-
ka komitesine teşekkür ederiz. 2020 senesi ödül-
lerle ve rekorlarla dolu bir yıl oldu. Yaptığımız ça-
lışmalarla dünya çapında başarılar elde ettik. Ama 

hepsinden önemlisi fedakarca çalışan arkadaşları-
mız adına bu ödülü alıyorum. Genel Müdürümüz 
Mehmet Zeki ADLI’ya ve emeği geçen tüm perso-
nelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, 11 Ağus-
tos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinin 
ardından Kastamonu İli Bozkurt İlçesine giderek 
incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AYBER’in 
de katıldığı, Kastamonu Bölge Müdürümüz  Yücel 
SERDAR ile Bozkurt Tapu Müdürü Raşit YALÇIN-
KAYA refakatinde yapılan incelemelerde, yaşanan 
felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde 
bulunan Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, 

“Devletimizin tüm kurumları ile felaketzedelerin 
yanındayız, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
rahmet geride kalanlara başsağlığı ve acil şifalar 
dilerim” dedi.

Toplantı Ankara’da; Akademisyenler, Genel Müdü-
rümüz Mehmet Zeki ADLI, Genel Müdür Yardımcı-
larımız Sinan FİDAN ve Metin BEYAZ, Teftiş Kurulu 
Başkanımız Aytuğ YAKAR, 1. Hukuk Müşavirimiz 
Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Tapu Dairesi Başkanımız 
Hasan ÇELİK, Kadastro Dairesi Başkanımız Musta-
fa ASLAN ile merkez ve taşra teşkilatı temsilcileri-

nin katılımıyla yapıldı.

Genel Müdürümüzün açılış konuşması ile başla-
yan toplantıda, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa 
ASLAN, 1. Hukuk Müşaviri Ömer Sinan BAYÇELEBİ, 
Tapu ve Kadastro Başmüfettişi Nevzat İhsan SARI, 
konunun tarihi, teknik ve hukuki yönlerini açıkla-
yan konuşmalar yaptılar.  

Yılın Kamu Kurumu Ödülü
Genel Müdürlüğümüze…

Genel Müdürümüz Sel Bölgesinde

Tapu Sicilinde Yüzölçümü Hesabında 
Yanılma Sınırı ve Devletin Sorumluluğu 
Toplantısı Yapıldı

Faaliyetler
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FAALİYETLER

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, MKK Gayri-
menkul Bilgi Merkezi AŞ. (GABİM) ve Türkiye De-
ğerleme Uzmanları Birliği (TDUB) arasında “Ta-
şınmaz Değerleme Çalışmaları Hakkında İşbirliği 
Protokolü” imzalandı.

İmzalanan protokol ile Türk vatandaşlığı kazanıl-
ması işlemleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğünün 2019/1 sayılı “Yabancıların Taşınmaz Edini-
minde Değerleme Raporu Aranılması” hakkındaki 
genelge gereğince yabancı gerçek kişilerin taraf 
olduğu işlemlerde Kurumumuz tarafından gerek-

li olan değerleme raporlarının Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği ve MKK Gayrimenkul Bilgi Mer-
kezi A.Ş. ile iş birliği içinde yürütebilmesine ilişkin 
usul ve esaslar belirlendi.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütü-
len Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında, 
Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinde TS 
EN ISO 9001:2015 Standardına göre kurulmuş olan 
Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun takibi 
amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Tetkik 
Heyeti tarafından 21- 25/06/2021 tarihleri arasında 
2. Gözetim Tetkiki yapılmıştır. Tetkikin kapanış top-
lantısı ise Genel Müdürlüğümüzde düzenlendi.

Toplantı sonunda; TSE Tetkik Heyeti Başkanı Reşit 
YAZICIOĞLU, TSE Tetkikçilerinden Aytekin ERAS-
LAN, Ethem KAYA, Civan Mert DEMİRCİGİL ile 
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTA-

CI, Kalite Yönetim Şube Müdürü Osman EMİR ve 
Birim Kalite Sorumlusu Ş. Banu ÜNAL, Genel Mü-
dürümüz Mehmet Zeki ADLI’yı makamında ziya-
ret etti.

Genel Müdürümüz ve TSE Tetkik Heyeti arasında 
Kalite Yönetim Sistemi hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Elektronik 

Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS)  tanıtıldı.

Lansmanı İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tara-

fından gerçekleştirilen programda, Genel Müdür 

Yardımcımız A.Hakan AYBER konuyla ilgili olarak 
yaptığı konuşmada, Çankaya, Keçiören ve Yeni-
mahalle Tapu Müdürlüklerinde pilot çalışmaların 
uygulandığını ve sistemin, sahteciliğin önlenme-
sinde ve tapu işlemlerindeki mülkiyet hak sahip-
liğinin tespitinde önemli rol oynadığını ifade etti. 

Taşınmaz Değerleme Çalışmaları 
Hakkında İşbirliği Protokolü İmzalandı

TSE Tetkik Heyetinden Genel 
Müdürümüze Ziyaret

Elektronik Kimlik
Doğrulama Sistemi Tanıtıldı
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Filistin Heyeti Ziyareti
Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Filistin 
Devleti Başkanı Başdanışmanı Dr. Mahmoud AL-
HABBASH, Filistin Miras Canlandırma ve İslami 
Araştırmalar Vakfı Başkanı Khalil KARAJA, Filistin 
Devleti Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ile 
beraberindeki Heyeti, makamında ağırladı.
Genel Müdürümüz, Heyetin ziyaretinden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek 2004 yılından itiba-
ren işbirliği içinde olduğumuz Filistin ile mülkiyet 
belirleme çalışmalarında arşivlerimizde yer alan 
belgelerden faydalanabileceklerini, bu amaçla Ku-
rum olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını 
ifade etti.
Filistin Devleti Başkanı Başdanışmanı Dr. Mah-
moud ALHABBASH, ülkelerinde yaşanan işgaller 
sebebiyle taşınmazlara ilişkin kayıtları kaybettik-
lerini bu sebeple Kurumumuzda bulunan arşiv 
kayıtlarının ülkeleri için oldukça önemli olduğunu, 
Türkiye’nin ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğünün desteklerini her zaman hissettiklerini ve bu 
durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Filistin Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ise; 

iki ülke arasındaki dostluğun önemine dikkati çe-
kerken Kurumlarımız arasında arazi konusundaki 
işbirliğinin artarak devam etmesini dilediklerini 
belirtti.

Toplantı sonunda, Genel Müdürümüz Mehmet 
Zeki ADLI ile Heyet arasında karşılıklı hediye tak-
dimi yapıldı.

Toplantıya Genel Müdür Yardımcımız Metin BE-
YAZ, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı Uzmanları Fi-
dan ELÇİ ve Pınar ORMAN ile Arşiv Dairesi Başkan-
lığı Şube Müdürü Adnan TORUN da katıldı.

Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AYBER, 
Amasya İlinde pilot uygulamasına başlanan Üç 
Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Pro-
jesinin tamamlanması sebebiyle Amasya Valiliğin-
de gerçekleşen toplantıya katıldı.

Toplantıda Genel Müdür Yardımcımız Hakan AY-
BER tarafından projenin teknik detayları, uygula-
nış şekli, nihai hedefleri ve ülkemize sağlayacağı 
katkılar hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplantı 
konu hakkında görüş alışverişinde bulunulması ile 
sona erdi.

Amasya Valisi Mustafa MASATLI’nın başkanlık et-
tiği toplantıda, Genel Müdür Yardımcımız Adil 
Hakan AYBER, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa 
ASLAN, Harita Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT, 
Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Mustafa AK-
KUL ile Samsun Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü 

Faruk DÖNMEZ, Kadastro İl Müdürü Fazlı Elçi de 
yer aldı.

Toplantının sonunda Genel Müdür Yardımcımız 
tarafından Amasya Valisi Mustafa MASATLI’ya tuğ-
ra takdim edildi.

Ayrıca, Genel Müdür Yardımcımız A. Hakan AYBER 
ve beraberindeki Heyet, Amasya Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğünü ziyaret etti.

Amasya 3 Boyutlu Kadastro ve 
Gayrimenkul Değerleme Projesi Pıl̇ot 
Uygulaması Başarıyla Tamamlandı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) delegasyo-
nu Tapu ve Kadastro Genel Müdürümüz Mehmet 
Zeki ADLI’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette KDC ile HARMİAD arasında KDC Kadast-
rosunun yapımına ilişkin proje ve gelinen aşama-
lar hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, KDC’nin Cumhurbaşkanlığı Sayısallaş-
tırmadan Sorumlu Danışmanı Dominique MIGIS-
HA, KDC Arazi İşleri Bakanı Danışmanı William 

TUMA WAKU ve KDC Arazi İşleri Bakanlığı Sayısal-
laştırmadan Sorumlu Danışmanı Fulgence MFU-
MUANGANİ, Yabancı İşler Dairesi Başkanımız Gök-
han ÇANAKÇI ile HARMİAD Başkanı Hasan BULUT 
ve HARMİAD Yöneticileri katıldı.
Gerçekleşen ziyarette Genel Müdürümüz M. Zeki 
ADLI, Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkilileri-
ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız 
Murat Kurum tarafından imzalanan güven mek-
tubunu takdim etti.

Genel Müdür Yardımcımız A. Hakan AYBER, Des-
tek Hizmetleri Dairesi Başkanımız Nihat ERDO-
ĞAN ve Şube Müdürü Ömer GÜLLÜCE 02-03 Eylül 
2021 tarihlerinde Hatay Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürlüğünü ziyaret ederek yetki alanında bulu-
nan il ve ilçelerdeki Tapu ve Kadastro faaliyetleri 
hakkında toplantı yaptı.

Genel Müdür Yardımcımız AYBER ve beraberin-
deki heyet, Adana Kadastro Müdürlüğü, Seyhan 
ve Yüreğir Tapu Müdürlüklerinin Cumhurbaşkan-
lığından alınan izin doğrultusunda, Seyhan Bele-

diye Başkanlığından kiralanan ve Kurumumuza 
tahsis edilen bina ile ilgili vatandaşlarımıza daha iyi 
hizmet verebilmesi için Seyhan Belediye Başkanı 
Akif Kemal AKAY’ı makamında ziyaret ederek de-
ğerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Genel Müdür Yardımcımız A. Hakan AYBER, Harita 
Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT, Yabancı İşler 
Dairesi Başkanı Gökhan ÇANAKÇI ile birlikte 10-12 
Kasım 2021 tarihlerinde Elazığ Bölge Müdürlüğü 
ve Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu ve Kadastro 
Müdürlükleri ile şantiyeleri ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcımız A. Hakan AYBER Baş-
kanlığında, Harita Dairesi Başkanı İbrahim CAN-
KURT, Yabancı İşler Dairesi Başkanı Gökhan ÇA-
NAKÇI, Elazığ Bölge Müdürü Mahir TUNCER, Bölge 
Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımı 
ile Elazığ Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan Tapu 

ve Kadastro Müdürlükleri ile Video Konferans Top-
lantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Genel Müdürlüğümüz tarafından yü-
rütülmekte olan projeler, faaliyetler ve çalışmalar 
hakkında sunum yapıldıktan sonra müdürlükler-
den iş ve işlemlerin süresi içerisinde bitirilmesinin 
önemine değinilerek sorun ve çözüm önerilerine 
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Heyetini Ağırladık

Genel Müdür Yardımcımız
A. Hakan Ayber Hatay’da

Elazığ Bölge Müdürlüğü Ziyareti
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Erzurum Bölge Müdürlüğü Ziyareti
Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN, Kadastro 
Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanı Nihat ERDOĞAN ile birlikte 03-05 
Kasım 2021 tarihlerinde Erzurum Bölge Müdürlü-
ğü ve Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu ve Kadastro 
Müdürlükleri ile şantiyeleri ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN Başkanlı-
ğında, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat ERDO-
ĞAN, Erzurum Bölge Müdürü Hakkı YETİŞİR, Tapu 
Dairesi Başkanlığı İmar ve Kentsel Dönüşüm Şube 
Müdürü Murat DEMİRCİ, Bölge Müdür Yardımcıla-
rı ve Şube Müdürlerinin katılımı ile Erzurum Bölge 

Müdürlüğü yetki alanında bulunan Tapu ve Ka-
dastro Müdürlükleri ile Video Konferans Toplantısı 
gerçekleştirildi.

Toplantıda Genel Müdürlüğümüz tarafından yü-
rütülmekte olan projeler, faaliyetler ve çalışmalar 
hakkında sunum yapıldı.

Genel Müdür Yardımcımız A. Hakan AYBER, İç De-
netim Birimi Başkanı Halil İbrahim KARAKAYA, Bil-
gi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel HA-
TİOPOĞLU ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı 
Nihat ERDOĞAN ile birlikte 21-22 Ekim 2021 tarih-
lerinde Erzincan Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcımız A. Hakan AYBER Baş-
kanlığında, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cev-
det Ekmel HATİPOĞLU, Erzincan Bölge Müdürü 
Hasan DAYIKARACA, Bölge Müdür Yardımcısı ve 
Şube Müdürlerinin katılımı ile yetki alanında bulu-
nan Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile Video Kon-
ferans Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Genel Müdürlüğümüz tarafından yü-
rütülmekte olan projeler, faaliyetler ve çalışmalar 
hakkında sunum yapıldıktan sonra müdürlükler-
den iş ve işlemlerin süresi içerisinde bitirilmesinin 
önemine değinilerek sorun ve çözüm önerilerine 
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından Genel Müdür Yardımcımız 

A. Hakan AYBER, Bilgi Teknolojileri Dairesi Baş-
kanı Cevdet Ekmel HATİPOĞLU, Erzincan Bölge 
Müdürü Hasan DAYIKARACA ve Bölge Müdür Yar-
dımcısı Halil Nafiz BAYINDIR ile Erzincan Merkez, 
Gümüşhane Merkez, Bayburt Merkez Tapu ve Ka-
dastro Müdürlükleri ile Üzümlü, Tercan, Köse Tapu 
Müdürlüklerini; İç Denetim Birimi Başkanı Halil 
İbrahim KARAKAYA ve Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanı Nihat ERDOĞAN, Bölge Müdür Yardım-
cısı Bilal SELÇUK ile Gümüşhane Merkez Tapu ve 
Kadastro Müdürlükleri ile Refahiye, Kemah, İliç, 
Kemaliye, Şiran Tapu Müdürlükleri ile Kelkit Tapu 
Müdürlüğü ve Kadastro Birimini yerinde ziyaret 
ederek müdürlüklerde yapılan çalışmalar hakkın-
da bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Ayrıca Genel Müdür Yardımcımız A. Hakan AYBER 
ve beraberindeki heyet Erzincan İli ‘’Kadastro Hari-
talarının Güncellenmesi’’ işi şantiyesini ziyaret edip 
incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi 
aldı.

Erzincan Bölge Müdürlüğü Ziyareti
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ZİYARETLER

Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bö-
lümü hocaları ve öğrencilerinden oluşan 35 kişilik 
Heyet ile birlikte AK Parti 27. Dönem İstanbul Mil-
letvekili ve aynı zamanda Harita Mühendisi olan 
Osman BOYRAZ Kurumumuza ziyaret gerçekleş-
tirdi.

Heyete Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AY-
BER, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat ER-
DOĞAN ve Harita Dairesi Başkanlığından Harita 
Üretim Birim Sorumlusu Metin SOYLU eşlik etti.

Genel Müdürlük Konferans Salonunda Genel Mü-
dür Yardımcımız Adil Hakan AYBER, yaptığı konuş-
masında Kurumumuz ve Kurumumuzun projeleri 
hakkında katılımcıları bilgilendirerek öğrenciler-
den gelen soruları cevapladı.

Heyet, daha sonra Harita Dairesi Başkanlığını ziya-
ret ederek gerçekleştirilen fotogrametrik çalışma-
lar ve yürütülen 3B Şehir Modelleri Üretimi Projesi 
hakkında bilgi edindi.

Bu ziyaretin ardından Bilgi Teknolojileri Dairesi 
Başkanlığı ziyareti gerçekleştirilerek, Kurumumu-
zun Bilgi Teknolojileri kapsamında Tapu ve Ka-

dastro verileri, yazılım, donanım ve bilgi güvenliği 
gibi konularda anlatım gerçekleştirildi.

Heyete, Kurumumuzu tanıtan hediyeler verildik-
ten sonra Heyet, TBMM ziyaretini gerçekleştirmek 
üzere Kurumumuzdan ayrıldı.

Van Bölge Müdürlüğü Ziyareti

Gebze Teknik Üniversitesi Ziyareti

Genel Müdür Yardımcımız Sinan FİDAN ile Perso-
nel Dairesi Başkanımız İbrahim ÖZTÜRK, Van Tapu 
ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne bağlı Hakkari 
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Hakkari 1.Grup 
Güncelleme Şantiyesi, Yüksekova Tapu Müdürlü-
ğü ve Başkale Tapu Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Ziyarette Genel Müdür Yardımcımız Sinan FİDAN’a 
Van Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Eyüp KIZIL-
TAŞ çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genel Müdür Yardımcımız Sinan FİDAN, Bilgi 
Teknolojileri Dairesi Başkanımız Cevdet Ekmel 
HATİPOĞLU, Harita Dairesi Başkanımız İbrahim 
CANKURT, Personel Dairesi Başkanımız İbrahim 
ÖZTÜRK ile Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığın-
da Uzman Erdem ALPAR’ın katılımı ile Kadastro 
Müdürleri ve Mühendisleri ile kadastro çalışmaları 
ve Van Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm Birim Amir-
leri ile Genel Değerlendirme Toplantıları yapıldı.

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanımız Cevdet Ek-
mel HATİPOĞLU ile Harita Dairesi Başkanımız İb-
rahim CANKURT da Bitlis ve Muş İllerinde bulunan 
Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile Güncelleme 
Şantiyelerini ziyaret ettiler.

Ziyaretlerinde Başkanlarımıza, Bölge Müdürü 
Eyüp KIZILTAŞ, Bölge Müdür Yardımcısı ve Şube 
Müdürleri eşlik etti.
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ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, park, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay 
sınırlarla çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. 

AKİTLİ İŞLEMLER: Tapu müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir.

AKİTSİZ İŞLEMLER: Kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, mirasın intikali gibi hak sahibinin 
tek taraflı iradesi ile tapu müdürlüğünde yapılan işlemlerdir. Akitsiz işlemler için Tescil İstem 
Belgesi düzenlenir. 

APLİKASYON (YER GÖSTERME): Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu 
planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesidir.

ARSA PAYI: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tah-
sis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payı.

AYNİ HAKLAR: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetini sağlayan ve bu ne-
denle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek: mülkiyet hakkı gibi.

BAĞIMSIZ BÖLÜM: Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana taşınmazın ayrı ayrı 
ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan dükkan, mağaza gibi bağımsız mülkiyete konu bö-
lümlerine bağımsız bölüm denir. 

CEBRİ İCRA: Kendi iradeleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile 
ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcu-
nu ödemeye zorlamalarıdır.

CEBRİ SATIŞ: Malikinin isteğine bakılmaksızın üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan 
borçluya ait taşınmaz malın borcun tahsili amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu dai-
resi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ: Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılıya veya yapılı iken yapısız hale, 
bağ bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ bahçe ve benzeri 
duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. 

DÖNER SERMAYE HİZMET BEDELİ: TKGM’ce üretilmiş olan her türlü tapu, kadastro, harita 
ve hava fotoğrafı, arşiv bilgi ve belgeleri ile sunulan diğer hizmetlerden tahsil edilen bedeldir.

EMLAK BEYAN DEĞERİ: Emlak vergisi kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz 
mal maliki veya hissedarları tarafından belediyeye verilen emlak beyannamelerinde belirti-
len değerdir. Bu değere kayıtlı değer de denir.

HİSSE: Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Paylı ve elbirliği 
mülkiyetinde maliklerden her biri taşınmaz malın bir miktar hissesine sahiptir.

İFRAZ: Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen ha-
ritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesidir. Bir parselin İmar 
Kanununun 15. ve 16. maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

İKTİSAP: Edinme, kazanma. İktisap sebebi: edinme sebebi, taşınmazın malik adına nasıl tes-
cil edildiği.

TAPU’ca Sözlük
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