
Konservasyon ve 
Restorasyon

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

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ      YAYINIDIR

Tapu ve Kadastro
mülkiyet

 Sayı 7 | 2022

3 Boyutlu Kadastro
Veri Modeli

“Yetenek Her Yerde”
Kariyer Fuarları

Ata’mızın
Huzurundayız





Kıymetli çalışanlarımızın emekleriyle 175 yıldır 
mülkiyetin güvencesi olmuş, vatandaşımızın 
‘Tapu gibi Sağlam’ iltifatına mazhar olan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğümüz, yılda 25-30 mil-
yon vatandaşımıza hizmete hız kesmeden devam 
ediyor.

Bu kadar insana hizmet vermenin değeri maddi-
yatla ölçülemez. İşte bu nedenle Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğümüzün güzide çalışanlarına ne 
kadar teşekkür etsek az.

Pandemiden önce yıllık 10-12 milyon olan işlem 
hacmimiz geçen yıl 15 milyona çıkarken çalışan sa-
yımız aynı oranda artmadı. Fakat biz çalışanlarımı-
zın yoğun emekleri sayesinde saniye başına bir iş-
lem gerçekleştirerek Devletimizin teknolojiyi etkin 
kullanan öncü kurumlarından biri olmaya devam 
ediyoruz.

Bu çalışmanın karşılığı olarak; daha önce TAKBİS 
projemiz ile aldığımız “Kamudan Vatandaşa 
e-hizmetler” kategorisindeki ödülümüzden son-
ra, bu yıl “İlham Veren Kamu Yönetimi Proje 
Ödülü”nüde Webtapu Sistemi Projesi ile alan 
Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarının karşılığı, 
bir kez daha taçlanmış oldu.

Bugün gelinen noktada; randevularımızın yüz-
de 90’ını Ödüllü Projemiz Webtapu üzerinden % 
10’unu ise Alo 181 hattı üzerinden veriyoruz. 

Değerli çalışma arkadaşlarımızın dikkatleri saye-
sinde birçok sahtecilik işleminin önüne geçmeyi 

başardık. Sahteciliği daha da azaltmak için geliş-
tirmiş olduğumuz Parmak İziyle Kimlik Doğru-
lama Sistemi’nin pilot uygulamasını tamamladık. 
Çok yakında tüm Türkiye’de yaygınlaştıracağız. 
Böylelikle alım satımlarda Nüfus Vatandaşlık İşle-
ri Genel Müdürlüğü sisteminden kimlikle parmak 
izinin aynı kişiye ait olup olmadığını anlık olarak 
doğrulatacağız. Böylece dublörlü satışlar da tarihe 
karışacak.

Türkiye Tapu projemiz ile kişiye ve mekana bağlı 
olmaksızın bir tapu işlemi Türkiye’nin her yerin-
den yapılabilecek. Örneğin İstanbul, Ankara Tapu 
Müdürlüklerinde yoğunluk varsa, Hakkari Tapu 
Müdürlüğümüz boşta ise sistem, işlemi oradaki 
memura havale edecek. Böylece İstanbul’da 3-4 
gün sürecek bir iş, Hakkari ya da başka bir Tapu 
Müdürlüğünde 2 günde halledilebilecek. Bunun 
için tüm tapu müdürlüklerinde dijital arşive geçişi 
tamamladığımızda tüm Türkiye tek bir tapu daire-
si gibi işlem yapabilecek. 

Bu projelerle Çalışanlarımızın iş yükü, bir nebze ol-
sun hafifleyecek.

Bu yıl Kuruluşumuzun 175. Yıl dönümünü kutla-
yan, Tapu ve Kadastro Teşkilatımızın gelişimine ve 
büyümesine emek veren tüm çalışma arkadaşları-
mıza destekleri için teşekkür ediyorum.

Mehmet Zeki ADLI
Genel Müdür

Tapu ve Kadastro 
Genel d l  

 aşında
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Basın Ahlak Yasasına Uygundur
Bu dergi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğünce çıkarılmaktadır.
! Yayınlanan makaleler yazarların şahsi görüşleri 
olup Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sorumlu 
tutulamaz.
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175. YIL ETKİNLİKLERİ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 
kuruluşunun 175. yılında, Genel Müdürümüz 

Mehmet Zeki ADLI ve üst yönetimimiz Ata’nın hu-
zurundaydı.

Kuruluş yıldönümümüzün Anıtkabir programın-
da, Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI ve bera-
berindekiler, Aslanlı Yolda yürüdükten sonra mo-
zoleye çelenk bıraktılar.

Saygı duruşunun ardından Heyet, Misak’ı Milli Ku-
lesi’ne geçti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürümüz 
Mehmet Zeki ADLI, anıtkabir özel defterini imzala-
dı ve şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Atatürk;

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 175 inci 
kuruluş yılında huzurundayız. Devletimizin Kurucu 

Lideri olarak milletimize emanet ettiğiniz “eserini-
zi’ hür ve bağımsız bir şekilde yaşatmak için görev 
yapmaktayız. 

Devletimizi ve milletimizi daha büyük hedeflere 
ulaştırmak için gayret ediyor, çağdaş ülkeler sevi-
yesinde ve bilgi çağının gereklerine uygun olarak 
milletimize güvenilir ve etkin bir şekilde hizmet 
sunmanın gururu ve mutluluğu içerisinde büyük 
bir azim ve inançla çalışıyoruz. Ruhun şad olsun.” 

Heyet, Anıtkabir’den ayrılmadan önce 175. yıl hatı-
rası fotoğrafı çektirdi.

Programa başta Genel Müdürümüz olmak üzere 
Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire Başkanları-
mız, Ankara Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü ve 
personelleri Tapu Kadastro Uzmanları, Şube Mü-
dürleri ve personelimiz katıldı.

Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Genel 
Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI’nın katılımıyla 

Genel Müdürlüğümüz yemekhanesinde pasta kesim 
töreni düzenlendi.

Üst düzey yöneticilerimizin ve Kurum personelimizin 
de katıldığı törende Genel Müdürümüz Mehmet Zeki 
ADLI, günün önemine binaen bir konuşma yaptı.

Genel Müdürümüz konuşmasında Kurumumuzun 
175 yıldır personelimizin özverili çalışmaları sayesinde 
bugünlere geldiğinden bahsederek, personelimize 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

Günün anısına yaptırılan pasta kesimi gerçekleştiril-
dikten sonra üst düzey yöneticilerimiz personelimizle 
birlikte yemek yediler.

Pasta Kesim Töreniyıl175.
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Etkinlikleri
ANKARA BÖLGE
İSTANBUL BÖLGE

ANKARA BÖLGE BOLU

ANKARA BÖLGE ANKARA BÖLGE

İSTANBUL BÖLGE

İSTANBUL BÖLGE EYÜPSULTANİSTANBUL BÖLGE BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL BÖLGE KOCAELİ İSTANBUL BÖLGE SULTANGAZİ

yıl175.
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175. YIL ETKİNLİKLERİ 

İZMİR BÖLGE
BURSA BÖLGE

İZMİR BÖLGE İZMİR BÖLGE

BURSA BÖLGEBURSA BÖLGE

BURSA BÖLGE ÇANAKKALE BURSA BÖLGE KARACABEY

BURSA BÖLGE  MUSTAFAKEMALPAŞA BURSA BÖLGE YALOVA
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Etkinlikleri
KONYA BÖLGE
ANTALYA BÖLGE

ANTALYA BÖLGE

KONYA BÖLGE KONYA BÖLGE

ANTALYA BÖLGE

ANTALYA BÖLGE BURDURANTALYA BÖLGE AKSU

ANTALYA BÖLGE KEÇİBORLU ANTALYA BÖLGE MANAVGAT

yıl175.
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175. YIL ETKİNLİKLERİ 

DİYARBAKIR BÖLGE
ERZURUM BÖLGE

DİYARBAKIR BÖLGE DİYARBAKIR BÖLGE BATMAN VE SASON

ERZURUM BÖLGE ERZURUM BÖLGE

ERZURUM BÖLGE ARDAHAN ERZURUM BÖLGE AŞKALE

ERZURUM BÖLGE KARAYAZI ERZURUM BÖLGE KARS
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Etkinlikleri
TRABZON BÖLGE

TRABZON BÖLGE ARTVİN

TRABZON BÖLGE GİRESUN

TRABZON BÖLGE RİZE

TRABZON BÖLGE TRABZON BÖLGE

yıl175.

TRABZON BÖLGE FINDIKLI

TRABZON BÖLGE
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175. YIL ETKİNLİKLERİ 

SAMSUN BÖLGE
KAYSERİ BÖLGE

SAMSUN BÖLGE SAMSUN BÖLGE

SAMSUN BÖLGE GERZE SAMSUN BÖLGE ORDU

KAYSERİ BÖLGE KAYSERİ BÖLGE

SAMSUN BÖLGE SİNOP SAMSUN BÖLGE ULUBEY
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Etkinlikleri
KAYSERİ BÖLGE
HATAY BÖLGE
GAZİANTEP BÖLGE

HATAY BÖLGE

GAZİANTEP BÖLGE GAZİANTEP BÖLGE

HATAY BÖLGE KUYÛD-I KADÎME SERGİSİ HATAY BÖLGE KUYÛD-I KADÎME SERGİSİ

KAYSERİ BÖLGE BOR KAYSERİ BÖLGE NEVŞEHİR

yıl175.
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175. YIL ETKİNLİKLERİ 

GAZİANTEP BÖLGE
EDİRNE BÖLGE

GAZİANTEP BÖLGE AFŞİN GAZİANTEP BÖLGE ELBİSTAN

GAZİANTEP BÖLGE KİLİS GAZİANTEP BÖLGE PAZARCIK

EDİRNE BÖLGE

EDİRNE BÖLGE BABAESKİ EDİRNE BÖLGE ÇERKEZKÖY

EDİRNE BÖLGE
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Etkinlikleri
EDİRNE BÖLGE

EDİRNE BÖLGE HAVSA

EDİRNE BÖLGE DEMİRKÖY

EDİRNE BÖLGE İPSALA

EDİRNE BÖLGE KEŞAN

EDİRNE BÖLGE HAYRABOLU

EDİRNE BÖLGE ERGENE

EDİRNE BÖLGE KAPAKLI

EDİRNE BÖLGE LALAPAŞA

yıl175.
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175. YIL ETKİNLİKLERİ 

EDİRNE BÖLGE
VAN BÖLGE

VAN BÖLGE VAN BÖLGE

EDİRNE BÖLGE LÜLEBURGAZ

EDİRNE BÖLGE PEHLİVANKÖY

EDİRNE BÖLGE ŞARKÖY

EDİRNE BÖLGE MARMARA EREĞLİSİ

EDİRNE BÖLGE PINARHİSAR

EDİRNE BÖLGE TEKIRDAĞ - SÜLEYMANPAŞA
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Etkinlikleri

ELAZIĞ BÖLGE BİNGÖL

ELAZIĞ BÖLGE

ESKİŞEHİR BÖLGE

ESKİŞEHİR BÖLGE AFYONKARAHİSAR

ELAZIĞ BÖLGE TUNCELİ

ELAZIĞ BÖLGE

ESKİŞEHİR BÖLGE

ESKİŞEHİR BÖLGE BİLECİK

yıl175.
ELAZIĞ BÖLGE
ESKİŞEHİR BÖLGE
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ESKİŞEHİR BÖLGE
DENİZLİ BÖLGE
KASTAMONU BÖLGE

KASTAMONU BÖLGE KASTAMONU BÖLGE

ESKİŞEHİR BÖLGE DİNAR

ESKİŞEHİR BÖLGE KÜTAHYA

DENİZLİ BÖLGE

ESKİŞEHİR BÖLGE İHSAHİYE

ESKİŞEHİR BÖLGE YENİPAZAR

DENİZLİ BÖLGE
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Etkinlikleri

KASTAMONU BÖLGE BARTIN

KASTAMONU BÖLGE KASTAMONU BÖLGE

KASTAMONU BÖLGE KARABÜK

KASTAMONU BÖLGE KURUCAŞİLE

KASTAMONU BÖLGE EFLANİ

KASTAMONU BÖLGE KİLİMLİ

KASTAMONU BÖLGE SAFRANBOLU

yıl175.
KASTAMONU BÖLGE
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SİVAS BÖLGE
ŞANLIURFA BÖLGE
YOZGAT BÖLGE

YOZGAT BÖLGE AYDINCIK YOZGAT BÖLGE KARGI

SİVAS BÖLGE

SİVAS BÖLGE NİKSAR

YOZGAT BÖLGE 

SİVAS BÖLGE

ŞANLIURFA BÖLGE

YOZGAT BÖLGE 
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Etkinlikleri

YOZGAT BÖLGE SUNGURLU

YOZGAT BÖLGE OSMANCIK YOZGAT BÖLGE SARIKAYA

ERZİNCAN BÖLGE

ERZİNCAN BÖLGE ÇAYIRLI

YOZGAT BÖLGE YERKÖY

ERZİNCAN BÖLGE

ERZİNCAN BÖLGE GÜMÜŞHANE

yıl175.
YOZGAT BÖLGE
ERZİNCAN BÖLGE
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 
175. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsa-
mında Spor Toto Süper Ligdeki takımlarımız 
sahaya “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğünün 175. Kuruluş Yılı” pankartları ile çık-
tılar.

Kurumumuzun 175. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, Genel Müdürümüz Mehmet Zeki AD-
LI’nın katılımı ile satranç turnuvası yapıldı. 
Turnuvayı Kadastro Dairesi Başkanlığında, Tapu ve Kadastro uzmanı olarak görev yapan Hasan ÖZALBAN 
kazandı.

175. Yıl Tapu ve Kadastro Koşusu,
Ankara 75.Yıl Hipodromunda Yapıldı

175. Yılımızda Süper Lig Takımlarımızdan 
Anlamlı Paylaşım

175. Yıl Satranç Turnuvası

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 175. Ku-
ruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye 
Jokey Kulübünün Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü adına düzenlenen Tapu ve Kadastro Koşusu, 
Ankara 75.Yıl Hipodromunda yapıldı.

Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun 175. yılı anı-
sına koşulan yarışın sonucunda Genel Müdür Yar-
dımcımız Adil Hakan AYBER, kazanan atın sahibi 
Kazım YARAREL adına Ankara Hipodrom Müdü-
rü Özgür KAYA’ya hediye takdim ederken, Genel 

Müdür Yardımcımız Metin BEYAZ ise kazanan at 
Denso’nun antrenörü İsmet TEKİNALP’e hediye 
takdim etti.

Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Daire 
Başkanı Mehmet POSTACI da yarışta birinci olan 
atın jokeyi Akın SÖZEN’e hediye verdi.

TRT TJK TV’den canlı yayınlanan koşuya, Genel 
Müdür Yardımcılarımız Adil Hakan AYBER, Metin 
BEYAZ, Daire Başkanlarımız ve Şube Müdürlerimiz 
katıldı.
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Genel Müdürlüğümüz geliştirdiği 
projelerle başarılarına bir yenisi-

ni daha ekledi. Türkiye Kalite Derneği 

(KALDER) Ankara Şubesi tarafından 

düzenlenen “İlham Veren Kamu Yö-
netimi Ödülleri” kapsamında Mer-

kezi Teşkilat Kategorisinde, “İlham 
Veren Kamu Yönetimi Proje Ödü-
lünü WebTapu Sistemi Projesi ile 
Genel Müdürlüğümüz” aldı.

KALDER Ankara Şubesi tarafından, 

ülkemizin tüm sektör ve kuruluş-

larında mükemmellik kültürünün 

yaygınlaştırılması misyonu çerçeve-

sinde, yerel ve ulusal düzeyde, kamu 

hizmeti sunumunda yenilikçiliği, ya-

ratıcılığı ve verimliliği teşvik etmek 

amacıyla kamu sektöründeki iyi uy-

gulamaların tanındığı-ödüllendirildi-

ği İlham Veren Kamu Yönetimi Ödül-

leri 24.03.2022 tarihinde sahiplerini 

buldu.

ProjeÖdüllüProjeÖdüllüProje
ilham

KamuYönetimiProjeYönetimiProje
KamuYönetimiKamu

VerenilhamVerenilham
İl am e en 

amu ne imi
Proje
Ödülü

’nun
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GÜNCEL

Ödüle başvuran projelerden temel 
beklentilerin;
• Yenilikçi (inovatif) olması, kendi paydaşlarına ol-

duğu kadar diğer kurum ve kuruluşlara da ilham 
vermesi,

• Proje yönetimi yöntem ve araçlarının uygulan-
ması, tüm aşamalarda ilgili paydaşların etkileşim 
ve katılımına açık yönetişim yaklaşımının benim-
senmiş olması,

• Proje gerçekleştirilirken kamu kaynaklarının ve-
rimli kullanılmış olması,

• Sunulan ürün veya hizmetlerin hedef kitle bek-
lentilerini karşılaması ve 2030 Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçları ile anlamlı ilişkisinin kurulmuş 
olması,

kriterlerini tamamıyla taşıyan ve başarıyla uygula-

yan WebTapu Sistemi Projemiz kendini sürekli ge-
liştirmeye devam etmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün WebTapu Sistemi Projesi 
ile katıldığı ödül törenine, Genel Müdürlüğümüzü 
temsilen Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet 
POSTACI, Tapu Dairesi Başkanı Hasan ÇELİK, Bilgi 
Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel HATİ-
POĞLU, Tapu ve Kadastro Uzmanları Metin ULUDAĞ, 
Sadettin TUNAS ve Emre ERGİN ERGANİ katıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Strateji Geliştirme 
Daire Başkanımız Mehmet POSTACI, “Kurumu-
muz tarafından yürütülen projelerle gelecekte de 
bu tür ödülleri almak hedefiyle, WebTapu Siste-
minin geliştirilmesinde ve yürütülmesinde emeği 
geçen başta Sayın Bakanımız Murat KURUM ol-
mak üzere, Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI 
ve tüm personelimize teşekkür ederiz.” dedi. 

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Ankara Şubesi tarafından 
düzenlenen “İlham Veren Kamu Yönetimi Ödülleri” kapsamında 
Merkezi Teşkilat Kategorisinde, “İlham Veren Kamu Yönetimi Proje 
Ödülünü WebTapu Sistemi Projesi ile Genel Müdürlüğümüz” aldı.
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I. GİRİŞ:

Kurumumuzun vizyonu, “Taşınmaza yöne-
lik politikaları belirleyen lider kurum olmak” 

şeklinde düzenlenmiştir.  1847 yılında kurulan Ku-
rumumuz, mülkiyetin ve mülkiyete bağlı hak ve 
faydaların devlet güvencesi altında tutulması gö-
revini yerine getirirken oldukça büyük çaplı bir veri 
yapısını da yönetmek durumunda kalmıştır. Uzun 
yıllar süren, on binlerce meslektaşımızın emekle-
ri ve katlanılan maliyetler ile kurulabilen ve idame 
ettirilen tapu ve kadastro sistemleri, içerdiği veri ve 
potansiyel kullanım alanları değerlendirildiğinde 
Dünya’da da ulusal servet olarak kabul edilmekte-
dir. 

Kurumumuzca özellikle 2000’li yılların başından 
itibaren gerçekleştirilen; tesis kadastrosunun bi-
tirilmesi, kadastro verilerinin iyileştirilmesi, tapu 
işlemlerinin elektronik ortama aktarılması, web 
tapu gibi yenilikçi projeler sayesinde taşınmaz pi-
yasasının aktif işleyişine destek olunmuş, bu kap-
samda Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş 
Yapılabilirlik Endeksi’nde Ülkemizin üst sıralara tır-
manmasına katkı sağlanmıştır. 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, verinin ekonomik ve 
sosyal potansiyelinin ortaya çıkartılmaya çalışıldığı 
teknoloji çağıdır. Tapu ve kadastro işlemlerinin fizi-
ki arşivinden bağımsız olarak tamamen elektronik 
ortamda yapılabilmesi, işlemlerin doğruluk ve hı-
zını artıracağı gibi taşınmaza yönelik politikaların 
uygulanması ve taşınmaz piyasasının etkinliğinin 
artırılması konularında büyük ilerleme sağlanma-
sına yol açabilecektir. Bununla birlikte, gelişen ve 
gelişmekte olan teknolojinin imkân verdiği geliş-
melere ayak uydurabilmek, doğru ve bütünleşmiş 
bir veri yapısının tutarlı bir veri modeli içerisinde 
tutulabilmesi ile mümkün olacaktır. 

Genel Müdürlüğümüzün önemli projelerinden 
olan ve çalışmalarına 2018 yılında başlanılan “3B 
Şehir Modelleri ve 3 Boyutlu Kadastro Altıklarının 
Oluşturulması Projesinin” büro ve saha çalışmaları 
devam etmektedir. 

Fotogrametrik verilerden üretilen 3B yapı model-
lerinin öznitelik verileri için; 3B gerçek dünya ko-
ordinatlarına taşınmasını sağlayacak referans nok-
tanın dünya koordinatı değerleri, il, ilçe, mahalle, 
ada, parsel, yol üstü kat adedi bilgisi ve bina çatı iz-
düşüm metrekare nitelikleri, yapı zemin oturumu 

AMASYA PİLOT PROJESİ
3 BOYUTLU KADASTRO VERİ MODELİ TASARIMI,
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ENTEGRASYONU VE UYGULAMASI

İsmail DURSUN / Kadastro Dairesi Başkanlığı

İsmail DURSUN / Tapu ve Kadastro Uzmanı
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metre karesi, yol altı ve yol üstü kat adedi bilgisi ve 
toplam bağımsız bölüm sayısı, mimari proje onay 
tarihi ve asansör bağımsız bölüm brüt alanı (şaft-
lar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları hariç, 
bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği 
alanı), bağımsız bölüm kat bilgisi, bağımsız bölüm 
numarası ve bağımsız bölüm cephe bilgisi husus-
ları bulunan CityGML uzantısı olarak tanımlana-
rak ADE (Application Domain Extensions) yapısı 
oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu 
amaçla; “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadast-
ro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” kapsamında 
üretilecek bina modellerinin tapu ve kadastro ve-
rileri ile entegrasyonun sağlanması amacıyla Bilgi 
Teknolojileri Dairesi Başkanlığı personeli, Başkan-
lığımız kontrol birimleri ile kontrol danışmanları  
CityGML çalışmalarını eşgüdüm halinde yürüt-
müştür.

II. 3B KENT MODELLERİNİN 
OLUŞTURULMASI VE PROJENİN 
YAŞATILMASI:

İnsanoğlunun yaşadığı mekanlardan beklentisi 
gün geçtikçe değişmektedir. Günümüze gelindi-
ğinde ise yaşanabilir çevre, marka şehirler vizyonu, 
hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürebilir çev-
reyi temin etmek ve bunları en iyi şekilde gelecek 
kuşaklara aktarmak devletin en önemli görevlerin-
den biri olarak kabul edilmektedir. Yönetimler bu 
görevleri yerine getirebilmek için karmaşıklaşan 
şehir yaşantısında her türlü veriyi ve gelişimi bilgi 
sistemi uygulamaları ile izlemek, kayıt altına al-
mak, yorumlamak ve yeni plan yapmakla yüküm-
lüdürler. 

Şekil 1. 3B Kent Modeli.

Neredeyse tüm bilgi sistemleri uygulamalarının 
hassas konum bilgisine ve yüksek doğruluklu ha-
rita altlığına ihtiyaç duyacağı açıktır. Çünkü veri-

lerin analiz sonrası konumla ilişkilendirilerek yo-
rumlanması büyük yarar sağlamaktadır. Geçmişte 
imkânlar dâhilinde sadece yatay boyutta tutulan 
kayıtlarımız günümüze gelindiğinde 3 boyutlu 
yeryüzünün ideali olan 3 boyutlu olarak kayıt al-
tına alınmaya başlanılmış olup bu verilerin yine 3 
boyutlu olarak gösterimini sağlayacak çalışmalara 
odaklanılmıştır. 

Şekil 2. 3B Bina Örneği.

Genel Müdürlüğümüz Kadastro 2034 vizyonu kap-
samında akıllı şehirlerin de temel ihtiyacı olan üç 
boyutlu mülkiyet çalışmalarına başlamıştır. Bu 
kapsamda üç boyutlu şehir modelleri üretimi ve 
üç boyutlu kadastro altlığı oluşturmak amacıyla 
2019 yılında çalışmalara başlanılmıştır. Çalışmalar 
kapsamında mimari projeler tarandıktan sonra 
vektörize edilerek oda ve alan bilgilerini de içeren 
üç boyutlu model haline getirilmektedir. 

Aynı zamanda eğik hava görüntüleri kullanarak 
elde edilen fiili durumda mevcut olan bina mo-
delleriyle mimari modeller karşılaştırarak doğru-
luk kriterini sağlayanlar ITRF-96 Datumunda ko-
ordinatlandırılmaktadır.  Ancak projenin olağan 
kadastro ve tescil çalışmaları içerisinde ek yük ge-
tirmeksizin güncellenmesi büyük önem taşımak-
tadır.  

Şekil 3. 3B Fotogrametrik Binalar.
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III. TAŞINMAZ DEĞERLEME 
ÇALIŞMALARINDA 3B ŞEHİR 
MODELLERİNİN KULLANIMI:

Amasya Projesi ile Amasya İlinde, bağımsız bö-
lümlerin toplu değerleme yöntemi ile değerlerinin 
belirlenmesini kapsayacaktır. Amasya Projesinden 
elde edilecek kazanımlar sonucunda, taşınmazla-
rın toplu değerleme yöntemi ile değerlerinin be-
lirlenmesi, yönetilmesi, toplu değerleme standart-
larına ilişkin çalışmaların yapılması, uluslararası 
gelişmelerin ve iyi uygulamaların takibi amaçlan-
maktadır.

Bu kapsamda Amasya Projesinde toplu değerle-
me çalışmalarında, bağımsız bölümler için kulla-
nılacak değişkenlerle ilgili standartları oluşturmak, 
verilerin entegrasyonuna ilişkin yöntemleri belirle-
mek üzere aşağıda belirtilen görevler yerine geti-
rilmiştir.  

a. TKGM Kayıtlarında Bulunan Değişkenler

1. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve 3 Bo-
yutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi içerisinde 
oluşturulan CityGML ile Mimari projeler içerisinde 
yer alan verilerden, Değerleme çalışmalarında de-
ğişken olarak kullanılmak üzere verilerin tespitine 
yönelik veri tanım ve tiplerinin ilgili mevzuatları-
na uygun olarak yapılmasını sağlamak ve takibini 
yapmak.

b. TKGM Kayıtlarında Bulunmayan ve Konuma 
Bağlı Olmayan Değişkenler 

TKGM kayıtlarında bulunmayan; bağımlı (değer/
fiyat) ve bağımsız (öznitelik bilgileri ile değeri et-
kileyen diğer faktörler) değişkenlerin tespiti, veri-
lerin ilgili kurum/kuruluşlardan ve sahadan temini 
ile değerleme çalışmalarında kullanılacak yapıya 
kavuşturulmasına verilerin toplu değerleme çalış-
malarında kullanılmasına yönelik veri toplanması 
ile sisteme girilmesini sağlamak ve takibini yap-
mak.

c. Konuma Bağlı Değişkenler

Toplu değerleme çalışmalarında kullanılması ge-
reken, POI (point of interest) listesinden Toplu 
değerleme çalışmalarında yakınlık/uzaklık gibi 
konumsal analizlerin yapılmasına imkân verecek 
verilerin temin edilmesini sağlamak ve takibini 
yapmak.   

d. Değerleme

Tüm değişkenlerin, istatistiksel analizler ile model-
leme çalışmalarında kullanılmasına imkân verecek 
şekilde standartlaştırılmasına ilişkin yöntem ve ge-
rekliliklerin belirlenmesi çalışmaları için gerekli ha-
zırlıkları yapmak, yönetmek ve takibini sağlamak.

IV. AMASYA PİLOT PROJE 
ÇALIŞMASI:

Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan ka-
dastro güncelleme, taşınmaz değerleme, 3B Şehir 
modelleri üretim projelerinin ortak isterilerinin be-
lirlenerek birlikte yapılabilecek çalışmaların tespit 
edilmesi amacıyla Amasya İlimizde Merkez ilçesin-
de yer alan 26 mahallede pilot uygulama gerçek-
leştirilirmiştir. 

Şekil 4. Proje uygulama alanı

Proje sonunda; 

• 3B Şehir Modellerinin Üretilmesi

• Mimari Projelerden 3B Bina Modellerinin Üretil-
mesi

• Ulusal Sayısal Yapı Modeli Standardının Oluştu-
rulması 

• Mevcut Yapı Stoğunun Tespiti ve Takibi

• Kamusal Kısıtlamaların Konumsal Gösterimi

• Taşınmaz Değerine Etki Eden Verilerinin Toplan-
ması ve Değerlemesi

• Tapu - Kadastro - MAKS -  3B Bina Verilerinin En-
tegrasyonu

• Entegre edilen tüm verilerin 3B Sunumu

• 3B Kadastro Kapsamında Şehir Modellerinin Ya-
şatılması

hedeflerine ulaşılması amaçlanmış ve başarıyla 
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gerçekleştirilmiştir. Proje Şema 1’deki bileşenler-
den oluşmaktadır. 

Uygulama kapsamında tapu sicil ve kadastro ve-
rilerinin entegrasyonuna yönelik olarak; proje ala-
nında bulunan 26 mahallede yer alan 12.552 adet 
parselin MEGSİS veri girişleri ve doğrulama işlem-
leri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 12.511 adet 
parselin MEGSİS veri girişi ve onaylama işlemleri 
tamamlanmıştır. Amasya İli Merkez İlçede yer alan 
tüm konumsal gösterime esas kamusal kısıtlama-
lar toplanılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarınca 
mülkiyet hakkına getirilen kamusal kısıtlamalara 
yönelik olarak; kamu kurumlarından temin edilen 
verilerin parsel-yapı ve bağımsız bölüm düzeyinde 
entegrasyon işlemleri tamamlanmıştır. Aynı şekil-
de imar barışı verileri ile Mekânsal Adres Kayıt Sis-
temi (MAKS) verileri de elde edilerek entegrasyon 
tamamlanmıştır. Aynı şekilde tapu kayıtlarında 
bulunan Kat Mülkiyeti (KM), Kat İrtifakı (Kİ) bilgile-
rini elde etmek için Yapı Kayıt İzin Belgesi ile Yapı 
Ruhsatları Amasya Belediyesinden de KM/Kİ veri-
leri elde edilerek veri entegrasyonu tamamlanmış-
tır. (Şekil 5)

Parseller üzerinde bulunan yapılara ilişkin olarak 

ilk aşamada 3B fotogrametrik veri üretimi işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. (Şekil 6)

 Amasya il merkezinin ortofoto ve yükseklik modeli 
oluşturulmuş mahalle bazındaki Amasya kadast-
ro verileri, ortofoto ve yükseklik modeli servisleri 
ile entegrasyonu sağlanmıştır. Tapu envanterinde 
bulunan mimari projeler modellenerek 3B hale ge-
tirilmiştir. Bu çerçevede 20.237 adet fotogrametrik 

Kadastral
Güncelleme

Mimari
Projelerin
3B Hale

Getirilmesi

3B 
Fotogrametrik

Üretimi

Kamusal
Kısıtlamalar

Adres
Bilgileri

Web
Sunumu

İmar
Hakları

Veri
Entegrasyonu

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

Şekil 5. Kamusal Kısıtlamalar

Şema 1. Proje bileşenleri
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model, 3.854 adet mimari bina modeli, 45.191 adet 
bağımsız bölüm modeli üretilmiştir. Bu kapsam-
da şehir merkezinde %13’ü kamu binası ve %87’si 
özel mülkiyete konu olmak üzere toplam 18.577 
binanın bulunduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 
özel mülkiyete konu olanların kendi içerisinde 
tescilli, tescilsiz, kat mülkiyetine tabi, kat irtifakına 
tabi, imar barışından yararlanmış gibi öznitelikler 
ışığında 3 ana başlıkta toplamda 14 başlıkta yapı 
sınıfl andırması yapılmıştır. 

1. Tescilli Binalar

a. Tescilli/KM,

b. Tescilli/Cinsinde bina tanımlı,

c. Tescilsiz/KM ve iskanlı,

d. Tescilsiz/Kİ ve iskanlı

2. Tescilsiz Binalar

a. Tescilsiz/Kİ ve iskansız

b. Tescilsiz/Cinsi Binalı/İskanlı,

c. Tescilsiz/Cinsi Binalı/İskansız,

d. Tescilsiz/İskanlı,

e. Ruhsatsız imara aykırı,

f. Tescilsiz/İmar Barışı

3. Kamu Binaları

a. Kamu Binası/Tescilli/Kayıtlı,

b. Kamu Binası/Tescilli/Kayıtsız,

c. Kamu Binası/Tescilsiz/Kayıtlı,

d. Kamu Binası/Tescilsiz/Kayıtsız

Bu yapı sınıfl andırması ile il genelinde tüm yapı 
stoğu çıkarılmış ve şehir yönetimlerinde kent yön-
temlerinde binaların takibi/yönetimi açısından her 
türlü aksiyona kolaylık sağlayacaktır.

Şekil 7. Yapı Sınıfl andırması.

Son olarak tüm bu çalışmalar neticesinde elde edi-
len verilerin bütünleşik olarak 3B sunumuna yöne-
lik platform tasarlanmıştır (Şekil 8). Bu platformda 
binalara ilişkin farklı analizler yapılabilmektedir. 
Örneğin; Taşınmazın bulunduğu parselin değeri-
ne ve bina ve bağımsız bölüm değerlerine göre, 
Yapı Kayıt İzin Belgesinin olup olmadığı, İmar Ba-

Şekil 6. 3B fotogrametrik veri üretimi algoritması

MİMARİ 
PROJELERİN 

TEMİNİ

Fotogrametrik
Yöntemle

Bina Vektör
Verilerinin Üretimi
ve Modellenmesi

3B Modellerin
Kaplanması

3B Modellerin
İyileştirilmesi

Bağımsız Bölüm ve
Bina Modellerinin
Kimliklendirilmesi

(Tapu, Kadastro ve Belediye 
Veri Entegrasyonu)

SYM
Gerçek Ortofoto

Nokta Bulutu 

Mimari Projelerde
Bina ve Bağımsız 

Bölümlerin
Vektörel Verilerin

Üretimi ve 3B
Modellenmesi

3B Modellerin
Koordinatlandırılması

3B Modellerin
Kaplanması

HAVADAN
GÖRÜNTÜ

ALIMI

FOTOGRAMETİK YÖNTEMLE
3B ŞEHİR MODELLERİNİN ÜRETİMİ

MİMARİ PROJELERDEN
3B ŞEHİR MODELLERİNİN ÜRETİMİ

{
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rışından faydalanıp faydalanmadığı, şehirde bulu-
nan önemli noktalara uzaklık, kadastro parselleri 
ile ilişkileri gibi. (Şekil 8)

Ayrıca yine bu kapsamda kullanıcılar için taşın-
mazların öznitelik verileri yanı sıra bağımsız bölüm 
bilgileri, taşınmaz değerleri, kamusal kısıtlama-
lar ve adres bilgilerini içeren mülkiyet bilgi formu 
oluşturulmuştur.

V. SONUÇ:
Kadastro güncelleme, taşınmaz değerleme, 3B 
şehir modelleri üretim projelerinin ortak taleple-
rin belirlenerek birlikte yapılabilecek çalışmaların 
tespit edilmesi amacıyla Amasya İlimizde pilot 

uygulama gerçekleştirilmiş olup pilot proje kap-
samında; Amasya ili Merkez ilçede devam eden 
güncelleme çalışmaları sonucu oluşacak kadast-
ro verileri, tapu verileri, fotogrametrik ve mimari 
modeller ile MAKS verilerinin birbirine uyumu ve 
birlikte çalışabilirliği üzerine arazi ve büro çalışma-
ları yürütülmüştür. Proje kapsamında başkanlıkla-
rın farklı görevleri üzerinden ortak payda kadastro 
üzerinden çalışılabilirliği test edilip diğer kurum 
çalışmalarına da yeni bakış açıları getirecektir.   
Proje çıktısı olarak ülkemizde kadastro çalışmala-
rının yeni bir yola evrileceği düşünülmekte olup, 
ülkemizde olması muhtemel deprem, sel, yangın 

vb. gibi afetlerde ve kent-
sel dönüşüm projelerin-
de krizi yönetmek yerine 
riskin yönetilmesi, kamu 
kaynağının etkin ve ve-
rimli kullanılmasının sağ-
lanması amaçlanmak-
tadır. Bununla birlikte 
uluslararası alanda bu bü-
yüklükte bir proje olarak 
öncü olduğu ve uluslara-
rası literatürce ilgiyle ta-
kip edildiği bilinmektedir.

Şekil 8. Amasya 3B kent modeli.
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KLASİK ARŞİVDEN E-ARŞİVE
BELGE KONSERVASYON VE 
RESTORASYONU...

Milli ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak, onları korumak 
ve geleceğe taşımak misyonu ile 2007 yılında kurulan Belge 
Konservasyon ve Restorasyon Birimimiz, kurulduğundan 
bu yana çeşitli kurumlara da belge koruma ve restorasyon 
hizmeti sağlamıştır. Başta merkez birimlerimiz, 23 bölge 
müdürlüğümüze bağlı 974 taşra teşkilatımız öncelikli olmak 
üzere, diğer kurumlarında arşivlerinde bulunan yıpranmış 
belgelerinin restorasyon ihtiyacını karşılamaktadır.

Sel Felaketıṅde Zarar Gören

BARTIN TAPU 
D RL Ğ  

ELGELERİ Nİ N
Restorasyon 
Çalışmaları 
Örneği
Seda EREN / Arşiv Memuru



www.tkgm.gov.tr  |  2022 | 31

ARŞİV

Günümüz bilgi çağı, bilginin üretimi, kullanımı 
ve dağıtımının yaygın olduğu, bilgi hizmetle-

rinin yeniden tasarlandığı teknolojik bir çağdır. Bil-
giye ve belgeye, doğru ve hızlı bir şekilde erişimin 
önem kazanması birer bilgi merkezi olan arşivlerin 
de iş yükünü artırmış ve arşiv hizmetlerinin kapsa-
mını genişletmiştir.

Defterhâne-i Amire’den günümüze 175 yıllık köklü 
bir geçmişe sahip kurumumuz; gerek merkez ve 
taşra birimleriyle verdiği hizmetlerde, gerekse iş 
birliği yaptığı kurumlarla iletişimde, bünyesindeki 
birçok proje ile bilgi ve belge hizmeti sunmaktadır. 
Çalışma alanlarımıza hizmet güncellemesi sağla-
yan bu teknolojik gelişmeler, arşiv hizmetlerine de 
yansımış, klasik arşivden e-Arşive dönüşüm süre-
cinde birtakım gereklilikleri ortaya çıkarmıştır. Olu-
şan onlarca veriden hangilerinin ne şekilde saklan-
ması gerektiği, belgelere hangi ortamda ve nasıl 
erişilebileceği ve hatta bu iş ve işlemleri kimlerin 
yapması gerektiği daha da önem kazanmıştır.

Kurumumuzun varlığını güçlendiren arşivimizde, 
ulusal olduğu kadar uluslararası değere de haiz 
belgeler mevcuttur. Arşiv Dairesi Başkanlığımızda-
ki belgeler sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, 
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra bu top-
raklar üzerinde kurulmuş olan günümüzdeki 26 
ülkenin kayıtlarını da kapsamaktadır. 

Bunun yanı sıra tahrir defterleri, icmal defterleri, 
hasılat kayıtları, vakfiyeler, fermanlar, mühürler, el 
yazması Kuran-ı Kerim, çeşitli dönemlere ait tapu 
senedi örnekleri, haritalar gibi zengin bir koleksi-
yona sahip Başkalığımız, bu eserlerin korunmasın-
da ve gerektiğinde onarım işlerinin yapılmasında 
maksimum hassasiyet göstermektedir.

Milli ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak, onları 
korumak ve geleceğe taşımak misyonu ile 2007 yı-
lında kurulan Belge Konservasyon ve Restorasyon 
Birimimiz, kurulduğundan bu yana çeşitli kurum-
lara da belge koruma ve restorasyon hizmeti sağ-
lamıştır. Başta merkez birimlerimiz, 23 bölge mü-
dürlüğümüze bağlı 974 taşra teşkilatımız öncelikli 
olmak üzere, diğer kurumlarında arşivlerinde bu-
lunan yıpranmış belgelerinin restorasyon ihtiyacı-
nı karşılamaktadır.

Klasik arşivden e-Arşive dönüşüm sürecine hizmet 
eden ‘’Dijital Arşiv Projemiz’’ kapsamında Belge 
Konservasyon ve Restorasyon Birimimizce, Bartın 

Tapu Müdürlüğünün sel felaketinde hasar gören 
belgeleri onarılmış ve taranarak elektronik ortama 
atılmıştır. 

Belge Konservasyon ve Restorasyon Birimi 
Atölyesi

BARTIN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 
BELGELERİNİN 
RESTORASYONU
2019-2021 yılları arasında atölyemizde, Kastamonu 
Bölge Müdürlüğüne bağlı Bartın ve Bozkurt Tapu 
Müdürlüklerinin sel felaketinde hasar gören bel-
geleri üzerinde çalışılmış, bu belgelerin restoras-
yon ve konservasyon işlemleri pandemi sürecine 
rağmen bitmesi planlanan zamanda tamamlan-
mıştır. Dijital arşiv projemiz kapsamında restoras-
yona alınan ve işlemleri tamamlanan Bartın bel-
geleri, Arşiv Hizmetleri Genelgesi’nde tanımlanan 
işleme esas belgelerin elektronik ortama aktarıl-
ması standartlarına uygun şekilde pdf formatında 
taranmıştır. Fiziki belgelere ihtiyaç duyulmayacak 
çözünürlükte taradığımız belgelere, çok daha hız-
lı ve kolay bir şekilde erişim imkânı sağlanmış ve 
belge aslının daha fazla yıpranması engellenmiştir.

Bartın Tapu Müdürlüğü belgelerimizin restoras-
yon çalışmalarında izlediğimiz aşamalar sırasıyla 
şu şekildedir;

1- Restorasyon yapılacak belge/
defter/dosyanın kaydı,

33 cilt resmi senet klasörü ve iki köye ait tapula-
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ma tutanağından oluşan hasarlı belgeler, ay ve yıl 
bilgisi haricinde ayrıca sayfa sırasıyla numaralan-
dırmıştır. 

Birbirinden ayrılmayan sayfaların oluşu bu süreci 
biraz zorlaştırmış, bazı dosyalar ayırma işleminden 
sonra yeniden düzenlenmiştir.

2- Ön inceleme/hasar durum tespitleri 
yapılarak, yıpranma sebepleri 
belirlenmiştir.

Belge çeşitli faktörlerle fiziksel, biyolojik, kimyasal 
vb. yıpranmış olduğundan hasar tespit formu dol-
durularak bu hasarlara uygun müdahale yöntem-
leri kullanılmıştır.

1998 yılında Bartın’da yaşanan sel felaketinin üze-
rinden çok zaman geçmesi nedeniyle, uzun süren 
bir yıpranma sürecine maruz kalan belgelerde; 

sayfalar birbirlerine yapışmış, taşlaşmış, yırtılmış ve 

biyolojik etkenlerle de tahrip olmuştur. 
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Restorasyon sırasında çalışmalarımızın en çok za-
man alan bölümü; birbirine çok sıkı şekilde yapış-
mış, mantarlaşmış sayfaları birbirinden ayırma iş-
lemi olmuştur. 

Bu işlemleri yaparken restorasyon ve konservas-
yon uygulamalarında temel ölçüt olarak kabul 
edilen ‘’belgenin aslına zarar vermeyecek şekilde’’, 
‘’orjinalliğini koruyarak’’ en az hasarla gerekli tüm 
müdahalelerin  yapılması sağlanmıştır (Örneğin; 
yazı ve imza kısımlarına mümkün olduğunca mü-
dahale etmeden çalışılmıştır).

Nem, sıcaklık, ph, hava sirkülasyonu ve toz faktör-
leri ise mantar gelişimini etkilemiş üzerlerinde çok 
sayıda farklı renklerde mantarlar oluşmuştur. 

3- Belgeleme (Görüntü Kaydı)

Belgeye müdahale etmeden önceki hallerinin fo-
toğrafları alınmış, böylece işlemden sonra nasıl 
ve ne kadar kurtarılabildiğinin daha iyi bir şekilde 
gözlemlenmesini sağlanmıştır.

4-Ölçüm

5- Müdahale tekniğine karar verme

Belgenin durumuna göre temizleme ve onarma 
işlemlerine karar verilmiştir. Taşlaşarak yapışanlar-
da ıslatarak açma, kimyasal kullanarak temizleme, 
iyi durumda olanlara sadece kuru temizlik yapıl-
ması gibi.

Yerine göre ıslak, yerine göre kuru temizlik yaptığı-
mız sayfalar birbirinden ayrılırken adeta bir cerrah 
gibi çalışılmış, belgelere zarar vermeden yapabil-
mek için sabır ve özenle belge kurtarma operas-
yonu gerçekleştirilmiştir. Belgelerin bir kısmı leaf 
casting /makine ile bir kısmı ise klasik restorasyon 
uygulamaları tercih edilerek yapılmıştır.

6- Temizleme (Islak / Kuru)

Uygulanacak işlemlerin başında belgenin temizliği 
gelmektedir. Belge üzerinde oluşan mikroorganiz-
maların katılaşma durumuna ve işlemlere verdiği 
tepkiye göre kuru ya da ıslak temizleme metodu 
tercih edilmiştir. Bazı belgelerde kuru temizlik ba-
zılarında ıslak, bazılarında her ikisi de yapılmıştır.

7- Restorasyon Uygulamaları (Klasik / 
Makine)

Temizleme işlemleri tamamlanan belgelerde iş-
lemler: Klasik restorasyon elle yapılan tüm müda-
haleleri içerirken, makine ile restorasyon uygula-
ması teknik desteklidir. Belgenin dayanıklılığına 
bakılarak bazı belgelerde klasik, bazılarında Leaf 
Casting (makine ile) olmak üzere İki restorasyon 
tekniği kullanılmıştır.

Fasiküllerin pH Değerleri Ölçülür
pH Değerlerine Göre Çeker Ocak İçerisin-
de Asitten Arındırma İşlemi Uygulanır

Belgelerin Kuru Temizlik Aşaması



|  www.tkgm.gov.tr  |  202234

TAPU ve KADASTRO | MÜLKİYET

Her iki yöntemde de kağıdın dayanıklılığını artır-
mak üzere, belge tamamlama işlemine yönelik ça-
lışmalar yapılmıştır.

Belgelerin pek çoğunda özellikle fotoğraf bulunan 
kısımları yok olduğundan, bu alanlarda ve yırtık 
olan diğer alanlarda, restorasyon uygulamalarında 
dayanıklılığı ve sürekliliği ispat edilmiş olan japon 
kağıdı kullanılarak belge tamamlama işlemi ger-
çekleştirilmiştir. Japon kağıdı, kullanılacağı alana 
uygun şekilde kesilip, kenarları lifl endirilerek mev-
cut alana yapıştırılmış, böylece belge ile bütünlük 
sağlayarak pürüzlü bir ekleme alanının oluşması 
engellenmiştir. 

KLASİK RESTORASYON 

LEAF CASTİNG 
Ağır hasarlı ve dağılma eğiliminde sayfalar maki-
ne içerisine alınmadan önce tek tarafı ince japonla 
kaplanarak güçlendirilmiştir. Makineden çıktıktan 
sonra diğer tarafına da japon kaplama yapılarak 
dağılması engellenmiştir.

Leaf casting ve klasik restorasyon teknikleriyle ek-
sikleri tamamlanan belgeler pres makinesine ko-
yularak ciltleme işlemine hazır hale getirilmiştir.

Klasik Restorasyon Sürecinde 
Kullanılan Malzemeler

Belgelerin Eksiksiz Yerlerine Asitsiz 
ve Uygun Kalınlıktaki Japon Kağıdı 
Yapıştırılır

Japon Kağıdı Kazınarak 
Lifl endirilir ve Lifl e Kağıt Birbiriyle 
Bütünleştirilir
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CİLTLEME İŞLEMİ 
ÖNCESİ BELGE 
TARAMA
Hassas belgelerin taranması, normal 
bir belgeye nazaran oldukça zor oldu-
ğundan, tarama esnasında belgenin 
herhangi bir zarar görmesini engelle-
mek amacıyla fl atbed (yatay düz) özel-
likli tarayıcı kullanılmıştır.

PDF Formatında taranan ve elektronik 
ortama atılan belgelere daha kolay ve 
hızlı erişim sağlanmış, aynı zamanda 
belge aslının yıpranmasının önüne ge-
çilmiştir. 

8- Ciltleme 
Taranarak elektronik ortama atılan bel-
gelerin kenarları eşit olacak şekilde gi-
yotin yardımıyla kesilerek ciltleme işle-
mine hazırlanmıştır.   

Belgeler makina içerisine yerleştirilir.

Makinadaki suya belgenin hasar 
durumuna göre kağıt hamuru 
eklenir.

Su boşalırken belgenin eksik 
kısımları kağıt hamuru ile 
tamamlanır.

Kağıt hamurunun dağılmaması için belgenin üzerine tül yerleştirilir ve 
belge kurutma kartonu ile kurulanır. Daha sonra makihadan çıkarılır.

Makina su ile doldurulur.

CİLTLEME İŞLEMİ CİLTLEME İŞLEMİ CİL
ÖNCESİ BELGE 

TLEME İŞLEMİ 
ÖNCESİ BELGE 

TLEME İŞLEMİ 

TARAMA

Örneği
ÖrneğiRestorasyon 

Çalışmaları 
Restorasyon 
Çalışmaları 
Restorasyon 

Örneği
Çalışmaları 
Örneği
Çalışmaları 
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Çok uzak geçmişin aydınlatma aracı olan mum 
ışığından, sırasıyla bir üst leveli olan gaz lam-

bası ışığına, akkor (halojen) ve florasan lambalar-
dan sensörlü led’lere ve çeşitli evrelerden sonra, 
çok yakın geçmişten itibaren lazer ışınına (holog-
rafi-üç boyutlu görüntü işlemine), elektromanye-
tik spektruma (Dünyayı gözlemleyen uydularda 
da kullanılan; mikrodalga, uzaktan kumanda gibi 
sistemlere yönelik teknolojilerde infrared ışınım-
ları-kızılötesi, görünür ışık, ultraviyole-morötesi, 
TV-radyo-cep telefonu gibi cihazların sinyalleri-
ni de taşıyan radyo dalgalarına, x-ışınlarına, ga-
ma-ışınlarına) uzanan süreç sonucunda, kızılötesi 
kameralarla görüntülemeye, mikrodalga lazere, 

yüksek teknolojili elektro optik gömülü sistemlere, 
lazerli tarama teknolojilerine, uydulardan ve deni-
zaltılarından insansız hava ve su araçları ile dijital 
görüntülerle veri toplamaya, uzaydan alınan sin-
yallerle (uzaktan algılama) üç boyutlu görüntünün 
ölçülmesine ve işlenmesine kadar varan, çağının 
gereklerine uygun yeniliklerle gelinen günümüz-
de:

Tapu ve kadastro alanında kültür ve sanat dalların-
da yaşanan reform niteliğinde peyderpey cereyan 
eden bilimsel ve teknolojik yenilikler ile değişim-
ler, dönüşümler ve gelişmeler tarihe kaydedilip 
izlenmekle birlikte, hem iç ve hem de dış gözle, 
tarlada açan ayçiçeği gibi her güne ve hiçbir 

Tapu ve kadastro; kültür ve sanat dallarında 
yaşanan reform niteliğinde, peyderpey cereyan 
eden bilimsel ve teknolojik yenilikler ile değişimleri, 
dönüşümleri ve gelişmeleri tarihe kaydetmektedir.

TAPU 
KADASTRONUN
Sanat Yaklaşımı

Kemalettin TOKER / Şube Müdürü
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zaman perdelerini çekmeyerek dış dünyaya 
açılan penceresinden gülümseyerek bakan gü-
zide Kurumda, hayatın olağan akışı içerisinde ne-
relerden nerelere gelindiği noktada, Kurumun her 
daim gülümseyen çehresinde, yapısında ve iç di-
namiklerinde yaşanan tüm güzellikleri, yenilikleri, 
gelişmeleri ve ilerlemeleri kültür-sanat şemsiyesi 
altında; detaylarıyla anlatmak değil, sadece bakıp 
geçerek de değil, aynı zamanda görerek, içselleşti-
rilerek kuruluşundan itibaren yaşanmış ve yaşan-
makta olan bilinenleri, mevcut yerlerinden çekip 
çıkartarak derleyip kurgulamak ve dilimin döndü-
ğünce eksiğiyle gediğiyle çok kısa özetler halinde 
aynı kâğıt üzerinde işaret etmek suretiyle estetik 
yapıda buluşturup hatırlama amacıyla, öz’ce; ‘Tari-
he kısa not düşme’ ve dikkatlere sunma babında 
kaleme aldığım ‘Tapu Kadastronun Sanat Yak-
laşımı’ başlıklı ilk makaleden, daha doğrusu “Der-
lemeden” sonra, Kurum Kültürü’nü de etraflı bir 
şekilde ekleyerek ikincisini kaleme almayı düşle-
dim. Burada derlenenler, kuşkusuz bunlarla sınır-
lı olmayıp çok daha fazlasının olduğu muhakkak, 
bunlar ise sadece bir kişinin kendi penceresinden, 
kendi perspektifinden, kendi bakış açısıyla gör-
dükleri-görebildikleri - görmeye çalıştıklarıdır. 

“Bana bilmediğim şeyler söyle! Bu şeyler içeri-
sinde mümkünse, bugüne kadar görmediğim, 
duymadığım yeni bir şeyler olsun.” Lâkin, bu 
derlemenin konsepti bu olmayıp, kalkınmanın ba-
şatı olan tapu kadastronun herkesçe bilinen; ya-
şanmış ve yaşanmakta olan kültür ve sanat ile 
ilgili ve ilişkili tüm şeylerin, ilkinden sonra devamı 
niteliğinde olan ikincisinin derlemesinden ibaret-
tir.

İkincisinin derlenmesinin nedenlerinden birisi; 
malum, kültür ve sanat dallarının bir kısmı için ara 
ara ilki, okurlara kitap olarak yayımlandıktan ya da 
senaryolaştırıp izleyicilere film veya dizi olarak gör-
sel sunumu yapıldıktan sonra, ikincisine ve hatta 
gidebildiği kadar sayıda serileri yapılır. Bu durum, 
roman serilerinde ve sinema dalında daha belirgin 
ve yaygındır. Kült eserlerin tutkunlarından ziyade 
geniş kitlelere hitap ettiğinden ve karşılık buldu-
ğundan belki de bu kitlelerin beklenti ve beğe-
nilerini karşıladığından olmalı ki, devamı konular 
serilerle ilerleme kaydetmektedir. Sinema tutkun-
ları çok iyi bilirler, eskinin siyah-beyaz ya da renkli 
yerli filmlerinden “Kezban”, “Turist Ömer”, “Ha-

babam Sınıfı” filmlerin serileri ve “Battal Gazi”, 
“Tarkan”, “Karaoğlan”, “Kara Murat” gibi tarihi 
filmler ile günümüzde ise “Recep İvedik”, “Eyvah 
Eyvah”, “G.O.R.A” gibi komedi filmlerde ve yaban-
cı filmlerde ise, bazılarının öyküleri gerçek dışı sa-
nal dünyada geçen masalsı türde “James Bond”, 
“Rambo”, “Rocky”, “Baba”, “Geleceğe Dönüş”, 
“Harry Potter”, “Yüzüklerin Efendisi”, “Matrix”
gibi filmler, hemen akla gelen ve ön plana çıkan 
serileri çekilmiş sinema filmleridir.

Tartışmasız geleceğin yıldızı ve sektörü olmaya en 
büyük aday olan tarım sektörünün temel kaynak-
larından birisi yerkürenin katmanı olan topraktır. 
Esas olan gerçeklik; var olduğundan beri canlıların 
yaşamını sürdürmesine en ana temel kaynak teş-
kil eden, hava ve su kadar, olmazsa olmaz, varlığı 
ve kıymeti bir o kadar tartışılmaz ve yadsınamaz 
olan bu kıt kaynağın, teknik ve hukuk disiplini al-
tında tüm verilerini elde etmek (mülkiyet tespiti, 
ölçülmesi, geometrisinin koordinata bağlanması, 
kaydedilmesi, izlenmesi, güncellenmesi, yönetil-
mesi ve bununla ilgili tüm hizmetlerin görülmesi) 
kaçınılmaz ve zaruridir. Ülkemizde aynı çatı altın-
da toprak (arazi) hukuku ile bunu, et ile tırnak 
misali, teknik açıdan tamlayan unsur olan ara-
zinin haritalama mühendisliğinin en geniş an-
lamda icra edildiği tapu kadastroya yönelik bu 
derlemede, “toprak” konusuna yer vererek ayrı bir 
paragraf açmak anlamlı ve değerlidir. Çünkü, tapu 
kadastro verileri olmadan, toprak ile ilgili yatırım, 
kalkınma ve ekonomik gelişmelerin imkânının bu-
lunmadığı gün gibi aşikâr olup, tapu ve kadastro 
kalkınmanın motoru, gücü ve lokomotifi, aynı 
zamanda kalkınma planlarının baş aktörüdür. 
Tüm tabanlar ancak onun üzerine kurulduğunda 
ve üst bilgiler (veriler) onun üzerine inşa edildiğin-
de gerçek yerini ve anlamını bulur.  

Hayallerin fikirlere, fikirlerin iş modellerine (tasa-
rım), modellerin icraatlara ve çıktı ürünlere dö-
nüşmesiyle, bilgi çağında hızla değişen ve hemen 
hemen her gün bilgi patlaması sonucu etrafa veri 
saçılmasıyla oluşan “Big data” ile değişen glo-
bal (küresel) dünyada olup bitenler, her mesleği, 
her sektörü ve her kurumu çok yakından ilgilen-
dirdiğinden ve etkilediğinden, tapu kadastronun 
hat-hattatçılık, süsleme-tezhip, resim, fotoğraf-
çılık, arazi-doğa, edebi sanat dalları ile yaklaşı-
mı konulu ilkinden sonraki bu derlemede; tapu
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kadastronun, hızla değişen ve gelişen teknolojiye 
(uzay-harita-geomatik-bilişim-yazılım ve bileşen-
leri) yüksek sinerji ile kısa sürede nasıl adapte ve 
ayrılmaz bir parçası olarak iç içe olduğunu vur-
gulayarak altını çizmenin yanı sıra, kurumsal ola-
rak sinema, bilim-kurgu “teknoloji”, kültür-sa-
nat ve bilimsel faaliyetler ile etkinlikler, tapu 
kadastro ile alakalı eski, yeni ve yabancı kaynaklı 
sözcük-kavram-terimler ile emojilerle mizah ko-
nularını ele almayı amaçladım. Bu yazımın birinci 
bölümünde ise “Toprak- Sinema” kavramını pay-
laşıyorum.

TOPRAK- SİNEMA
Toprak tarihtir; üzerinde nice cenklerin, savaşla-
rın, fetihlerin, zaferlerin, antlaşmaların, göçlerin, 
hüküm sürdüğü, uğruna dökülen kanla ve dikilen 
sancak ve bayrakla vatan olan hürriyettir, tarihtir. 
Toprak kültürdür; yerleşmeyle, kullanmayla, ekip 
biçmeyle, üretmeyle, ürünüyle, verimiyle, örfle, 
adetle, gelenekle, görenekle, yaşam biçimiyle, be-
reketiyle, medeniyetiyle hazinedir, kültürdür. Top-
rak memlekettir; coğrafyasıyla, yöresiyle, sılasıyla, 
özlemiyle, hasretiyle, eviyle barkıyla, hemşerisiy-
le, doğulan ve doyulan yeriyle, ortak kaderiyle 
memlekettir. Toprak ede-
biyattır; şiiriyle (kahra-
manlık-pastoral), 
destanıyla, ağı-

tıyla, manisiyle, hikâyesiyle, romanıyla, söyleşiyle, 
derlemesiyle, anıyla, anlatıyla, sevinçlerin acıların 
harmanı olan edebiyattır. Toprak sanattır; ninni-
siyle, türküsüyle şarkısıyla, sinemasıyla, tiyatrosuy-
la, dizileriyle, doğasıyla, manzarasıyla, resmiyle, 
heykeltıraşçılığıyla, çanak- çömlek, desti, güveç el 
sanatlarıyla ve süs eşyalarıyla, oyunuyla, folklarıyla, 
mimarisiyle, arkeolojisiyle, yeraltı ve yerüstü zen-
ginliğiyle ve tarihi eserleriyle sanattır.

Halk ozanı Yunus Emre’nin “Hor bakma sen top-
rağa, / Toprakta neler yatar?..” deyişi, 

Halk ozanı Karacaoğlan’ın “Yürü Bre Yalan Dün-
ya” şiirindeki “Yer üstünde yeşil yaprak, / Yer al-
tında kefen yırtmak, / Yastığımız kara toprak, / 
O da bizi atar bir gün…” dizeleri, 

Şair ve fikir adamı Behçet Necatigil’in “Tam otla-
rın sarardığı zamanlar, / Yere yüzükoyun uzanı-
yorum, / Toprakta bir telaş, bir telaş, / Karınca-
lar öteden beri dostum….” dizelerini içeren “Kır 
Şarkısı” şiiri,

Şair, yazar ve çevirmen Cahit Sıtkı Tarancı’nın 
“Memleket İsterim” şiirindeki “Memleket 

isterim, / Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı 
olsun, / Kuşların çiçek-

lerin diyarı ol-
sun…” mıs-

raları,

Şair ve yazar Cahit Zarifoğ-
lu’nun “Bahçeler ki evlerinde 
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olanların / topraktan gelen ağaçlara / tutun-
dukları ve gizli çekmeceler açtıkları / ve içine 
geleceğinden emin anılar / nur topu ceviz yap-
rakları / İlk sevgili yaprakları / ilk şiir sıcaklarını 
koydukları…” dizelerinin yer aldığı “Toprak” şiiri,

Bozkırın tezenesi Neşat Ertaş’ın “Denizi seyret-
mek gibidir, bozkırda denizi seyretmek” deyişi,

Kırıkkale iline ait “Atladım girdim bağa, Yazı yaz-
dım toprağa (Tek tek bastım toprağa) , O yar 
benim olmazsa, Girmem gara toprağa”, Arda-
han iline ait “Başındaki Papağıdır, Dünya yeşil 
yapraktır, Gel sarılağ sevdiğim, Ağır evvel top-
raktır” gibi maniler ile “Toprağı işleyen ekmeği 
dişler”, “Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ” 
“Yılan bile toprağı iktisatla yalar.” gibi atasözleri 
söylenir.

Yazar, şair ve hukukçu Mithat Cemal Kuntay’ın 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. / 
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” de-
yişi,

Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un “İstiklal Marşı”-
mızdaki “Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geç-
me, tanı, / Düşün altındaki binlerce kefensiz ya-
tanı. / Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, 
/ Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı…” 
mısraları,

Şair Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirin-
deki “Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın / Bu 
toprak, bir devrin battığı yerdir. / Eğil de kulak 
ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı 
yerdir…” mısraları,

Şair ve yazar Nazım Hikmet’in “Dünya, Dostlarım, 
Düşmanlarım, Sen ve Toprak” şiirindeki “Dünya, 
dostlarım, düşmanlarım, sen ve toprak / Fev-
kalâde memnunum dünyaya geldiğime / Top-
rağını, aydınlığını, kavgasını ve ekmeğini sevi-
yorum / Kutrunun ölçüsünü santimine kadar 
bildiğim halde / Ve meçhulüm değilken güneşin 
yanında oyuncaklığı / Dünya, inanılmayacak 
kadar büyüktür benim için.. / Ve dışında bu sa-
fın toprakla sen bana kâfi gelmiyorsunuz / Hal-
buki sen harikulade güzelsin / Toprak sıcak ve 
güzeldir” mısraları,

Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Toprak” şiirindeki 
“Var Allah’ım bir şey var bu toprakta / Ağaçlar 
büyür ansızın. / Bitmez tükenmez sular çıkıyor 
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/ Ki, kalbe lahzalar taşımakta… / Çiftçiler dur-
madan ne aramakta / Ve uykular ve yaşamak 
ve sevmek. / Çocuklar niçin daima düşer; / Var 
Allah’ım, bir şey var bu toprakta.” mısraları, “Bir 
Mehmet Daha” şiirindeki Topraktan mı çıktı, 
yarı toprak bir yaratık, / Gökten mi indi, yarı gök 
bir kartal. / Bir Memet daha var oldu o sıra, / Te-
penin doruğunda, kalpağı al…” mısraları, “Top-
rak Ana Kınalı Kuzu Ağıdı Haliç” adlı eserindeki 
“Işıksız Köy / Salıverin ayını, yıldızını gece, / Bi-
zim köyün şavkı yok. / Toprak damlara bir fe-
rahlık versin…” mısraları,

Halk ozanı Aşık Veysel’in “Karnın yardım kazma-
yınan belinen, Yüzün yırttım tırnağınan elinen, 
Yine beni karşıladı gülünen, Benim sâdık yârim, 
kara topraktır…” deyişi,

Aşık Mahzuni Şerif’in “Parsel parsel eylemişler 
dünyayı, bir dikili taştan gayri nem kaldı…” ya-

kınması,

“Toprak gibi, Toprak gibi, Su gibi, Sev seni se-
veni, Sev gardaşım, Sev memleket gibi…”, “Çat-
layan dudaklara, Sararan yapraklara, Kuruyan 
Topraklara, Yağdır Mevla’m su…”, “Havasına su-

yuna taşına toprağına, Bin can feda bir tek dos-
tuma, Her köşesi cennetim ezilir yanar içim, Bir 
başkadır benim memleketim…” ezgi ve şarkıları,

Ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun 
“Ah bu türküler köy türküleri, Mis gibi insan ko-
kar, mis gibi toprak, Hilesiz, hurdasız, çırılçıp-
lak…” dizelerinde anlatıldığı gibi… 

1950’li yıllardan itibaren romanlar köy, kasaba, taş-
ra, kır hayatını içeren ve toprak konusunu işleyen 
romanların hakim olduğu ve şehir hayatından zi-
yade, “köy romanı” denilen bu roman türlerine 
evrildiği görülür. Bu kapsamda örnek olarak Türk 
Edebiyatı’nda; Necati Cumalı’nın Tütün Zamanı 
(Zeliş), Fakir Baykurt’un “Yılanların Öcü” roman-
ları ve özellikle, bu konuda Çukurova, Türk edebi-
yatında büyük bir öneme sahip olup, konusu Çu-
kurova’da geçen Yaşar Kemal’in “İnce Memed”, 
Orhan Kemal’in pamuk tarlalarında ırgatlık yapan-
ların hayatlarını konu alan “Bereketli Topraklar 
Üzerinde” romanları başı çeken romanlardır. Kır-
gız yazar Cengiz Aytmatov “Toprak Ana” romanı-
nı 1963 yılında kaleme almıştır.

Eski yıllarda, sinemalarda gösterime giren filmle-
rin ana temalarına bakıldığında, Yeşilçam’ın “köy-
lü filmler” diye nitelendirilen sinema filmlerinin 
bazılarında, gerçek yaşama dokunarak sosyal ve 
sosyoekonomik senaryolarda öykülenen kırsal 
alanların en büyük sorununu, geçim kaynağını 
teşkil eden hayatın vazgeçilmez önemli bir parçası 
olan toprağın yer aldığı görülür. Bu filmlerde irde-
lenerek işlenen toplumsal örgüde, feodal yapının 
belirgin özelliği ve halkın deyişiyle “toprak kavga-
sı” olarak nitelendirilen toprak nizaları, daha fazla 
sahiplenme, koruma, el atma kavga ve çekişme-
leri ile mülkiyete yönelik sınır uyuşmazlıkları gibi 
konular (gerçek hayatta yaşanmış, köklü ve derin 
memleket meselelerinden olan ağa-töre-toprak-
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kan davası öğeleri ve öyküleri) ön plana çıkar ve 
ana fikri teşkil eder. Bu anlamda, yaşanmış gerçek 
hayat hikâyelerinden yola çıkan pek çok kitap-
tan uyarlanan senaryoları özgün, duygusal, acıklı 
ve nedensel filmlerden olan eski yerli filmlerden 
“Toprak”, “Susuz Yaz”, “İnce Memed”, “Toprak 
Ana”, “Yılanların Öcü”… gibi filmler bunlardan bir 
kaçıdır. Ayrıca, TRT de yayımlanan “Toprak Koku-
su” isimli belgeselde bu anlamda etrafl ıca çok gü-
zel anlatılar yer alır. Büyük bir geçim kaynağını teş-
kil eden, eliyle tırnağıyla kazıdığı, teriyle emeğiyle 
kazandığı toprak ve toprakla özdeşleşen hayatlar, 
filmlere konu olduğu kadar, nice radyo programla-
rına, romanlara, hikâyelere, şiirlere ve türkülere de 
konu olur. 

Tarihin akışı ve seyri içerisinde, insanlığın göçler-
den (göçebe hayatından) sonra yerleşik hayata 
geçişi ve toprağın insan yaşamındaki vazgeçile-
mez önemi doğrultusunda oluşan değişimler, dö-
nüşümler ve gelişmeler toprak mülkiyetine özel 
olarak sahiplenme düşüncesi ve ihtiyacını doğur-
muştur. Böylece arazi, ekonomik ve toplumsal ya-
şamda, her dönemde en önemli unsur olmuş ve 
onun bu özelliği, toprak-insan ilişkilerini sürekli 
hale getirmiş, toplumsal barış ve sosyal düzenin 
sağlanmasını zorunlu kılmış, vergilendirilmesi ve 

değerinin belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu 
gereklilikler, bir kamu hizmeti olan; ‘olmazsa ol-
maz’ sözel, sayısal ve geometrik anlamda mülkiyet 
tespitini, diğer bir deyişle, kadastro ihtiyacını do-
ğurmuştur.

Önceki yıllarda sinemalarda çeşitli senaryoların 
ana temasını teşkil eden toprağın mülkiyeti ve 
sahiplenmesiyle ilgili olarak bitmek tükenmek 
bilmeyen kavgalar, nizalar, anlaşmazlıklar, ihtilaf-
lar, dramatik olaylar, kan davalarına varan ve sıklık-
la gündemde olan toplumsal ve yöresel sorunlar 
dile getirilmiştir. Hem bu sorunların giderilmesi ve 
hem de esasen ‘olmazsa olmaz’ mülkiyet güven-
cesinin devlet eliyle sağlanması için ülke kadastro-
sunun bir an önce bitirilmesi hedefl eri kapsamın-
da yeni arayışlarla 1925 yılından itibaren mevzuat 
düzenlemeleri yapılarak yıllara sari plan ve prog-
ramlarla çalışmalar peyderpey sürdürülmüştür. 

Toprağa dayalı tüm yatırımların ve pek çok proje-
nin alt yapısını oluşturan tapu ve kadastro olduğu 
gibi, tapu ve kadastronun altyapısı da topraktır. 
Toprak ise tapu kadastronun bir nevi nüvesi, ham 
maddesidir. Hülasa, toprak; hayatın kendisidir. 
Toprağı eken biçen çiftçidir. Kadastrocu, topra-
ğı ölçen biçen, resmini çizen ressamdır. 

Toprağı eken biçen çiftçidir.
Kadastrocu, toprağı ölçen biçen, resmini çizen ressamdır. 

TAPU 
KADASTRONUN

SanatSanatSana Ya
Toprağı eken biçen çiftçidir.

 Ya
Toprağı eken biçen çiftçidir.

Sana YaSanat YatSanatSana YaSanatSana kl Yakl Ya aşımıklaşımıkl
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(İzmir)
Bölge Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro III.

Yusuf MEŞHUR / Bölge Müdürü
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
TARİHÇESİ
Tapu ve Kadastro III. (İzmir) Bölge Müdürlüğü; 25 
Haziran 1932 tarih ve 2015 sayılı Kanun uyarınca, İz-
mir Grup Tapu Sicil Müdürlüğü olarak kurulmuş 26 
Eylül 1984 tarihine kadar kesintisiz olarak görevini 
sürdürmüş olup, bu tarihte yürürlüğe giren Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında 3045 sayılı Kanun ile Bölge Müdürlüğü-
ne dönüştürülmüştür 

10/12/2010 tarihli 27781 sayılı Resmî Gazetede ya-
yınlanan 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanu-
nunla birlikte Kadastro Müdürlükleri İl Düzeyinde 
teşkilatlandığından Türkiye genelinde İl ve İlçe dâ-
hil 325 adet olan Kadastro Müdürlüklerinden İlçe 
Kadastro Müdürlükleri kapatılıp, Kadastro Müdür-
lüklerinin 81 il merkezindeki Kadastro Müdürlükle-
rinin devamı sağlanmıştır. Tapu Müdürlüklerinin 
sayısı ise 970 olarak tespit edilmiştir.

Tapu ve Kadastro III. Bölge Müdürlüğü Yetki ala-
nı İzmir, Aydın, Manisa illerini kapsamakta olup, 
Bölge Müdürlüğü yetki alanının da İl merkezli 3 
kadastro müdürlüğü, ilçe merkezli 64 tapu mü-
dürlüğü bulunmaktadır. 

ORGANİZASYON YAPISI
Bölge Müdürlüğünün merkezi İzmir ilindedir. Yetki 
alanında; İzmir, Aydın, Manisa illeri mevcuttur. Bu 
il ve ilçelerde 64 adet tapu müdürlüğü 1028 perso-
nel, 3 adet kadastro müdürlüğünde 335 personel, 
bölge müdürlüğünde 67 personel olmak üzere 
toplam 1430 personel ile faaliyet göstermektedir. 

Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir Kadastro Müdür-
lüğü ve birimlerinde toplamda 173 personel görev 
yapmaktadır.

Bölge müdürü, bölge müdürlüğü ve bağlı müdür-
lüklerdeki personelin en üst amiri ve Genel Müdür-
lüğün taşra teşkilatındaki en yetkili temsilcisi olup, 
bölgesindeki iş ve işlemlerden dolayı üst amirlere 
karşı sorumludur.

Bölge Müdürlüğünde 4 Bölge Müdür Yardımcısı 
bulunmaktadır. Bölge Müdür Yardımcıları Bölge 
Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirir 
ve görevlerinden dolayı bölge müdürüne karşı so-
rumludur.

Bölge Müdürlüğünde Tapu Şube Müdürlüğü, Ka-
dastro Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Arşiv Şube 
Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü, Hukuk 
ve Denetim Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü, İşletme Şube Müdürlüğü, olmak 
üzere 7 Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. 

MODERNİZASYON VE TADİLAT 
ÇALIŞMALARI
İzmir İlinde gerçekleşen 30.10.2020 depremi sonra-
sında Valilik Hükümet Konağı’nda bulunan Bölge 
Müdürlüğü ve Konak İlçesinde bulunan ek hizmet 
binası boşaltılmış olup, Bölge Müdürlüğü birimleri, 
Bayraklı İlçesinde bulunan İzmir Kadastro Müdür-
lüğü ve Alsancak Semtinde bulunan Tapu Sarayı 
içinde geçici olarak hizmet vermeye devam et-
mektedir. 

Yeni Bina inşası için, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu 
Mahallesinde tahsis edilen 8475 ada 1 parselde bu-
lunan taşınmaz üzerinde proje çalışmaları tamam-
lanmış ihalesi için TOKİ’ye devredilmiştir.
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(Erzurum)
Bölge Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro VIII.
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Tarihi geçmişi oldukça eskiye dayanan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün taşra 

teşkilatlanma yapısı içerisinde bulunan Erzurum 
Bölge Müdürlüğü, hizmet verilen vatandaş ve ku-
ruluşların memnuniyetini ön plana çıkaran anlayış 
ile hizmette kalite ve süreklilik sağlamayı amaçla-
yan, her türlü kaynağın etkili ve verimli bir şekilde 
kullanımı için gerekli tedbirleri alan ve bu amaçla 
kurumlar arası işbirliğini hedefleyen, hizmet kali-
tesinin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve bu 
anlamda yapılacak bütün hizmetlerde yasal mev-
zuata, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı 
ilke edinmiştir.

Bölge Müdürlüğü Tapu ve kadastro hizmetlerinin 
hızlı, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi 
ve denetimi için, Türkiye’nin coğrafi durumu, ula-
şım imkânı ve idari taksimatı dikkate alınarak, 5 ili 
kapsayacak şekilde, yapılandırılmış ve Erzurum’da 
kendine tahsisli binasında vatandaşa hizmet ve-
ren bir kamu kuruluşudur. 

Bölge Müdürlüğü Yetki Alanında; Ağrı, Ardahan, 
Erzurum, Iğdır, Kars illeri bulunmaktadır. Bölge 
Müdürlüğü ile birlikte, 5 Kadastro Müdürlüğü, 46 
Tapu Müdürlüğünde toplam 457 personel ile hiz-
met vermektedir.

Tapu Müdürlüklerinin 2021 yılı yevmiyeli işlem sayı-
sı 355.587 olup; bu işlemler karşılığında 183.308.915 
TL’lik harç tahsil edilmiştir. Tapu Müdürlüklerinin 
e-arşiv çalışmaları kapsamında Resmî Senetlerin 
%77’si mimari projelerin tamamı taranarak TAK-
BİS sistemine entegre edilmiştir. İşlem evrakları-
nın ayıklama, tasnif ve tarama çalışmaları devam 
etmektedir. 

Kadastro Müdürlüklerinin çalışmaları: Bölge Mü-
dürlüğüne bağlı toplam 2804 birimden, 2793 
tanesinin Tesis Kadastro çalışmaları tamamlan-
mış olup; kalan 11 birim için ise hazırlıkları devam 
etmektedir. Megsis çalışmalarının %96,40’ını ta-
mamlamıştır. Bölge Müdürlüğü yetki alanında 
bulunan birimlerdeki toplam 2.566.120 parselden 
470.000 güncelleme ihtiyacının bulunduğu, bu 
parsellerden 315.000’inin güncellemesinin yapıldı-
ğı; diğer 150.000 parselin güncelleme çalışmaları 
devam etmektedir.

Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu ve Kadastro Mü-
dürlüklerinin fiziki mekân iyileştirilmesi ve tefrişat 
çalışmalarının %90 oranında tamamlandığı; eksik 
kalan kısımların tadilat ve tefrişat çalışmalarının 
2022 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmekte-
dir.

Hakkı YETİŞİR / Bölge Müdürü
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“Yetenek Her Yerde” temasıyla 2019 yılında 
yola çıkan Bölgesel Kariyer Fuarları, Cum-

hurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinas-
yonunda; ülkemizin her bölgesindeki üniversiteli 
gençler için istihdam konusunda fırsat eşitliği sağ-
lanmasına ve istihdam edilebilirliklerinin artırılma-
sına yönelik olarak 2022 yılında 130 üniversitenin iş 
birliği ile 11 farklı ilimizde düzenlendi.

Bu kapsamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-

ğümüzün de bir stant ile katıldığı fuarda; üniver-
siteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek 
odalarının iş birliği ile gerçekleştirilen kariyer et-
kinlikleri 7-8 Mart tarihinde Atatürk Üniversitesinin 
ev sahipliğinde Erzurum’da yapıldı.

Fuarın ilk gününde Erzurum Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürü Hakkı YETİŞİR, Bölge Müdür Yar-
dımcıları ile Tapu ve Kadastro Müdürleri standımızı 
ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.

“YETENEK HER YERDE”

ARİ ER
FUARI
E u um’da
apıldı
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“Yetenek Her Yerde” Bölgesel Kariyer Fuar-
ları İzmir’de yapıldı.

21-22 Mart tarihleri arasında iki gün süreyle düzen-
lenecek Fuar’da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğümüz de bir stand açtı.

Fuarın ilk gününde İzmir Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürü Yusuf MEŞHUR, Bölge Müdür Yardımcıları 
ile Tapu ve Kadastro Müdürleri standımızı ziyaret 
ederek katılımcılarla biraraya geldi.

Fuarın son gününde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Necdet BUDAK, standımızı ziyaret ederek Ku-
rumumuzla ilgili bilgi aldı.

“Yetenek Her Yerde” temasıyla 2019 yılında yola 
çıkan Bölgesel Kariyer Fuarları, Cumhurbaşkan-
lığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda; ül-
kemizin her bölgesindeki üniversiteli gençler için 
istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanmasına 
ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik 
olarak 2022 yılında 130 üniversitenin iş birliği ile 11 
farklı ilimizde düzenlendi.

“YETENEK HER YERDE”

ARİ ER 
FUARLARI
İ mi ’de
apıldı
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Filistin Heyeti
Genel Müdürümüzü Ziyaret Etti

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Filistin 
Devleti Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanı Hatem 
BAKRİ, Filistin Miras Canlandırma ve İslami Araştır-
malar Vakfı Başkanı Khalil KARRAJA, Filistin Devle-
ti Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ile berabe-
rindeki Heyeti, makamında ağırladı.
Genel Müdürümüz, Heyetin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasında köklü 
bağlar bulunduğunu, 2004 yılından itibaren işbirli-
ği içinde olduğumuz Filistin’in mülkiyet belirleme 
çalışmalarında arşivlerimizde yer alan belgelerden 
faydalanabileceğini, bunun yanı sıra Kurumumu-
zun sahip olduğu bilgi ve tecrübenin Filistinli mes-
lektaşlarımızla paylaşılabileceğini ifade etti.
Filistin Devleti Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanı, Ge-
nel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI’ya sıcak karşı-
lamasından dolayı teşekkürlerini sunarak, iki ülke-
nin sahip olduğu köklü geçmişin önemine vurgu 
yaptı.
Bakan, Filistin’in uzun dönemli strateji oluşturabil-

mesi ve mülkiyet belirleme çalışmalarında Kuru-
mumuzun sahip olduğu arşiv belgelerinin olduk-
ça önemli olduğunu, ayrıca Kurumumuzun bilgi 
ve tecrübelerinin Filistinli meslektaşlarımıza akta-
rılmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programı 
düzenlenmesinin faydalı olacağını dile getirdi.
Filistin Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ise; 
Türkiye’nin ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğünün desteklerini her zaman hissettiklerini ve 
bu durumdan duydukları memnuniyeti dile geti-
rerek, Kurumlar arasında arazi konusundaki işbir-
liğinin artarak devam etmesini dilediklerini belirtti.
Toplantı sonunda, Genel Müdürümüz Mehmet 
Zeki ADLI tarafından Heyete hediye takdimi yapıl-
dı.
Toplantıya Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan 
AYBER, Yabancı İşler Dairesi Başkanı Gökhan ÇA-
NAKÇI, Tapu ve Kadastro Uzmanı Fidan ELÇİ ile 
Arşiv Dairesi Başkanlığında Uzman Hakkı ŞAHİN 
katıldı.
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Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN, Bilgi 
Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel 
HATİPOĞLU, Harita Dairesi Başkanı İbrahim 
CANKURT ve Arşiv  Dairesi Başkanı Bekir Ta-
rık YİĞİT ile birlikte 05-07 Ocak 2022 tarihle-
rinde Bursa Bölge Müdürlüğü ve Bölge Mü-
dürlüğüne bağlı Bursa, Çanakkale, Yalova ve 
Balıkesir Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde 
incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN ve 
beraberindeki heyete, Bursa Bölge Müdürü 
Adnan CEVHER tarafından günün anısına 
hediye takdim edildi.

Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN, Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanımız Nihat ERDOĞAN, 
Ankara Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mürsel 
Necmi AKKOCA ile birlikte Çubuk Belediye Başka-
nı Av. Baki DEMİRBAŞ’ı makamında ziyaret ede-
rek Çubuk Belediye Başkanlığı ile yapılan protokol 
kapsamında yeni hizmet binasının yapım süreci 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN ve Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanımız Nihat ERDOĞAN, 
daha sonra Çubuk Tapu Müdürlüğü ve Kadastro 
Birimini de ziyaret etti.

Ziyarete, Bölge Müdür Yardımcısı Uğur SARI ve Çu-
buk Tapu Müdürü Süleyman Çelebi HÖYÜKLÜ de 
eşlik etti.

Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN, 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanımız Ni-
hat ERDOĞAN ve Bilgi Teknolojileri Dairesi 
Başkanımız Cevdet Ekmel HATİPOĞLU 16-
18 Mart 2022 tarihlerinde Hatay Tapu ve Ka-
dastro Bölge Müdürlüğü ve bağlı birimleri 
ziyaret ettiler.

Genel Müdür Yardımcımız, Hatay Tapu 
ve Kadastro Bölge Müdürü Tamer TAŞKI-
RAN’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bursa Bölge Müdürlüğü Ziyareti

Çubuk Ziyareti

Hatay Bölge Ziyareti
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Kastamonu Bölge Ziyareti
Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN Başkanlı-
ğında Arşiv Dairesi Başkanı Bekir Tarık YİĞİT, Des-
tek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat ERDOĞAN,  
Tapu ve Kadastro Uzmanı İsmail IŞIK ve Şube Mü-
dürü Turgay SEVİNDİK’in katıldığı Heyet, Kasta-
monu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü ziya-
ret etti.

Heyet, Bölge Müdürlüğünün kullanımına tahsisli 
Ana Hizmet Binası ile Arşiv Binasında incelemeler-
de bulunarak, Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürü Yücel SERDAR’dan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.

Ayrıca, Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN ve 
beraberindeki Heyet, Kastamonu Bölge Müdürlü-
ğü, Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Tapu ve 
Kadastro Müdürlükleri personeli ile yapılan tanış-
ma toplantısında  tüm personele çalışmalarından 
ve Kurumumuza olan katkılarından dolayı teşek-
kür etti. 

Genel Müdür Yardımcımız Tamer 
İNAN, Arşiv Dairesi Başkanımız Dr. 
Bekir Tarık YİĞİT ve Destek Hizmet-
leri Dairesi Başkanımız Nihat ER-
DOĞAN, İstanbul Bölge Müdürlü-
ğü yetki alanında bulunan Tapu ve 
Kadastro Müdürlüklerinde, tespit ve 
inceleme yapmak üzere ziyaret ger-
çekleştirdiler. 

Genel Müdür Yardımcımız ve bera-
berinde ki heyet, İstanbul Bölge Mü-
dürü Dr. Cengiz YILDIRIM ve Bölge 
Müdür Yardımcısı İbrahim ERSOY 
eşliğinde 20.01.2022 tarihinde Eren-
ler, Serdivan, Sapanca, Körfez, Geb-
ze Tapu Müdürlükleri ile Sakarya 
Kadastro Müdürlüğü ve Gebze Ka-
dastro Birimini ziyaret ederek ince-
lemelerde bulundu.

İstanbul Bölge Müdürlüğü Zıẏaret
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Tapu Kadastro Yüksekokulu Ziyareti
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yük-
sekokulunun Kariyer Günleri programı kapsamın-
da, Tapu Dairesi Başkanı Hasan ÇELİK, Kadastro 
Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, Personel Dairesi 
Başkanı İbrahim ÖZTÜRK, Tapu ve Kadastro Eği-
tim Müdürü Nevzat KUL, Şube Müdürleri Erkan 
ÇETİNTAŞ, Veysel YÜCE, Mehmet Arif ÖK ve Ab-
dullah BİLGİN tarafından 7 Ocak 2022 Perşembe 
günü Tapu Kadastro Yüksekokulu ziyareti gerçek-
leştirildi.

Program kapsamında sunum yapan Personel 
Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK, Yüksekokul yö-
netimi ve öğrencilere Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün tarihsel ve teknolojik gelişimi, uy-
gulamaya aldığı önemli projeler ile mevcut pro-
jelerin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve yeni 
projelerin hayata geçirilebilmesi için Yüksekokul 
ve öğrencilerden temel beklentilere açıklık getirdi.

Sunum sonrası öğrencilerle; öğrencilerden Kuru-
mun beklentileri ve öğrencilerin kariyer gelişimi 
konusunda söyleşi yapıldı.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ender GÜLER, Yükse-
kokul Sekreteri Yılmaz TOPCAN, Müdür Yardımcı-
ları Öğr. Gör. Yunus Emre AYDINBAŞ, Öğr. Gör. Dr. 
Aybüke YALÇIN ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Savaş 
Zafer ŞAHİN’in de hazır bulunduğu görüşmelerde 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün son yıllar-
da yaptığı teknolojik atılım ile hizmetlerin dijital 
ortama aktarılması ve buna bağlı olarak yapılan 
mevzuat değişiklikleri karşısında Yüksekokul müf-
redatında ortaya çıkan değişiklik ihtiyaçları değer-
lendirildi.

Konya Bölge Ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 
tarafından Konya’da düzenlenen İklim Şurası kap-
samında yapılan yuvarlak masa toplantılarına Ge-
nel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI ve Konya Tapu 
ve Kadastro Bölge Müdürü Ömer AY katılım sağ-
ladı.

Toplantı sonrasında Genel Müdürümüz ve Kon-
ya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Ömer AY ile 
birlikte Konya Bölge Müdürlüğüne bağlı Meram, 
Karatay, Selçuklu Tapu Müdürlükleri ile Konya Ka-
dastro Müdürlüğüne ziyarette bulunup, çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 
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Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Cumhur-
başkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY’a Kurumu-
zun projeleri hakkında sunum yaparak, 2022 yılın-
da yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasının 48. Olağan Kong-
resi’nin açılışına katıldı. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının önceki 
yıllarda yapılan faaliyetler, girişimler, etkinlikler, zi-
yaretler, yürütülen hukuki süreçler gibi gerçekleş-
tirilen tüm çalışmaların anlatıldığı Kongre’ye Ku-
rumumuzu temsilen Genel Müdürümüz Mehmet 
Zeki ADLI katıldı.

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Ankara 
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayri-
menkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün “Gay-
rimenkul Sektör Seminerleri ve Mesleki Yaşama 
Uyum Dersleri” kapsamında düzenlediği program-
da, yüksek lisans öğrencilerine Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri ve 3 Boyutlu 
Kadastro Uygulamaları konulu bir seminer verdi.

Program sonunda Kurumlar arasında karşılıklı he-
diye takdimi yapıldı.

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakülte-

si Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’in mode-
ratörlüğünde düzenlenen seminere Genel Müdür 
Yardımcımız Adil Hakan AYBER, Bilgi Teknolojileri 
Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel HATİPOĞLU, Tapu 
Dairesi Başkanı Hasan ÇELİK, Kadastro Dairesi 
Başkanı Mustafa ASLAN, Harita Dairesi Başkanı 
İbrahim CANKURT, Yabancı İşler Dairesi Başkanı 
Gökhan ÇANAKÇI, Taşınmaz Değerleme Dairesi 
Başkanı Mustafa AKKUL ve Hukuk Müşaviri Deniz 
DENİZ katıldı.

Genel Müdürümüzün Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a Sunumu

Genel Müdürümüz
TMMOB Kongresi’nin Açılışına Katıldı

Genel Müdürümüz Ankara Üniversitesinde
3B Kadastro Hakkında Seminer Verdi

Faaliyetler
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Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Genel Mü-
dür Yardımcımız Tamer İNAN, Tapu Dairesi Baş-
kanımız Hasan ÇELİK ve Destek Hizmetleri Daire-
si Başkanımız Nihat ERDOĞAN ile birlikte 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğü, Mamak, Keçiören ve Altın-
dağ Tapu Müdürlüklerini ziyaret etti.

Genel Müdürümüz ziyaretinde Müdürlüklerde ça-
lışan kadınlarımızın nezdinde tüm dünyadaki ka-
dınların gününü kutlayarak kırmızı gül hediye etti. 

Ayrıca Genel Müdürümüz ve beraberindeki Heyet 
Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet AKÇAY’ı da ma-
kamında ziyaret etti.

Sürdürülebilir Kalkınma ve 11. Kalkınma Planı He-
defleri Kapsamında Arazi Yönetimi ve Konumsal 
Veri: Geleceğe Bakış Paydaş Çalıştayı gerçekleşti-
rildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün elde 
ettiği başarıları paylaşmak ve Amasya İlinde pilot 
uygulaması yapılan 3 Boyutlu Kadastro Veri Mo-
deli Tasarımı pilot çalışmanın bulgularını sunmak, 
Dünya Bankası tarafından hazırlanan Türkiye’de 
Arazi Sorunları Hakkında Teknik Not’u ve bu kap-
samda Türkiye’nin elde ettiği başarıları, sürdü-
rülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla arazi 
sektörünün daha fazla modernizasyonunu ve ve-
rimliliğini arttırma fırsatlarını konuşmak ve 11’inci 
Kalkınma Planı doğrultusunda arazi sektöründe 
yapılacak yatırımlar için öncelikli olarak ortaya çı-
kan hedefleri tartışma amaçlarıyla Çalıştay, Dünya 
Bankası ev sahipliğinde Sanal oturumlar halinde 
gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz adına açılış konuşmalarını 

yapan Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AY-

BER, kurumumuzun geçtiğimiz dönemde yapmış 

olduğu çalışmaları ve elde ettiği kazanımları tüm 

katılımcılar ile paylaştı. Moderatörlüğünü Dün-

ya Bankası Kıdemli Teknik Danışmanı WaelZA-

KOUT’un yaptığı Çalıştay’da 3 oturumda sunumlar 

gerçekleştirildi.

Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, Dünya 

Bankası Ekip Lideri Anna CORSI, Tapu ve Kadastro 

Uzmanı İsmail DURSUN ve Dünya Bankası Ankara 

Ofisinden Kıdemli Kentleşme Uzmanı Ahmet KİN-

DAP’ın sunumlarını gerçekleştirdiği Çalıştay, ile-

riye dönük çalışmaların ele alındığı, katılımcıların 

soru ve katkıları ile devam etti.

Çalıştay, Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AY-

BER’in kapanış konuşması ile tamamlandı.

Genel Müdürümüz
Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

Sürdürülebilir Kalkınma ve
11. Kalkınma Planı Çalıştayı
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisi ile OECD’nin birlikte yürüttüğü 
Dijital Devlet İncelemesi çalışması 
kapsamında OECD tarafından ge-
len talep üzerine OECD yetkilileri ile 
Kurumumuz VIP Salonunda Video 
Konferans yöntemi ile toplantı ger-
çekleştirildi.

Kurumumuz adına Bilgi Teknoloji-
leri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel 
HATİPOĞLU ile ilgili Daire Başkan-
lıklarımızın personelinin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda kuru-
mumuz dijital dönüşüm politikala-
rı, hizmet sunum faaliyetleri ve bu 
kapsamda e-devlet / e-devlet dışın-
da gerçekleştirilen hizmet sunum 
faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kadastro Müdürlükleri tarafından yürütülen pro-
jelerini tamamlayarak “Tek Koordinat Sistemine” 
geçen veya yıl içerisinde geçilmesi planlanan ve 
Kadastro Müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen 
Kurumsal Proje Toplantısı Kurumumuz Konferans 
Salonunda yapıldı.

Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AYBER’in 
Başkanlık ettiği toplantıda Kadastro Dairesi Baş-
kanı Mustafa ASLAN tarafından; önümüzdeki dö-
nemde uygulanabilecek projeler hakkında, hedef-
lerimiz ve ülkemize sağlayacağı katkılar yönüyle 
sunum yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

OECD Dijital Devlet İncelemesi 
Çalışmaları Takip Toplantısı

Tek Koordinat Sistemi
Toplantısı Yapıldı

Faaliyetler



www.tkgm.gov.tr  |  2022 | 55

FAALİYETLER

Tapu Dairesi Başkanımız Hasan ÇELİK, Tüm Giri-
şimci Emlak Müşavirleri’nin (TÜGEM) düzenlediği 
“Emlak İşletmelerinde WebTapu Uygulamaları” 
konulu panele katıldı. 

Moderatörlüğünü TÜGEM Eğitim Komite Başkanı 
Filiz ÇOBANOĞLU’nun yaptığı panelde Tapu Dai-
resi Başkanımız ÇELİK, Genel Müdürlüğümüzün 
teknolojiyi çok iyi kullanan bir Kurum haline geldi-
ğine dikkati çekerek WebTapu sisteminin önemi-
ne değindi. 

ÇELİK, “WebTapu, Devletin çeşitli kurumlarında 
var olan evrakların vatandaştan tekrar istenmesi-
nin önüne geçerek, hem zaman kaybının hem de 
maddi kayıpların önüne geçti. Bu sistem insanla-
rın devlet dairelerine daha az gelmesini sağlamak 
için tek tıkla tapu şeklinde oluşturuldu. Pandemi 
süreciyle insanlarımızın dışarı daha az çıkarak, iş-
lemlerini internet üzerinden halletmesini sağladı.” 
ifadelerini kullandı. 

Başkanımız ÇELİK, insanların bu sistemde mülkle-
rini kendilerinin yönettiğini belirterek “Mülklerinin 
kayıtlarını açıp, başvurularını yaptıktan sonra ge-
rekli ödemelerini yapıp en son olarak WebTapuya 
gelip imzanızı atıp tapunuzu alıp gidebiliyorsunuz. 
Dolayısıyla insanlar hem evlerinden daha az çık-
mış oldu, hem de zaman kazanmış oldular.” diye 
konuştu.

Panelde, Tapu Kadastro Uzmanı Sadettin TUNAS 
da WebTapu ile ilgili katılımcılara sunum yaptı. 

Panelin sonunda TÜGEM Başkanı Hakan AKDO-
ĞAN, Tapu Dairesi Başkanımız Hasan ÇELİK ve Sa-
dettin TUNAS’a plaket takdim etti. 

Panele, TÜGEM Başkan Yardımcısı Hakan ÖZEL-
MACIKLI, İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü 
Dr. Cengiz YILDIRIM ve sektörün önde gelen tem-
silcileri katılım sağladı. 

Emlak İşletmelerinde
WebTapu Uygulamaları
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Tapu Dairesi Başkanımız Hasan ÇELİK, WebTapu 
sistemiyle ilgili ATO Toplantı Salonunda düzenle-
nen programa katıldı.  ÇELİK programda, WebTa-
pu emlakçılık yetkilendirme, yabancı satış ile ilgili 
güncelleme ve sisteme girişlerde yaşanan sıkıntı-
lar üzerine bir konuşma yaptı. 

Programa, Başkanımız Hasan ÇELİK ile Tapu ve 
Kadastro Uzmanı Saadettin TUNAS katıldı.

Genel Müdürlüğümüz Merkez birimlerinde görev 
yapan personele, Türk Kızılayı Mamak Şubesi tara-
fından 07-11 Mart tarihleri arasında Genel Müdür-
lüğümüz Konferans Salonunda “İlk Yardım Eğiti-
mi” verildi.

Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN ve Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanımız Nihat ERDOĞAN, 
eğitimin sonunda eğitim veren hocalarımıza te-
şekkür ederek, hediye takdim ettiler. 

Tapu Dairesi Başkanımız Hasan Çelik
ATO’da Yapılan Toplantıya Katıldı

İlk Yardım Eğitimi Tamamlandı

Faaliyetler
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Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri mevzuatı 
gereği bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Lisanslı Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Eğitimi Antalya ilinde 
yapıldı.

Eğitim toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından, Antalya Tapu ve Kadastro 
VI. Bölge Müdürü Funda AYDIN SEYMEN, Kadastro 
Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, LİHKABDER Baş-
kanı Eyüp ÖZKAN ve Genel Müdür Yardımcısı Adil 
Hakan AYBER’in açılış konuşmalarıyla devam etti.

Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak mülkiyetin 
güvencesi kapsamında her lisanslı büronun kuru-
mumuzun dışarıya açılan bir kapısı olarak görül-
düğünü belirterek, lisanslı büroların vatandaşlara 
karşı Kurumumuzu temsil ettiğini göz önüne alın-
dığında, gerçekleştirilecek hizmetlerde kamu gö-
revlisi bilinci ile davranılmasının unutulmamasını 
temenni ettiğini dile getirdi.

Programın açılışında konuşan Genel Müdür Yar-
dımcımız Adil Hakan AYBER, Tapu ve Kadastro Ge-

nel Müdürlüğünün son teknolojiyi etkin ve verimli 
bir biçimde kullanarak geliştirdiği son projelerle 
ilgili bilgi verdi. Lisanslı büroları Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’nün iç paydaşı olarak değerlen-
direrek, birlikte çalışabilirliğin altını çizdi.

Program daha sonra LİHKAB Birimi Şube Müdürü 
Şenay KARATAŞ’ın LİHKAB Mevzuatı sunumu ve 
Fatma HOPYAR YETGİN ve Esra KESKİN ŞAHİN’in 
LİHKAB Ofis Otomasyon Sistemi ile ilgili sunumu 
ile devam etti.

Eğitim programı boyunca; Tapu Dairesi Başka-
nı Hasan ÇELİK, Harita Dairesi Başkanı İbrahim 
CANKURT, Başmüfettişler Gürsel Öcal DÖRTGÖZ, 
Nevzat İhsan SARI ve Sinan FİDAN, Prof. Dr. Tah-
sin YOMRALIOĞLU ile Kadastro Dairesi Başkanlığı 
Şube Müdürleri Avni FİŞ, Nur Kemalettin TOKER, 
Ahmet ÖĞÜT, Bülent KILIÇ, Ümit YILDIZ, İsmail 
KURUKAMA ve Asım İŞLER, Kontrol Mühendisleri 
Yusuf DENİZ ve Zafer BELENDİR tarafından, LİH-
KAB’ların hizmet sunumunda kalite ve standart-
laşmanın arttırılmasına yönelik olarak eğitimler 
verildi.

LİHKAB Eğitimi
Antalya’da Yapıldı



|  www.tkgm.gov.tr  |  202258

TAPU ve KADASTRO | MÜLKİYET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, 
12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık 
Yönetmeliği’nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni 
kurarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığımızca verilen Sıfır Atık Belgesini al-
maya hak kazandı. 

Faaliyetler
Sıfır Atık Belgesi
Almaya Hak Kazandık

İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğün-
de, Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI ve üst 
yöneticilerimizin katıldığı iftar programı düzenlen-
di.

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, “Ramazan 
ayında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ailemi-
zin çalışan sayısı olarak en büyük kısmını oluşturan 
İstanbul Bölge Müdürlüğümüz ile iftarımızı bera-
ber yapalım istedik. İstanbul, 15 milyondan fazla 
nüfusu ile birçok ülkenin bile nüfusundan daha 
büyük nüfusa sahip.  Bu büyük nüfusun tapu iş-
lem hacmi de doğal olarak diğer illerimize göre 
çok daha fazla.  2021 yılında en çok satış işlemi ya-
pılan illerin başında 419 bin işlemle İstanbul geli-
yor. Bu işlem hacminden dolayı sizlerin ne kadar 
yoğun olduğunuzu biliyoruz. Biz sizlerin iş yükü-
nüzü azaltmak için çalışmalarımıza tüm hızımızla 

devam ediyoruz.” diye konuştu. 

Ramazan ayının insanları bir araya getiren özel 
bir ay olduğunu vurgulayan Genel Müdürümüz, 
“Bu özel ayda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü ailesi olarak Sizlerle hep beraber olalım istedik. 
Gece gündüz demeden çalışarak mesai kavramını 
unutan siz değerli personelimizle fırsat buldukça 
daha çok vakit geçireceğiz.” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı.   

Programda Genel Müdürümüz, davetlilere ve Ku-
rumumuzdan emekli olan çalışanlarımıza hediye 
takdim etti.

Programa, Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire 
Başkanlarımız, İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürü Dr. Cengiz YILDIRIM, Bölge Müdür Yar-
dımcılarımız, Şube Müdürleri, Kurumumuzdan 
emekli çalışanlarımız ve aileleri katıldı.

Genel Müdürümüz İstanbul II. TKBM’deki 
İftar Programına Katıldı 
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Yozgat Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürlüğün-
de, Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI ve üst 
yöneticilerimizin katıldığı iftar programı düzenlen-
di.

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Ramazan 
ayının insanları bir araya getiren, yoksul insanları 
anlamamıza yardımcı olan, birbirimizle empa-
ti kurmamızı sağlayan özel bir ay olduğunu ifade 
etti. 

Kurum olarak çalışanlarımızın daima yanlarında 
olduklarını, fırsat buldukça personelimizle bir ara-

ya gelmeye çalıştıklarını dile getiren Genel Müdü-
rümüz, Ramazan ayının buna vesile olduğunu dile 
getirdi. 

Program sonunda Genel Müdürümüz davetlilere 
hediye takdim ederken, Kurumumuzdan emekli 
olan çalışanlarımıza plaket verdi. 

Programa, Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire 
Başkanlarımız, Yozgat Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürü İsmail ERTÜRK, Bölge Müdür Yardımcı-
larımız, Şube Müdürleri, Kurumumuzdan emekli 
çalışanlarımız ve aileleri katıldı. 

Genel Müdürümüz  Yozgat XXII. TKBM’deki 
İftar Programına Katıldı

Eskişehir Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürlü-
ğünde, Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI ve 
üst yöneticilerimizin katıldığı iftar programı dü-
zenlendi.

Program; Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kur’an-ı 
Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda 1. 
Olan İmam Muhsin KARA’nın Kur’an-ı Kerim Tila-
veti ile başladı. Ardından da KARA Ezan okudu.

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, “Ramazan 
ayında, Eskişehir Bölge Müdürlüğü çalışanlarımız-
la bir araya gelerek iftarımızı burada yapalım iste-
dik. Sizlerle hasbihal edip dertleşmek, sorunlarını-

za çözüm bulmak bizim görevimiz. Çünkü Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, siz değerli çalışanları-
mızın özverili çalışmaları sayesinde büyük bir aile-
ye dönüştü.”  diye konuştu. 

Programda Genel Müdürümüz, davetlilere ve Ku-
rumumuzdan emekli olan çalışanlarımıza hediye 
takdim etti.

Programa, Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire 
Başkanlarımız, Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürü Cevdet KILIÇ, Bölge Müdür Yardımcıları, 
Şube Müdürleri, Kurumumuzdan emekli çalışan-
larımız ve aileleri ile şehit yakınları katıldı.

Genel Müdürümüz Eskişehir XVII. 
TKBM’deki İftar Programına Katıldı 



|  www.tkgm.gov.tr  |  202260

TAPU ve KADASTRO | MÜLKİYET

Gelenekselleşen
Sivil Toplum Anlayışında

İnsanlığın var olduğu ilk günden bu yana gün-
demdedir iletişim ve etkileşim. İnsanlık ise ilk 

zamanlarından itibaren ihtiyaç duymuştur bir-
lik-beraberlik ve dayanışma duygusuna. Ne var 
ki çok uzun süre sağlanamayan bu birliktelik, ak-
lın ve fikirlerin hürriyetine kavuştuğu zamanlarda 
daha çok öne çıkmış ve ortak hareket edebilme 
başarısı toplumların hayatını kolaylaştırmıştır.

Şimdilerde “Sivil Toplum Kuruluşu” üst başlığı 
ile ifade ettiğimiz bu derin ve karmaşık yapı, de-
mokratikleşme hareketleri ve fikir/teşebbüs hür-
riyetinin bir mahsulü aslında. Dernekler, vakıflar, 
sendikalar ve siyasi partiler bu üst başlığın temel 
öğeleri. Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sesi-
ni duyurma becerisi.

Batılı toplumların birikimini bir yana koyarsak, ne-
cip milletimizin hiç yabancı olmadığı bir tecrübe 
aslında bir ve beraber olabilmek. Binlerce yıllık 
tarihimizin hangi zaman dilimine, hangi coğraf-
yasına bakarsanız görebileceğiniz bir olgu.

Göçebe yaşamda, çadır kültüründe o sırt sırta ve-
ren atalarımızın ürettiği bu his, yerleşik hayata ge-
çince daha da güçlenmiş, yazılı kurallarla daha bir 
sağlamlaşmıştır. Ahilik/Lonca çatısı altında şekille-
nen bu teşkilatlanma ticari hayattan sosyal yapı-
ya, hukuktan siyasi hareketliliğe her sahada ve her 
dönemde “halkın sesi” olmuştur. Hem düşün-
müş hem düşündürmüş hem de ortaya çıkan fi-
kir, ihtiyaç ve teklifleri dile getirmiş, duyurmuştur.

Çağdaş ölçülerde kendini zaman içinde tasnif 
eden bu sosyal hareketlilik; çalışanların haklarını 
aramak noktasında sendikalara, yönetimle ilgi-
li talep ve teklifleri ifadede siyasi partilere, mali 
imkânların karşılıksız ihtiyaç duyulanlara seferber 

edilmesiyle vakıflara ve biz insanların ihtiyaç duy-
duğu konuda dayanışma ile sosyal ve kültürel faa-
liyetleri icra için de derneklere dönüşmüştür.

O zaman konumuzun özelinde “dernek” nedir di-
yerek devam edelim sözümüze. “Belirli ve ortak 
bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal 
topluluk, cemiyet” der özetle bize Türk Dil Kuru-
munun sözlüğü. Birçok temel soruya cevap ver-
miyor mu sizce de? Bir amacı olmalı, yasal olmalı, 
bir yapısı bulunmalı kısaca.

Daha net bir ifade ile dernekler; gönüllü, kendi 
kendini meydana getiren, kendi destekleri ile 
ayakta kalan, devletten özerk, özel alan ile devlet 
arasında aracılık yapma özelliğine sahip teşkilatı 
olan sosyal bir yapılanmadır. Toplum içinde de-
mokrasinin gelişmesi ve dayanışmanın artma-
sında önemli bir katkı sunmaktadır. Çünkü sivil 
toplumların, temelde bireylerin ve grupların, ça-
lıştıkları alanda söz sahibi olarak demokratik bir 
toplumu ortaya çıkarmaları ve güçlendirmeleri 
beklenir.

Dernekler, Anayasamızda 33. Maddesinden ilham-
la ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun belirlediği 
ölçüler ile katılımı, faaliyetleri ve disiplinleri belirlen-
miş, hukuken çok net bir alandır. Üye olmak, faali-
yetlerine katılmak, tenkit etmek veya üyeliğine son 
vermek, kanunlarla güvence altına alınan, kolaylık-
la gerçekleştirebileceğiniz haklardandır. 

Ülkemizde faal 121.995 dernek mevcuttur. Tasnifi 
yapıldığında 38.256 dernekle (mevcut derneklerin 
%31,36’sı) Mesleki ve Dayanışma Dernekleri açık 
ara başı çekmektedir. Dernekler insanlarımızın 
ihtiyaç duyduğu her alanda teşkilatlanmalarını 
sağlarlar. 

DERNEKLER
Emre DEMİR / Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Derneklerin genel amaçlarını aşağıdaki şekilde 
toparlamamız mümkündür:

• Derneklerde insan ilişkileri önemlidir ve yapılan 
işlerde insana değer verilir, kişilerin onurları gö-
zetilir.

• Faaliyetlerde ve projelerde güven duygusu ön 
plana çıkarılmaya çalışılır.

• Amaç ve kaynaklarda şeffaflık önemlidir, he-
sap verebilir olma ilkesi ön plandadır. Gizli saklı 
gündem maddeleri olmaz.

• İnanç, etnik köken, siyasi düşünce, cinsiyet, 
sosyal konum farklılıkları gözetilmeksizin her 
kişi ve kesime eşit mesafede olma prensibi 
gözetilir.

• Herkese eşit olanaklar sunulur. Sorunlara çö-
züm aranırken profesyonellik ve objektiflik ön 
planda tutulur.

• Toplumsal adalet hedef alınır. Hizmet edilen bi-
rey ya da kesimin yasal hakları gözetilir.

• İdeolojik veya siyasi etkilerden bağımsızlık, 
bireysel çıkarlardan uzak durmak esastır.

• Derneğin misyonu doğrultusunda toplumsal 
bir sorunu çözümleyebilmek amacıyla hizmet 
etmektir.

Toplumların, sosyal inşa faaliyetinin bir neticesi 
olduğunu hesap edersek; bireylerin bu faaliyetler 
içerisinde birbirlerini etkileyen rollerinden dolayı 
ortaya çıkan iletişim-etkileşim problemlerine veya 
ihtiyaçlarından doğan sorunlara kayıtsız kalma-
sı düşünülemez. Çözüm; elbette ki amaç/ihtiyaç 
doğrultusunda ortak hareket etmek ve teşkilat-
lanmaktır. Yani, mesela bir dernek kurulmasıdır. 
Bu aynı zamanda bireyin içinde yaşadığı toplu-
mun değişim sürecinde bir seyirci olmaktan çıkıp, 
toplumsal değişim olgusuna aktif katkıda bulun-
maya karar vermesi anlamını taşır.

Bu durumu “Bir elin nesi var? İki elin sesi var.” 
veya “Birlikten kuvvet doğar.” gibi özlü sözlerle 
destekleyebiliriz. 

Toplumsal başarıya giden bu dikenli yol, ancak 
Sosyal Sorumluluk Bilinci taşıyan kişilerin gay-
retleri ile aşılabilecektir. Üzülerek gözlemliyoruz 
ki; hayatımızın herhangi bir köşesinde karşımıza 
çıkan engelleri aşmada bu bilinci kullanmanın 

gereğini kabul ediyoruz. Fakat iş bu yükü bir fa-
aliyet ile ortadan kaldırmaya gelince mazeretler
dökülmeye başlıyor dudaklarımızdan.

Sorumluluk almaktan geri durup, ortak hareket 
etmenin gereğini yapmaktan kaçındıkça, birbiri-
mize yabancı bireyler olup çıkıyoruz aynı gök kub-
benin altında. Toplum; aynı dili konuşan ancak 
birbirini anlamakta güçlük çeken insanlar bütü-
nü oluyor bir anda. Bu durumun peşi sıra değer-
lerimizin her gün bir bir yok olduğuna üzülerek 
şahit oluruz. 

Her şeyden önce zor işler emek ister, sabır ister. 
Gönülden bağlı olmayı ve beraberinde gelen zor-
luklara katlanabilmeyi gerektirir. Elinden geleni 
yapmak ise zorluklara sakin ve şikâyet etmeden 
katlanmak, gerektiğinde tekrar tekrar denemek, 
yapabildiği her şeyi yapmak anlamında kullanılır. 
Bu ilahi bir güçtür aslında. Böylesi bir gücün için-
de inanmak, umut beslemek, olumlu düşünmek, 
sabretmek gibi manevi değerler vardır. 

İşte bu güzelliklerin hepsi; planlı toplumlarda 
mevcut ve her geçen gün biraz daha olgunlaş-
maktadır. Doğru bildiklerimizin arkasında dira-
yetle durduğumuzda, paylaşmanın en güzel ör-
neğini sergilediğimizde, ekip çalışmasına önem 
verdiğimizde, bencilliği ortadan kaldırıp yerine 
sevgiyi, yüreğimizi koyabildiğimizde başarılar da 
kendiliğinden gelecektir ve bunların hiçbiri de sır 
değildir.
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Çağımızın en önemli problemlerinin biri 
iletişim noksanlığıdır. Buna gösterilebilecek 

çözüm önerilerinin başında da tanıma, anlama 
ve dayanışma gelmektedir. Bu problemleri çö-
züme kavuşturmaktaki başarımız hem bireylerin 
hem de toplumların yaşam kalitelerini yükselte-
cektir.

Bu durum yer yer kurumumuz içerisinde yaşanan 
aksaklıklarda da kendini göstermekte ve hizme-
timizin kalitesini gölgelemekteydi. Şahit olduğu-
muz olaylar; örselenen emeğimizin hak ettiği de-
ğeri bulması ve hizmetimizin parlaması için bizleri 
bir arayışa itti. Kendi içimizde “dayanışma” ve hiz-
metinde olduğumuz milletimiz karşısında da “ta-
nınma” ve “anlaşılma” maksadına ulaşabilmek 
için bir dernek kurduk. 

Bizler de kendi koşuşturmamız içinde “kendi der-
dimizi en iyi biz anlatırız” düşüncesiyle yola çık-
tık. 2014 yılında Bursa’da bu his ve düşüncelerle 
kuruldu Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği
(Taka-Der).

Çıktığımız bu yolda öncelikle mesai yaptığımız 
arkadaşlarımızla iş ve sosyal hayatımızdaki daya-
nışmayı artırmak amaçlandı. Ardından toplum 

nezdinde hizmetimizi tanıtmayı ve ismimiz üze-
rindeki îma yüklü bulutları dağıtmayı hedefledik.

Bu nedenle hiçbir siyasi görüş ve düşünceyi öne 
çıkarmadan, farklı inanç ve fikrin varlığına saygı 
çerçevesinde, herkese eşit mesafede kalarak sa-
dece meslektaş, hizmet ve insan odaklı bir pren-
siple yola çıktık. Milletimiz karşısında mesleki onu-
rumuzu korumak ve çalışan arkadaşlarımızı onore 
ederek kurumsal aidiyetlerini artırmak maksadını 
güttük.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerle başladık. “Dairele-
rimizin” dışında da birlikte bir paylaşım yapmayı 
başardık ve daha da kaynaştık. Sosyal farkındalık 
projeleri yürüttük. Sevgi evlerinin minik “can”larıy-
la canlandık, şehitleri anma gününde can olsun 
diye “kan” verdik ve sayfaları; ciltlenen kitapları 
biriktirip küçük pencereler açtık mekteplerde ve 
çocukların ellerine kadar vardık.

Tabi olduğumuz Dernekler Kanunu sınırlıyordu 
belki fikirlerimizi, azmimizi; özlük haklarımızın 
gelmesi gereken noktalara ulaşması için “söz” sa-
hibi olamadık ama gördüğümüz, yaşadığımız so-
runları birinci ağızdan yetkili makamlara dillendir-
meyi başardık. Projelerimiz ve fikirlerimiz en üst 

TAPU VE KADASTRO
ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
(TAKA-DER)
Emre DEMİR / Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Şahit olduğumuz olaylar; örselenen emeğimizin hak ettiği 
değeri bulması ve hizmetimizin parlaması için bizleri bir arayışa 
itti. Kendi içimizde “dayanışma” ve hizmetinde olduğumuz 
milletimiz karşısında da “tanınma” ve “anlaşılma” maksadına 
ulaşabilmek için bir dernek kurduk. 
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makamlara kadar iletildi hiçbir hiyerarşik engele 
takılmadan.

Mali bir güç veremezdik sınırlı imkânlarımızla, 
bunu biliyorduk. Ancak yaptığımız onlarca pro-
tokol ve promosyon anlaşması ile bir nebze olsun 
hafifletmek istedik arkadaşlarımızın masraflarını. 
Başardık da… Sağlıktan alışverişe, eğitimden gi-
yime hatta akaryakıtta Tapu ve Kadastro çalışanı 
olmanın farkını hissettirmek istedik.

Hukuk desteği sağladık mesela. Farklı ithamlarla 
yargı önüne sürüklenen arkadaşlarımızın yanında 
yer aldık. Çalışmalarımıza destek veren gönüllü 
avukatlarımızla yol gösterici, zaman kazandırıcı 
olduk adliye koridorlarında. Ve yanlış anlaşılma-
lara, haksız ithamlara, küçümseyen/aşağılayan/
itibarsızlaştıran her söze karşı dik durduk. Derdi-
mizi anlatmak, hakkımız savunmak ve kendimizi 
tanıtmak için söze, kâğıda sarıldık. Kamuoyunu 
duyurularımızla aydınlattık. 

Mesleki alanda her türlü bilgilendirmeyi ve hiz-
met içi eğitim mantığını canlı tutmak için bilgi 
ağı kurduk ve sosyal medya üzerinden iletişime 
geçtik. Bilgi portalımız günlük temel ihtiyacımız 
olanları masa üstümüzde hazır etti daima. 

TAKA-DER Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited 
Şirketini kurduk. Hayatta karşılaşma ihtimalimiz 
olan risklere karşı hasarımızı güvence altına alan 
en uygun sözleşmelere kavuşturmak istedik arka-
daşlarımızı. Tapu-Kadastro Sigorta ile hız ve güven 

perspektifinde teminatlarımızın gereğini yerine 
getirmek, yenilik ve gelişimde sürekliliği sağla-
mak, insanlarımızın ihtiyaçlarını doğru ürünlerle 
ve güncel bir teknoloji ile karşılamayı ilke edindik.

Ve korkularımızın başında gelen Medeni Kanun 
1007. maddeye karşı bir kalkan oluşturmak iste-
dik. Mesleki Risk derecemiz “belirlenemediği” 
için arka çıkmayan sigorta şirketlerini bir kenara 
koyduk. Nihayet yıllarca kurum içerisinde emek 
veren, emekli olan büyüklerimizden görüp duy-
duğumuz ve hâlen arkadaşlarımızın çalışma şev-
kini kıran, hatta emeklerine gölge düşürdüğü için 
kırılıp küsmelerine neden olan rücû olaylarının 
önünde set olabilecek bir hizmetin eşiğine geldik. 
Tapu ve Kadastro Çalışanları Yardımlaşma ve 
Dayanışma Sandığı’nı kurduk. Üstelik bu sayede 
çalışanlarımıza nakdi yardım alabilecekleri kredi 
temin edebilecekleri bir platform kurmuş olduk.

Bütün bunlar ilmek ilmek dokunmuş bir emekle, 
her geçen gün gelişerek ve genişleyerek büyüyen 
bir gayretin sonucunda hizmetlerinin karşılığını 
maddi ve manevi geri dönüşlerde alamayan kıy-
metli meslektaşlarımız için yapıldı. Ve yapılmaya 
da devam ediyor. Birkaç inanmış, gönül vermiş 
dostumuzla başladığımız yolda bir hayli mesafe 
kat etmiş bulunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanın-
da emek veren arkadaşlarımızın teveccühünü ve 
samimi desteklerini kazanmanın mütevazi guru-
runu yaşıyoruz.

Hiçbir siyasi görüş ve düşünceyi öne çıkarmadan, farklı inanç 
ve fikrin varlığına saygı çerçevesinde, herkese eşit mesafede 
kalarak sadece meslektaş, hizmet ve insan odaklı bir prensiple 
yola çıktık. Milletimiz karşısında mesleki onurumuzu korumak 
ve çalışan arkadaşlarımızı onore ederek kurumsal aidiyetlerini 
artırmak maksadını güttük.
Sosyal ve kültürel faaliyetlerle başladık. “Dairelerimizin” dışında 
da birlikte bir paylaşım yapmayı başardık ve daha da kaynaştık. 
Sosyal farkındalık projeleri yürüttük. Sevgi evlerinin minik 
“can”larıyla canlandık, şehitleri anma gününde can olsun diye 
“kan” verdik ve sayfaları; ciltlenen kitapları biriktirip küçük 
pencereler açtık mekteplerde ve çocukların ellerine kadar vardık.
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Yozgat Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdür-
lüğüne bağlı Çorum Tapu ve Kadastro Mü-

dürlüğü Yeni Hizmet Binası Gülabibey Mahallesi 
4136 Ada 479 Parsel, 4774,17 m² yüzölçümlü Ku-
rumumuz tahsisli arsa üzerine Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünce ihalesi yapılmıştır. (İhale bedeli; 
9.724.000,00 TL). 01.02.2022 tarihinde hizmet bina-
sının inşaatı bitirilmiştir.

Yeni hizmet binası 5 katlı olup toplam 7110 m² ka-
palı alan bulunmaktadır.

Bodrum Kat: 20 araçlık kapalı otopark, sistem 
odaları.

Zemin Kat: Özel güvenlik odası, vatandaş bek-

leme alanı, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı odası, ön 
başvuru, halkla ilişkiler, arşiv.

1. Kat: Tapu Müdürlüğü; Akit odası, Müdür, Yöneti-
ci Asistanı, Müdür Yardımcıları odaları, servis, eks-
pertiz odası, arşiv, çay ocağı.

2. Kat: Kadastro Müdürlüğü: Başvuru, Müdür, Mü-
dür Yardımcısı, Kontrol Mühendisi/ Mühendis, Ka-
dastro Üyesi, Kontrol Memuru ve Tekniker/Teknis-
yen odaları, çay ocağı, elektronik alet odası ve arşiv.

3. Kat: Yemekhane, toplantı salonu, çalışma oda-
ları ve arşiv.

Hizmet Binasının Tefrişatı DMO aracılığıyla Kurum 
konseptine göre yeniden tefriş edilmiştir. 

Çorum
Yeni Hizmet Binası



İMAR UYGULAMASI: 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden, belediye ve vali-
liklerce, İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer 
hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile kamu kurumlarına ve 
belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmesi, bunları yeniden imar planına uygun ada veya 
parsellere ayırması, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıt-
ması ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmasıdır.

İRTİFAK HAKKI: Sahibine hakkın konusu taşınmaz mal üzerinde kullanma ve yararlanma 
yetkisi veren sınırlı ayni hakların genel adıdır. Bir arazi lehine kurulursa arzi irtifak hakkı, bir 
şahıs yararına kurulursa şahsi irtifak hakkı denir. Başkalarına devri mümkün olarak ve otuz 
yıldan fazla süreli kurulursa daimi ve müstakil irtifak hakkı şeklinde tescil edilebilir. Türk Me-
denî Kanunu’nda irtifak hakları; intifa hakkı, sükna hakkı, geçit hakkı, kaynak hakkı, üst (inşa-
at) hakkı ve diğer irtifak hakları olarak gösterilmiştir.

İŞTİRAKİN FESHİ: Miras veya diğer sebeplerle oluşan elbirliği mülkiyetinin sona erdirilerek, 
hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.

İZALE-İ ŞUYU: Birden çok kimse adına elbirliği veya paylı mülkiyet şeklinde kayıtlı bulunan 
taşınmaz mallar taksimi konusunda hissedarların anlaşamaması halinde, mahkeme kararı 
ile taşınmaz malın ihaleyle satılması demektir.

KADASTRO PARSELİ: Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bu-
lunan mülkiyeti tescilli parseldir.

KAMULAŞTIRMA: Kamu yararına gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 
mülkiyetinde bulunan taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının bedeli peşin veya bazı 
hallerde taksitle ödenmek kaydıyla belirli esas ve usuller çerçevesinde anlaşarak ya da zorla 
alınmasına denilmektedir.

KONKORDATO: Borçlunun alacaklılarıyla anlaşmak suretiyle mahkeme kararıyla giriştiği bir 
tasfiye yoludur. Borçlarını ödeyebilmesi için borçluya verilen süre tapu kütüğüne şerh edilir. 
Bu şerh bulundukça malikin bu taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı yoktur.

KÜTÜK: Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen 
hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir. Tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü gibi.

MABAAT (EK) SAYFA: Bir taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının bölümlerinden 
herhangi birisinin dolması nedeniyle, o mahalle veya köyün son kütüğünün ilk boş sayfası-
nın, dolan sayfanın devamı olarak açılan sayfadır.

MİRASIN İNTİKALİ: Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mahke-
meden alınmış veraset senedinde belirtilen mirasçılarına Türk Medenî Kanunu’nun hüküm-
lerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir.

MİRASÇILIK BELGESİ: Mirasçılara mahkemece veya noterlikçe verilen ve mirasçı olduklarını 
gösteren, aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge. Veraset senedi.

MİRASTAN FERAGAT: Miras hakkından vazgeçme.

MİRAS ORTAKLIĞI: Ölümle birlikte mirasçıların mirasa iştirak halinde (elbirliği şeklinde) ma-
lik olmalarıdır.

TAPU’ca Sözlük
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