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Genel Müdürlüğümüz; vatandaşlarımızın “Tapu 
gibi Sağlam” iltifatının gereğini yerine getirmek 
için değerli çalışanlarımızın çabalarıyla hizmette 
sınır tanımıyor. 

Gelinen noktada, tapu gibi sağlam olmanın yanın-
da hızlı ve teknolojik bir Kurum olmanın gururunu 
da yaşıyoruz. 

Teknolojik yatırımlarımızın karşılığı olarak, taşın-
maz el değişikliğindeki yoğunluğa rağmen bu yı-
lın ilk 8 ayında 2 milyon 137 bin 670 taşınmaz satış 
işlemini yaparak göstermiş olduk.

Bu hizmetin karşılığında Devletimize, 24 milyar 
480 milyon 235 bin 785 lira tapu harcı geliri kazan-
dırdık.

“Tapunun Kısa Yolu”, “Tek Tıkla Tapu” ve “Sıra Hep 
Sizde” sloganları ile hayata geçirdiğimiz WebTa-
pu sistemimiz, tüm tapu ve kadastro işlemlerine 
yönelik olarak elektronik ortamda hizmet veren 
ve 2022 yılı “İlham Veren Kamu Yönetimi Proje 
Ödülü”nü kazanmış bir sistemdir. Bu sistemle bir-
likte randevularımızın tamamına yakınını WebTa-
pu üzerinden veriyoruz.

Parmak İziyle Kimlik Doğrulama Sistemimizin 
pilot uygulamasını tamamladık. Bugüne kadar ça-
lışma arkadaşlarımızın dikkatleri sayesinde birçok 
sahtecilik işleminin önüne geçmeyi başarmıştık. 
Sahteciliği tamamen ortadan kaldırmak için ge-
liştirmiş olduğumuz bu sistemi, ay sonunda tüm 
müdürlüklerimizde uygulamaya geçirerek sahte-
cilik girişimlerinin büyük oranda önüne geçmiş 
olacağız.

3 Boyutlu Kadastro Sistemimiz ile; Tapu verileri-
nin Merkez Adres Kayıt Sistemine entegrasyonu ile 
tapudan adrese, adresten tapuya kolayca geçişini 
sağladığı pilot uygulamayı, Amasya ilinde tamam-
ladık. 
Harita üretiminde kendi uçaklarını kullanan ku-
rumlardan olan Genel Müdürlüğümüz, uçakla-
rımıza takılan yüksek çözünürlüklü kameralar 
sayesinde daha kaliteli görüntüler yakalayarak 
ürettiğimiz haritaları, kamu kurumları ve özel sek-
törle de paylaşarak ülkemize katkıda bulunuyoruz. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak tek-
noloji odaklı bir Devlet Kurumuyuz. Teknoloji 
demişken Coğrafi Bilgi Sistemlerinden (CBS) bah-
setmeden olmaz. CBS’yi anlatırken veri, donanım 
ve insan kaynaklarına vurgu yaparız. Veri, yaşamı-
mızın her alanına etki eden çok değerli bir kay-
naktır. Dijitalleştirmenin bir sonucu olarak da gü-
nümüzde konuma dayalı olmayan bir veri hemen 
hemen bulunmamaktadır.
Geldiğimiz noktada yapay zekâ algoritmalarıyla 
çalışan CBS uygulamalarımız, kamu hizmetlerin-
de etkinlik ve verimliliği artırırken, vatandaşlarımı-
zın yaşamını da kolaylaştırdı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak, geliş-
tirdiğimiz projeler ve sayısı yirmi bine yaklaşan çok 
kıymetli Tapu ve Kadastro Ailemiz ile vatandaşımı-
za kaliteli hizmeti, güvenle sunmaya devam ede-
ceğiz.
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GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

TEKNOFEST
SAMSUN’DA
STANT AÇTI

Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Tekno-
loji Festivali Teknofest, bu yıl Karadeniz Bölge-

si genelinde Samsun merkezli olarak gerçekleş-
tirildi. 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında 
Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenen 
festival, teknoloji meraklılarını Kurtuluş Savaşımı-
zın başladığı şehirde bir araya getirdi.

Birçok bakanlığın ve cumhurbaşkanlığının pay-
daş durumda olduğu festivalde paydaş kurumlar 
arasında bulunan Genel Müdürlüğümüzün de bir 
stant açtığı festivalde, standımızı ziyaret eden ka-
tılımcılara Kurumumuzu tanıtıcı çeşitli hediyeler 
verildi.

Millî teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara 

açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolo-
jilerin yer aldığı Festivalde, Genel Müdürlüğümüzü 
temsilen Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, 
Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürü Hasan 
DAYIKARACA katıldı. TK Uzmanı Erkan KULAKSIZ, 
İsmail DURSUN, Mehmet YILDIRIR, Mustafa Kemal 
Paşa Tapu Müdürü Aysun KIRGÖZ, Şube Müdürü 
Seda KESEN, Kontrol Mühendisi Tülay TUFAN, Tek-
niker Deniz Can BARAN, Ali Berkay AYDIN, Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdür V. Metin TOKAT, Bilgisayar 
İşletmeni Hüseyin AYAZ standımızda görev aldılar.

Teknofest’in ikinci gününde standımızı Samsun 
Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz UZUN ve Amasya 
Kadastro Müdürü Fazlı ELÇİ ziyaret etmiştir.

Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali Teknofest, bu yıl Karadeniz Bölgesi 
genelinde 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri 
arasında Samsun merkezli olarak gerçekleştirildi. 
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Teknofest’in üçüncü gününde standımızı Sosyal 

Bilimler Anadolu Lisesi öğrencileri, Samsun Tapu 

ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ve bağlı müdürlük-

lerindeki personeller ile Ondokuz Mayıs Üniversi-

tesi öğrencileri ziyaret ettiler.

Teknofest’in dördüncü gününde standımızı Harita 
Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT ve Destek Hiz-
metleri Dairesi Başkanı Nihat ERDOĞAN ziyaret 
ettiler. Ayrıca Harita Dairesi Başkanımız İbrahim 
CANKURT Anadolu Ajansına Kurumumuzun çalış-
maları ve standımız hakkında bilgi verdi.
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Bakan Yardımcımız
Sayın Fatma Varank’ın Teknofest Ziyareti

Samsun Valisi  Sn. Doç. Dr. Zülkif Dağlı Teknofest de 
Bulunan Kurumumuz Stantını Ziyaret Etti

Amasya Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Teknofest’te 
Bulunan Kurumumuz Stantını Ziyaret Etti

Samsun Valisi Sn. Doç. Dr. Zülkif DAĞLI Teknofest 
de bulunan kurumumuz standını ziyaret etti. 

Ziyaret sırasında Harita Dairesi Başkanımız İbrahim 
CANKURT kurumumuz projeleri hakkında bilgi ver-

di. Daha sonra Valimize kurumumuzun hediyeleri 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanımız Nihat ERDO-
ĞAN ile Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürü-
müz Hasan DAYIKARACA tarafından takdim edildi.

Amasya Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Teknofest’te bulunan kurumumuz standını ziyaret etti. Sayın 
Valimize Amasya ilinde başlatılan 3 Boyutlu Kadastro Projesi ile birlikte Uçak kamerası, Mobil Tapu 

ve Sanal Müzemizle ilgili olarak bilgiler verdik. Ardından Sayın Valimize Kurumumuzu tanıtan hediye 
takdim edildi.

Teknofest festivalinin 2. gününde Bakan Yar-
dımcımız Sayın Fatma VARANK standımızı 

ziyaret etti.  Ziyareti esnasında Bakan Yardımcımız 
Sayın Fatma VARANK’a, Üç Boyutlu Kadastro Pro-
jesi, Uçağımıza takılan Hava Kamerası, Mobil Tapu 
Aracı ve Sanal Müze hakkında bilgiler verildi.

Bakan Yardımcımız Sayın Fatma VARANK Projele-

rimizi yakından takip etiğini söyleyerek emeği ge-
çenlere teşekkür etti.

Bakan Yardımcımız Sayın Fatma VARANK’a Sam-
sun Bölge Müdürümüz Hasan DAYIKARACA ta-
rafından Üçlü Mühür, Defter-i Evkaf-ı Kuds-i Şerif 
ve 175. Yıl anısına yaptırılan özel bir kutu armağan 
edildi.
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TAPUDA ‘ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK’ DÖNEMİ

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji 
festivali TEKNOFEST’te Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü de açtığı stantla vatandaşlara hizmet-
lerini anlatıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde dü-
zenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çar-
şamba Havalimanı’nda bugün sona erecek

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün festival ala-
nında açtığı stantta, sunulan hizmetlerin yanı sıra 
hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi veril-
di.

Harita Dairesi Başkanı İbrahim Cankurt, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, tapu kadastro çalışma-
larında teknolojiyi kullanılarak vatandaşa hizmeti 
en iyi noktaya çıkartmayı hedefl ediklerini söyledi.

Hizmetlerinde yoğun teknoloji kullandıklarına işa-
ret eden Cankurt, “1955 yılından beri havacılıkla 
uğraşan, kendi uçaklarını işleten, yüksek nitelikli 
kameraları kullanarak görüntüler alan ve görün-
tüler üzerinden de haritaları üreten bir kurumuz. 
Haritalar artık yeterli olmuyor, vatandaşlarımıza 
biz bu hizmetlerimizi üçüncü boyuta taşımak isti-
yoruz. Bununla ilgili de çok farlı noktada teknolojik 
hizmetler sunmaktayız.” dedi

Tapu Kadastroda Üç Boyutlu Teknoloji Dönemi

Gayrimenkul satın alırken vatandaşların en çok ih-
tiyaç duydukları şeyin güven duygusu olduğuna 
işaret eden Cankurt, “Bir gayrimenkulle, bir binay-
la ilgili satın almak istediğiniz bağımsız bölümü 
gösterdiğimizde, ‘Buranın resmi kayıtları nelerdir 
ya da buranın iç alanı nasıldır, bu iç alanına göre 
uygun yeri, doğru yeri alıyor muyum?’ gibi vatan-
daşın güven duygusuna ihtiyacı olduğu noktalar-
da biz hizmetlerimizi vatandaşlarımıza teknolojik 
olarak sunmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Mimari projeler üzerinden herkesin algılayabile-
ceği modeller üretmeye çalıştıklarını anlatan Can-
kurt, şöyle devam etti:

“Mimari projeler ya da diğer teknik projeler her va-

tandaşa hitap etmeyebilir. Biz yüksek teknolojik 
ürünler kullanarak bunları her vatandaşın anla-
yabileceği, faydalanabileceği bir alana çevirmeye 
çalışıyoruz. Tapu Kadastronun en büyük görevi 
vatandaşa gayrimenkulle ilgili güveni sunabilme-
si. Biz de şu anda vatandaşın doğru yeri, doğru 
daireyi doğru şekilde, güvenerek alabilmesi için 
hizmetlerimizi bu noktalara taşıyoruz. Her şehir 
modelini geniş formatlı kameralarla modelleyerek 
bu modellere de tapu kayıtları, mimari modelle-
ri entegre ederek vatandaşlarımıza hizmet sun-
ma noktasındayız. Burada en büyük geleceğimiz 
noktalardan birisi de artırılmış gerçeklikle bunları 
yapmak. Belki hologram teknolojileri ile ilerleyen 
günlerde tapuyu birbirine transfer edebilen nok-
taya geleceğiz.”

Bir vatandaşın satın almak istediği gayrimenkulle 
ilgili, “Ya burası gerçekten bize söylendiği gibi 3+1 
mi acaba?” sorusunun bile görsel olarak cevap-
lanabileceği, gerekirse içine eşyayı yerleştirirken 
bile kullanabileceği modelleri sunmanın büyük 
bir avantaj olacağını vurgulayan Cankurt, “Bu yıl 
itibarıyla inşallah bu hizmetlerimizin her ilde ol-
mak üzere çalışmalarını başlatacağız.” ifadelerini 
kullandı.

Çok yakın bir zamanda afetlerde kullanılmak üze-
re hayata geçirecekleri mobil tapu kadastro tırı ta-
sarladıklarını da bildiren Cankurt, şunları kaydetti:

“Afet sonrası vatandaşlarımız acilen o konutlarla 
ilgili yenilemeye ihtiyaç duyuyor. Bu durumda da 
çok yoğun bir tapu verisine ihtiyacımız oluyor. Afet 
bölgelerinde bir kamu binasında hizmet vermek 
oldukça zor oluyor. Hayata geçireceğimiz mobil tır 
ile tapu kadastro müdürlüğünün temsil edildiği 
bir ortam oluşturacağız.”

Şu anda tapu müdürlüklerinde elektronik kimlik 
doğrulama sistemleri, yurt dışındaki vatandaşların 
gayrimenkulleri üzerinde Türkiye’ye gelmeden ta-
sarruf yapabilmelerini yapan teknik altyapıya Tapı 
Kadastronun sahip olduğuna işaret eden Cankurt, 
bunların temelinde çok yoğun teknoloji kullanımı 
olduğunu sözlerine ekledi.
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Tapu Sicili ve
 Kadastro ile İlgiliUluslararası

Topluluklar
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Bu yazının 
amacı, tapu 
sicili ve 
kadastro 
konularındaki 
topluluklar 
hakkında bilgi 
vermektir.
Birsen ASLANTAŞ  / Tapu ve Kadastro Uzmanı

Değişmeyen tek şey değişimin 
kendisidir. Geçmişte konulan 
tuğlanın üzerine, bugün biz bir tuğla 
koymaktayız, yarın gelecek nesiller 
bir tuğla daha koyacaktır. 
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Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. 
Geçmişte konulan tuğlanın üzerine, bugün 

biz bir tuğla koymaktayız, yarın gelecek nesiller bir 
tuğla daha koyacaktır. 

Kadastro, Osmanlı Devleti’nde 1900’lü yıllarda, İs-
viçre’de 1800’lü yıllarda yapılırken veya 1800’lerde 
Fransa’da Napolyon Kadastrosu yapılırken amaç-
lanan vergiye esas taşınmazın değerini hesapla-
maktı. Diğer taraftan, tapu sicili ise krallık, monarşi 
ve padişahlığın sona ermesiyle devlete ait arazile-
rin özel mülkiyete dönüşmesi sonucu bireylerin 
taşınmaz mülkiyet hakkını kayıt altına almak ve 
korumak amacındaydı. Günümüz bilişim çağın-
da, yani bilginin işlenmesi ve iletilmesi çağında, 
kadastro çok boyutlu kadastroya, tapu sicili ise 
elektronik tapu siciline dönüşmektedir. 

İktisat kitaplarının ilk sayfaları “sınırlı kaynakların 
etkin ve verimli kullanılması” cümleleriyle başla-
maktadır. Etkinliğin ve verimliliğin sağlanması için 
bugün kurumlar iş birliği içerisinde bilgi paylaşımı 
yapmakta ve uygulamalarda deneyip yanılmak 
yerine denenmiş faydası görülmüş uygulamayı 
satın almaktadır. Ancak bugünün uygulamaları 
gelişen ve değişen dünya için yine yetersiz kala-
caktır. Geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı 
olmak için dünyadaki gelişmelerden haberdar ol-
mamız ve tapu sicili kadastro konularındaki ulusal 
ve uluslararası topluluklarla iletişim halinde olma-
mız gerekmektedir.

Bu yazının amacı, tapu sicili ve kadastro konula-
rındaki topluluklar hakkında bilgi vermektir.

• Avrupa Tapu Birliği - ELRA 
- European Land Registry 
Association-

Avrupa Tapu Birliği, kâr amacı olmayan uluslara-
rası bir örgüttür. Birliğin temel amacı; Avrupa’daki 
sermaye piyasası ve gayrimenkul/taşınmaz mülki-
yetinin tapu kaydının rolünü anlamak ve geliştir-
mektir.  ELRA, tapu sicili hakkında karşılıklı anla-
yışı arttırmayı, şeffaf ve güvenli Avrupa yaratmayı, 
hizmet etmeyi ve vatandaşları korumayı istemek-

tedir.

ELRA, Adalet ve İç İşleri Komiseri’nin desteğiyle, 
bir grup tapu sicili örgütü tarafından 2004 yılın-
da kuruldu. 12 üye ile kurulan örgütün şu an ve 25 
üye Avrupa ülkesi ile tapu sicilini temsil eden 31 ör-
gütü bulunmaktadır. ELRA’nın en büyük başarısı 
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa komisyonu tara-
fından Avrupa Birliği’nin tapu sicilini temsil eden 
birlik olarak tanınmasıdır.

ELRA, Sivil Adalet Programı çerçevesinde Avrupa 
Komisyonu’nun desteğini alarak birliği finanse et-
mek ve projeler yürütmek için hibeler kullanmak-
tadır. Projeleri CROBECO ve IMOLA’dır. 1

1. Proje: CROBECO - Cross Border e-Conveyan-
cing- Sınır Ötesi E-devir: Bu projenin amacı; ya-
bancı alıcıların taşınmaz piyasasından ev almasını 
kolaylaştırmaktır. Yabancı alıcılar, tapu sicili ile il-
gili yabancı mevzuat konusundaki güvensizlik ve 
dil boşluğu nedeniyle tereddüt yaşamakta, bilin-
meyen kısıtlamalarının ve sınırlamaların tuzağın-
dan korkmaktadır. Örneğin bu tuzakların bir kıs-
mı “Taşınmazlar Hakkında Doğrular ve Yanlışlar” 
konulu makale ile Avrupa Parlamentosu Dilekçe 
Komisyonuna sunulmuştur.

Bu proje, yabancı alıcıyı satış sözleşmesinin mali-
kin dilinden yazılmasından kaynaklı tuzaklardan 
korumayı amaçlamaktadır. Yabancı alıcıyı koruma 
amaçlı bu süreç Sınır Ötesi Devir Referans Çerçe-
vesi’ne dayanmaktadır. Anılan çerçevenin taslağı 
ELRA üyeleri ve diğer ortaklar arasında görüşül-
mektedir. Bu taslağın son hali, 2012 yılında ELRA 
Genel Kurulunda kabul edildi. CROBECO Projesi, 
taşınmazın bulunduğu ülkenin aşırı zorlayıcı hü-
kümlerini anlamak ve yabancı alıcılar hakkında 
bilgi sahibi olmak konusunda uzmanlaşmayı te-
mel almaktadır. Yabancı alıcılara destek olmak 
için NETPRO adlı internet servisi geliştirilmekte-
dir. Desteğin kapsamında, internetten erişileme-
yen bilgileri toplamak ve fotokopileri onaylamak 
için yerli uzman kişilerle hizmet satın alma anlaş-
ması da yapılmaktadır. 2

2. Proje: IMOLA; Bu proje, standart tapu kaydı 
modelini üretmeyi, tapu sicili bilgilerinin şeffaf-
lığını ve erişebilirliğini arttırmayı ve sınır ötesi iş-
lem belgelerin tescilini kolaylaştırmayı amaçla-
maktadır. Ulusal mevzuat farklılıkları ve tapu sicili 
uygulamasındaki uyuşmazlıklar, karışıklığın esas 
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sebebidir. Bu nedenle, ‘standart’ tapu siciline ba-
sit girişi sağlamak, açıklayıcı olmak, uygulayıcıları 
eğitmek ve yabancı hukuki sistemi anlamak ma-
nasına gelmektedir. 3

ELRA’nın idari yapısında Genel Kurul, Başkan, 
Genel Sekreter, Sayman ve Yönetim kurulu bu-
lunmaktadır. Üye ülkeleri; Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, 
İspanya, İsveç’tir. Gözlemci üye ülkeler; Bosna Her-
sek, Estonya, Slovenya, Türkiye’dir. 4

Ülkelerin taşınmaz hukukuna ilişkin hükümleri ta-
rihi geleneklerinden kaynaklanmaktadır. Avrupa 
Sözleşmelerinde “Avrupa Birliği hukuku, üye dev-
letlerin taşınmaz sistemlerine müdahale etmez” 
hükmü yer almakla birlikte, yine de ülke tapu sicil-
lerinin Avrupalı olma rolü de bulunmaktadır. Tapu 
sicili birimleri Avrupa Birliği’nin temel özgürlükleri 
olan “Kişilerin serbest dolaşımı”, “Sermayenin ser-
best dolaşımı”, “Malların serbest dolaşımı” ilkele-
rine işlerlik kazandırmak için temel araçlardandır. 
Tapu sicili birimleri yargısal iş birliği için güvenli 
alanları sağlamakta, böylece taşınmazlar Avrupa 
İpotek Piyasası için önemli rol oynamaktadır. 5

• Avrupa Tapu Sicili Ağı- ELRN 
-European Land Registry 
Network 

Avrupa Tapu Sicili linki ile Avrupa seviyesinde tapu 
servislerine kolayca/dostça giriş yapılması amaç-
lanmıştır. 6

ELRN, ELRA üyeleri tarafından 2010 yılında ku-
rulmuştur. 21 Avrupa ülkesinden 27 ortak katılımı 
mevcuttur. Her bir organizasyonun başına tapu 
sicili ve taşınmaz hakları konusunda uzman bir 
sicil memuru atanmakta ve ağ üzerinde iletişimi 
sağlanmaktadır.

ELRN’nin amacı Avrupaî seviyede tapu sicilleri-
ne dostça giriş sağlamak, Avrupa Birliği tapu si-
cili ile ilgili faydalı genel bilgiler sağlamak, farklı 
yargılama alanlarındaki tapu sicili sistemlerinin 
anlaşılmasını, üye devletler arasında bilgi akışını 

sağlamaktır. Ayrıca, ELRN yargı, icra, avukatlık, no-
terlerin ürettiği yasal ağlara destek sağlamakta-
dır. Avrupa Komisyonu özgürlük, güvenlik ve ada-
let alanlarını güçlendirmek için “Temel Haklar ve 
Adalet” programının bir parçası olan Sivil Adalet 
çerçevesinde ELRN’ye destek olmaktadır. 7 

• Uluslararası Haritacılar 
Federasyonu - FIG – 
International Fedaration 
of Surveyors – (Federation 
Internationale des Geometres)

Uluslararası Haritacılar Federasyonu binası, Dani-
marka Kopenhag’da bulunmaktadır. FIG, Birleş-
miş Milletler ve Dünya Bankası’nın tanıdığı, ulusal 
üye birliklerini ve global anlamda haritacı toplu-
luğunu kapsayan sivil toplum örgütüdür. Örgüt, 
profesyonel uygulama ve standartların gelişme-
sini sağlamak amacıyla fikirlerin görüşülmesine 
ortak zemin sağlamaktadır. 8 

Uluslararası Haritacılar Federasyonu, küresel ölç-
me, geomatik, jeodezi, jeo-bilgi alanlarında dün-
ya çapında haritacıların ilgi alanlarını temsil eden 
uluslararası bir kuruluştur. 1878 yılında, Belçika, 
Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve İs-
viçre tarafından kurulmuştur. Amacı, haritacılık 
disiplinini ve uygulamalarını piyasanın ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirmeyi sağlamak ve toplum 
ile yeryüzünün altyapısını modern bir şekilde ge-
liştirmektir. Sloganı; “Gelecek için gönüllü olmak-
tır.” 9 

Federasyonun farklı tanımlarda üye devletleri 
bulunmaktadır. 2021 yılı için 88 ülkeden 102 üye-
si bulunmaktadır. Haritacılık ile ilgili eğitim ve 
araştırmalara katkı sağlamak üzere 51 ülkeden 
89 akademik üyesi, profesyonel faaliyetlerde yer 
almak üzere 42 ülkeden 44 bağlı üyesi, ticari hiz-
met sağlayan 22 işbirlikçi üyesi bulunmaktadır. 10 
Türkiye’de, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
hem normal hem de akademik üye olarak sayıl-
maktadır. 11

Uluslararası Haritacılar Federasyonu’nun yapı-
sında, genel kurul, meclis, komisyonlar, yönetim 
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kurulu bulunmaktadır. 12 Ayrıca, “Uluslararası Ka-
dastro ve Tapu kayıtları Ofisi” ile “Uluslararası Ha-
ritacılığın ve Ölçümün Tarihçesi Kurumu”  Fede-
rasyon tarafından kurulmuştur. 

Uluslararası Kadastro ve Tapu kayıtları Ofisi - Offi-
ce International du Cadastre et du Régime Fon-
cier- OIRCF

Ofisin amacı tüm ülkelerdeki tapu sicili sistemle-
ri ve kadastro ile ilgili belgeleri bilgileri sistema-
tik bir şekilde toplamak, yayımlanan makalelerin 
sonuçlarını karşılaştırmak, kadastral ve tapu sicili 
sistemlerine ilgili kişilerine bilgi ve tavsiye vererek 
yardımcı olmak, günlük olarak dokümantasyon 
sağlamak, devlet üye olsun olmasın her bir ülke-
den bir raportör ile iletişim halinde kalmaktır. 13  

Esasında, ilk zamanlar sadece vergilendirme 
amaçlı yapılan kadastrodan ve hukuki koruma 
sağlayan tapu sicili uygulamalarından bugün ge-
linen noktada çok amaçlı kadastro, tapu yönetim 
sistemlerinin önemli bir parçasını oluşturmakta-
dır. Ofis, bu gelişmelerin ışığında, küresel geliş-
meler ile bugünün artan gelişmelerini karşılamak 
istemektedir. 14 

Uluslararası Haritacılığın ve Ölçümün Tarihçesi 
Kurumu’nun amacı, kadastral sistemleri, kadast-
ral haritacılığı, kullanılan araçları, tarihteki önemli 
kişilikleri, ölçüm birimlerini, standartlarını tanıt-
mak, incelemek, dokümantasyon sağlamak ve 
sektör ile ilgili bilgileri, gelecekteki olayları, bağ-
lantıları sağlamaktır. 15

• Uluslararası Mülkiyet Kayıtları 
Derneği ve Uluslararası 
Tescil Hukuku Merkezi: IPRA 
CINDER – The International 
Property Registries Association 
and International Centre of 
Registration Law: 

Merkez, gayrimenkul hukuku ile ilgili uzmanlaşan 
profesyonel ve akademik kuruluşlardan oluşan 
açık yapılı, bağımsız, uluslararası bir örgüttür. 1972 
yılında kurulmuş olup günümüze kadar tapu sicili 
hukuku ile ilgili tüm dünyadaki kuruluşlarla bilgi 
paylaşımında bulunmaktadır. Hedefi, tapu sicili 

hukukunu araştırmak, konuyla ilgili anlayışı geliş-
tirmek ve her ülkede tapu sicili merkezi kurarak iki 
yılda bir kongre düzenlemektir.

Merkez, yapılan çalışmaların sonuçlarını duyur-
mak için uluslararası dergi yayımlamakta, ayrıca 
üyeler için kitap, dergi, teknoloji alışverişini sağla-
yarak iletişimi sağlamaktadır. 16

Merkez, ilk kongresini 1972 yılında Arjantin’in baş-
kenti Buenos Aires’te yapmış, ardından İspanya, 
Porto Riko, Meksika, İtalya, Uruguay, Rusya, Peru, 
Hollanda, Şili, Kolombiya gibi farklı ülkelerde 
kongreler düzenlemiş, 22. kongresini Mayıs 2022 
yılında Portekiz’de gerçekleştirmiştir. 17

Portekiz’de yapılan 22. Kongrenin konuları: 1. Tapu 
sicili ve küreselleşme, 2. Sürdürülebilir gelişme -21. 
yüzyılda tapu sicilinin rolü, ekonomik ve sosyal 
sonuçları’dır. Kongre, 40 ülkeden 500 katılımcı ile 
icra edilmiştir. Türkiye, Venezuela, Küba CINDER 
kongresinin yeni üyeleri olmuştur. 18

•  Değerleme Kurumu-Appraisal 
Institute

Kurum, 50 ülkeden 16.000 katılımcı ile taşınmaz 
değerleme uzmanlarından oluşan dünya çapın-
da küresel ve profesyonel bir enstitüdür. 19 Birli-
ğin merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago 
şehrindedir.

1932 yılında kurulan Amerikan Gayrimenkul De-
ğerleme Uzmanları Enstitüsü ile 1935 yılında kuru-
lan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Derneği 
1991 yılında birleşince Değerleme Kurumu -App-
raisal Institute- kurulmuştur. Kurum, profesyonel 
eğitim desteğiyle ve etik kuralları ayakta tutarak 
taşınmaz değerleme süreçlerini standartlaştır-
mak amacındadır. Kurum, 90 yıldır hizmet vere-
rek gayrimenkul sektöründe küresel çapta değer-
leme alanında liderliğini sürdürmektedir. 

Değerleme Kurumu profesyonellerinin çoğun-
luğu ipotek alacaklıları, finansal kurumlar, dev-
let kurumları, noterler, finansal planlayıcılar, ev 
sahipleri ve bireysel tüketiciler için taşınmaz de-
ğerleme ve taşınmaz analizi yapmaktadır. Kurum 
eğitim programlarını Asya, Avrupa, Orta Doğu’ya 
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doğru genişletmektedir. Kurum, Uluslararası De-
ğerleme Standartları Komitesi, Uluslararası Emlak 
Federasyonu, Pan-Amerikan Değerleme Kurumu 
Birliği, Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG) 
ve Avrupa Değerleme Uzmanları Derneği’ni kap-
sayan birçok kuruluş ile etkileşimini devam ettir-
mektedir. 20

• Uluslararası Bina sahipleri ve 
Yöneticileri Derneği – BOMA- 
Building Owners and Manager 
Association International 

Kuruluş’un amacı, gelecek vizyonu geliştirerek, 
ileriye yönelik araştırmacı düşünerek, yenilikçi dü-
şüncelerle ve en iyi küresel uygulamalarla ticari 
gayrimenkul sektörünü desteklemek ve geliştir-
mektir. Vergiden muaf, bağımsız bir kuruluş olup, 
eğitim faaliyetleri ve yenilikçi düşünce ile ticari 
gayrimenkul sektörünü geleceğe taşımaktadır. 
Binaları, Kanada ve Amerika’da bulunmaktadır. 21

1907 yılında kurulmuştur. Malikleri, yöneticileri, 
servis sağlayıcıları ve ofis, sanayi, hastane gibi di-
ğer ticari bina sahipleri tarafından temsil edilmek-
tedir. 22

• Birleşmiş Milletler Avrupa 
Ekonomik Komisyonu – UNECE 
– The United Nations Economic 
Commission For Europe 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyo-
nu, 1947 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal Konsey’i tarafından kurulmuştur. Konsey 
tarafından kurulan Afrika Ekonomik Komisyonu, 
Asya –Pasifik Ekonomik Sosyal Komisyonu, Latin 
Amerika- Karayip Ekonomik Komisyonu, Batı Asya 
Ekonomik ve Sosyal Komisyonlarından biridir. Ko-
misyonun temel amacı, Avrupa’nın ekonomik bü-
tünleşmesini sağlamaktır.  Avrupa, Kuzey Amerika 
ve Asya’dan olmak üzere 56 üye devlet bulunmak-

tadır. Ayrıca, 70’den fazla profesyonel örgüt, sivil 
toplum örgütü katılım sağlamaktadır.  

Komisyon, ekonomik bütünleşme, ülkeler arası iş 
birliği, sürdürülebilir gelişme ve kalkınma için çok 
taraflı platformlarda faaliyetler gerçekleştirmekte-
dir. Bunun için kullanılan araçlar; politik diyalog, 
uluslararası yasal belgelerin müzakeresi, düzenle-
melerin ve normların geliştirilmesi, ekonomik ve 
teknik uzmanlığın uygulaması ve değiş tokuşu 
ve taşımacılıkta ekonomik iş birliğidir. 23  Türkiye, 
1947 yılında üye olmuştur. 24 

Komisyonun Sekreteryasına bağlı “Ev ve Arazi Yö-
netimi” konusunda bürosu bulunmaktadır. Büro-
nun amacı; toplumun temel ihtiyacını karşılayan 
iklime ve ödeme gücüne uygun ev yapımı, şık 
sürdürülebilir şehir geliştirme ve arazinin ve tapu 
sicili kaydının verimli ve şeffaf kullanımı konula-
rındaki çalışmaları teşvik etmektir. 25 Anılan çalış-
malar ve tapu sicilinin ekonomideki rolü konula-
rında çalıştaylar organize etmektedir. Ayrıca, 2030 
Eylem Planı yayımlanmış olup; Eylem Planı, Covid 
-19 salgını, iklim değişikliği, şehrin toplumun acil 
ihtiyaçlarının ve etkilerinin ev ve arazi yönetimiyle 
ilişkisini ele almaktadır. 26

• Ticari Gayrimenkul Geliştirme 
Derneği - NAIOP - Commercial 
Real Estate Development 
Association 

1967 yılında kurulan dernek, Kuzey Amerika ağı 
içerisinde üyeleri birleştirerek ticari taşınmaz-
ların geliştirilmesi ve yatırım endüstrisini alan-
larını korumakta ve eğitimle desteklemektedir. 
20.000’den fazla üyesi bulunmaktadır. 27 

• Amerikan Gayrimenkul 
Topluluğu – ARES - The 
American Real Estate Society 

1985 yılında taşınmaz düşünce liderleri birliği ola-
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rak kurulmuştur. Üyeler, akademi alanından ve 
uluslararası alandan yer almaktadır. Topluluk, ta-
şınmaz ve taşınmaz piyasasının işlerliği ve karar 
alma süreçleri hakkında bilgi üretmekte ve bilgiyi 
paylaşmaktadır. 1400’den fazla üyesi bulunmakta-
dır. 28

• Ticari Gayrimenkul Kadınları 
-CREW Commercial Real Estate 
Women:

Birliğin/ağın amacı, ticari gayrimenkul sektörün-
de küresel olarak kadınların ilerlemesini sağla-
maktır. 1989 kurulmuştur.  Birlik, ticari gayrimen-
kul alanında yer alan kadınları, bilgi alışverişinde 
bulunmak, iş bağlantıları geliştirmek ve profesyo-
nel olarak başarılı olmalarına yardımcı olmak için 
bir araya getirmektedir. 12.000’den fazla üyesi bu-
lunmaktadır. 29 

Sonuç:

Tapu sicili ve kadastro ile ilgili uluslararası top-
lulukların genel amacı, gayrimenkul sektörünü 
iyileştirmek, geliştirmek, ilgili eğitim konuları-
na destek olmak, standartlar geliştirmektir. Bu 
amaçla yapılan kongrelerde tapu sicili sistemleri 
tanıtılmakta, bilgi ve deneyim aktarılmaktadır. Ni-
hayetinde ise amaç, taşınmazın en verimli haliyle 
piyasada işlemlik kazanması ve ekonomiye katkı 
sağlamasıdır.

Tapu sicili ve kadastro ile ilgili uluslararası toplu-
lukların çoğu gelişmiş ülkeler tarafından kurul-
muş iken, gelişmemiş ülkeler açısından bilgiye 
ulaşmak kolay olmamaktadır. Örneğin, yaşanılan 
iç karışıklık nedeniyle bazı ülkelerde mülkiyet bil-
gileri kayıt altına alınamadığı gibi devletin tapu 
siciline ait resmi internet sayfasına da erişileme-
mektedir.

Özellikle Avrupa, geçmişinde yaşanılan savaşlar-
dan sonra Avrupa Birliği’nde barış ortamını ve Bir-
lik hukukunu korumak amacıyla projeler geliştir-
mekte, gelişmiş topluluklar kurmakta ve kurulan 
topluluklara Avrupa Birliği’nin en temel kurumla-
rıyla destek olmaktadır. Bu anlamda, Avrupa Tapu 
Birliği –ELRA- kendisine ait web sitesi ile de geliş-
mişliğini göstermektedir. Network –ağ- şeklinde 

kurulan topluluklar da bulunmakta, belki de gele-
ceğin toplulukların şekli bu olacaktır.

Her ülkenin kendi tarihi ve geleneklerinden kay-
naklanan hukuki anlayışı ve uygulamaları bulun-
maktadır. Ülkemiz, hem coğrafi hem de stratejik 
konumu nedeniyle doğu ve batı hukuki sistemini 
harmanlayarak kendine özgü tapu sicili - kadast-
ro uygulamalarını geliştirmek ve paylaşmak için 
uluslararası topluluklarda yer alabileceği gibi ken-
disi de yeni toplulukların kurucusu olabilecektir.
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Eserler Sergisi
TKGM
Sanal Müze
Uygulaması
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600yıl hâkimiyet kurmuş, çeşitli milletleri 
ve inançları bünyesinde barındırmış 

olan Osmanlı Devleti, resmî belgeleri muhafazaya 
bugünkü tabirle arşivciliğe büyük önem vermiştir.
Devraldığımız zengin tarihi miras; sadece Türki-
ye’nin değil, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından 
sonra aynı topraklar üzerinde devlet kurmuş çe-
şitli milletlerin milli ve ortak tarihlerinin tespiti ve 
yazılmasında başvurulacak en önemli kaynaktır. 
Arşiv Dairesi Başkanlığı arşivinde bulunan belge-
ler, sadece Türkiye’nin değil Osmanlı Devleti’nin 
yıkılmasından sonra bu topraklar üzerinde kurul-
muş birçok devleti de ilgilendirmekte, bu milletle-
rin tarihlerinin tespiti ve yazımında başvurulacak 
en önemli kaynak olma özelliğiyle ayrı bir öneme 
sahiptir. 
167 yıllık geçmişe sahip Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, arşivlerinde Selçuklu, Osmanlı ve Tür-
kiye Cumhuriyeti devletlerine ait binlerce kıymetli 
tarihi eseri barındırmaktadır. Sahip olduğumuz 
bu muhteşem arşiv varlığımızın bir kısmını sizler-
le paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.
“Eserler Sergisi” sayfamızdan birçok kategoriden 
onlarca eseri görebilir, inceleyebilir, detaylı bilgi 
alabilirsiniz.
Eserler sizlerin daha iyi inceleyebilmesi için sanal 
olarak oluşturduğumuz bir platformda sunul-
maktadır. 10 özel salon ve toplamda 20 özel odada 
eserlerimiz sergilenmektedir. Her salon Osmanlı 
Döneminden örnekler taşımaktadır. Salonların 
özel tasarımları eserlerimizin dokusunu, yapısını 
öne çıkaracak ve dönemin etkisini bizlere yaşata-
cak şekilde düzenlenmiştir. Sanal müzemizde de 
sergilenen 80 adet tarihi belgenin orijinalini Ar-
şiv Daire Başkanlığımızda bulunan Server Efendi 
Sergi Salonu’nda da görebilirsiniz. Bunun yanı sıra 
birçok ilde bulunan müdürlüklerimizde de tarihi 
önemi büyük eserler de ayrıca sergilenmektedir.
Arşivimizde büyük özenle sergilediğimiz, sakla-
dığımız eserlerimiz arasında vakfiyeler, defterler, 
fermanlar, haritalar, resmî yazışmalar, evraklar ve 
mühürler bulunmaktadır. Server Efendi Sergi Sa-
lonu’nda sergilediğimiz eserlerin yanı sıra arşivi-
mizde tuttuğumuz 300’den fazla eseri yayınlaya-
rak hem görsel hem de bilgi olarak paylaşıyoruz.
Eserlerin yüksek çözünürlüklü fotoğrafl arının yanı 
sıra tüm eserlerle ilgili detaylı bilgiyi yine Eserler 
Sergimizde bulabileceksiniz. (görsellerdeki info 
tasarım.jpg) Gerek 360 derece tur içerisinde ge-
rekse de web sayfamızdaki “Eserler” başlığı altın-
da tüm eserlerimizin bilgisine ulaşabilirsiniz.
Tarihçemizin ve kronolojik yapımıza ait detaylı bil-
gileri de sizlere web sayfamız üzerinden paylaşı-
yoruz.

Özel Eserler
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Özel Eserler Salonu
Sanal müzemizde özel bir salon olarak tasarladı-
ğımız bir de özel eserler salonumuz bulunmakta-
dır. 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından 
düzenletilen 65,30 m uzunluğundaki “Ayasofya 
Vakfiyesi”, Sultan Abdulmecid’in Valide-i Muhte-
remleri “Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfiyesi” ve 
1826 Tarihinde Defterhane-i Amire Emini Numan 
Sabit Efendi Tarafından Defterhane-i Hakani Ca-
mii’ne Vakfedilen El Yazması “Kuran-ı Kerim” özel 
tasarımları ve sunumlarıyla bu salonda yer almak-
tadır. Ayasofya Vakfiyesinde bulunan “Vakıf Duası” 
ve “Vakıf Bedduası” seslendirilmiştir. Sanal müze-
mizde bu iki eseri sesli olarak da dinleyebilirsiniz. 

ESERLER SERGİMİZDE YER ALAN 
SALONLARIMIZ
01- VAKFİYELER SALONU
5 ayrı odadan oluşmaktadır. Toplamda 45 eser 
sergilenmektedir. Arşivimizde bulunan vakfiyeler-
den seçkin örnekler yer almaktadır.
02- DEFTERLER SALONU
4 ayrı odadan oluşmaktadır. Toplamda 45 eser 
sergilenmektedir. Arşivimizde bulunan farklı def-
ter türlerinden örnekler yer almaktadır.
03- EBRULAR SALONU 
3 ayrı odadan oluşmaktadır. Toplamda 30 eser 
sergilenmektedir. Renklerin sınırsız değişimlerle 
birbirleriyle kucaklaşmasını, kaynaşmasını, dans 
etmesini tasvir eden ebru sanatının inceliklerinin 

uygulandığı muazzam eserlere salonlarımızdan 
ulaşabilirsiniz.
04- CİLTLER SALONU 
4 ayrı odadan oluşmaktadır. Toplamda 30 eser 
sergilenmektedir. Cilt sanatının eşsiz örneklerini 
bu salonumuzda göreceksiniz.
05- TEZHİP SALONU
2 ayrı odadan oluşmaktadır. Toplamda 26 eser ser-
gilenmektedir. Sevgi, sabır, zevk ve zarafetin or-
taya konduğu bu eserleri en ince detayına kadar 
keşfedeceksiniz.
06- TUĞRALAR SALONU
2 ayrı odadan oluşmaktadır. Toplamda 27 eser 
sergilenmektedir. Hat sanatının bir kolu halinde 
yüzyıllar boyunca usta hattatlar eliyle yazılmış ve 
padişahlarımıza ait örnekler en net halleriyle sanal 
müzemizde sergilenmektedir.
07- FERMANLAR SALONU
4 adet ferman sergilenmektedir. Oldukça uzun 
olan fermanlarımızı en ince detayına kadar göre-
bilirsiniz. Örneğin Ayas Paşa’nın Vize Nahiyesi ve 
Kuralarının Hudûdnâmesi 248 cm olup tek parça 
olarak sunulmuştur.
08- HARİTALAR SALONU
Salonumuzda 4 adet harita sergilenmektedir. Bü-
yük ebatta haritalarımızı detaylı biçimde inceleye-
bilirsiniz. 85 x 212 cm ebadındaki Sultan II. Abdül-
hamid Dönemine Ait Rumeli Haritası dikkat çeker 
eserler içerisinde yer almaktadır.
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09- MÜHÜRLER SALONU
Gerek Osmanlı gerekse de Cumhuriyet döne-
mine ait 113 parça mühür ve mühür sapları ser-
gilenmektedir. 
10- ÖZEL ESERLER SALONU
Sanal müzemizin odak noktalarından birisi 
olan özel eserler sergimizde “Ayasofya Vakfi-
yesi”, “Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfiyesi” ve 
el yazması “Kuran-ı Kerim” sergilenmektedir. 
Özel alan tasarımları ve eser kullanımı ile ziya-
retçilere detaylı inceleme olanağı sunulmuş-
tur.
TKGM Eserler Sergisi web sayfamız ile fiziki 
olarak sergilediğimiz eserlerimizin yanı sıra 
sergiye çıkaramadığımız onlarca eseri de pay-
laşmaktayız. Üstelik zengin arşivimiz sayesin-
de eserlerimizi çoğaltarak sunmaya da devam 
edeceğiz. Sergi salonlarımıza gelemeyen va-
tandaşlarımız gerek bilgisayarlarından gerek-
se de cep telefonlarından rahatlıkla eserlerimi-
zi en ince detaylarına kadar inceleyebilmekte 
ve detaylı bilgiye sahip olabilmektedirler.
Teknolojik olarak da özen gösterdiğimiz sanal 
müzemizi tablet ve cep telefonlarınızın jiros-
kop sensörü sayesinde rahatlıkla dolaşabil-
mektesiniz. Ayrıca sanal gerçeklik (VR) gözlü-
ğü ile de 360 derece panoramik görüş açısına 
sahip olan sanal müzemiz gezilebilmekte ve 
kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatabilmek-
tedir. TÜM CİHAZLARDA GÖRÜNTÜLENEBİLME
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Döner Sermaye Döner SermayeDöner Sermaye
iŞLETMESiiŞLETMESi
MÜDÜRLÜĞÜ
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmesinin kuruluşuna dair ilk özel dayanak 21 
Haziran 1987 tarihli ve 3402 sayılı “Kadastro Kanunu” 
olmuştur.
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Tarihçe 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Serma-
ye İşletmesinin kuruluşuna dair ilk özel dayanak 21 
Haziran 1987 tarihli ve 3402 sayılı “Kadastro Kanu-
nu” olmuştur.

İşletmenin faaliyet alanları, gelir kaynakları, mali 
işleriyle harcama usul ve esaslarını gösterir yönet-
melik ise 20 Nisan 1988 tarihli ve 19791 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş ve 
daha sonra kuruluş çalışmaları tamamlanmıştır. 
Ancak işletmenin kadroları ihdas edilmemiş oldu-
ğundan döner sermaye hizmetleri faaliyete geçi-
rilmemiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, 
1992 yılında 1516 sayılı Genelge ile Ankara Bölge 
Müdürlüğü hizmet sahası pilot olarak seçilerek 
döner sermaye uygulamasına başlamış, 23 Şubat 
1993 tarihli ve 1993/2 sayılı Genelge ile de Türkiye 
genelinde uygulamasına geçilmiştir.

İşletme Müdürlüğümüz için kendi kaynaklarından 
karşılanmak üzere 4.000.000,00-₺ sermaye tahsis 
edilmiştir.

Yasal Dayanaklar
28.01.2012 tarihli ve 28187 sayılı “Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönet-
meliği”,

01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı “Döner Sermayeli 
İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”,

15.07.2018 tarihli ve 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, 
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Ku-
ruluşların Teşkilatı Hakkında” Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi.

Misyonumuz
Genel Müdürlük ve bağlı birimlerimizin ihtiyaç-
larını karşılamak için bütçemizi ve personelimizi, 

bağlı bulunduğumuz kanunlar çerçevesinde et-
kin ve verimli hizmet politikası ile sevk ve idare 
etmektir.

Vizyonumuz
1992 yılından bugüne tüm birimleri ile birlikte ver-
diği hizmetlerle kurumumuzun geleceğe bakan 
modern ve güler yüzlü hizmetinin devamını sağ-
lamak.

Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğü Organizasyon 
Yapısı
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, 4 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin 487 inci maddesin-
de yazılı görevler, Döner Sermaye Yönetmeliği ve 
Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görev-
leri İşletme Müdürünün belirleyeceği iş bölümü 
esasına dayalı olarak, uyum içerisinde, zamanında 
ve mevzuata uygun yürütmek üzere aşağıda belir-
tilen servislerden oluşmaktadır:

1) Bütçe Planlama Servisi

2) Destek Hizmetleri Servisi

3) Hukuk-Denetim Servisi

4) Ön Mali Kontrol ve Tahakkuk Servisi

5) Personel Servisi

6) Satın Alma Servisi

Organizasyon Şeması
İşletme Müdürü - Hakan BİLGEN

Bütçe Planlama Servisi - Ö. Faruk TARINÇ

Destek Hizmetleri Servisi - Mustafa Naci ZEYBEK

Hukuk-Denetim Servisi - Gülsüm BOZKURT

Ön Mali Kontrol ve Tahakkuk Servisi - Kazım İŞLER

Personel Servisi - Erdeniz KELEŞ

Satın Alma Servisi - Ecder İZİN
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1) Bütçe Planlama Servisi

Bütçe Planlama Servisinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük merkez birimleri ve Bölge 
Müdürlüklerinin bütçe taleplerini toplayarak 
gerekli planlamayı yapmak, yıllık mali bütçeyi 
hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sun-
mak.

b) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçeyi 
işletme birimlerine göndermek.

c) İşletme Müdürlüğünün ve İşletme Birimlerinin 
bütçelerini düzenli olarak takip etmek ve ge-
lir-gider durumlarına ilişkin istatistiksel verileri 
toplamak.

ç) Cari yıl içerisinde işletme birimlerinin ilgili he-
saplarına ihtiyaçları olan para aktarımlarını yap-
mak.

d) Bütçe konularında olabilecek her türlü değişik-
likleri takip etmek ve gerekli araştırmaları yap-
mak.

e) Döner Sermaye gelirlerinden çeşitli sebepler-
den (işlemin iptali, tarafların işlemden vazgeç-
meleri, mükerrer yapılan ödemeler, mahkeme 
kararları vb.) kaynaklanan iade işlemlerini yü-
rütmek,

f) TUSAGA-AKTİF gelirlerinin takibini ve muhase-
be işlemlerini yürütmek,

g) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görev-
leri yerine getirmek.

2) Destek Hizmetleri Servisi

Destek Hizmetleri Servisinin görevleri şunlardır:

a) Tüm İletişim ve posta hizmetlerini yürütmek, 
ödemelerini yapmak,

b) Temizlik işlemlerinde istihdam edilen persone-
lin sevk ve idaresini sağlamak, 

c) Hizmet binası inşaat ve onarım işlemlerinin ta-
kibini yapmak,
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ç) İşletme Müdürlüğünün ambar ve taşınır işlem-
lerini yürütmek, merkez ve taşra birimlerinin 
taşınır taleplerini koordine etmek,

d) Hizmet araçlarının sevk ve idaresini sağlamak, 

e) İşletme Müdürlüğünün evrak ve arşiv hizmetle-
rini yürütmek,

f) Yemekhane hizmetlerini yürütmek,

g) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görev-
leri yerine getirmek.

3) Hukuk-Denetim Servisi

Hukuk-Denetim Servisinin görevleri şunlardır:

a) Mahkemelerden, Kurumumuz birimlerinden, 
resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel ki-
şilerden gelen görüş/talep yazılarını inceleyerek 
müdürlük görüşünü hazırlamak,

b) İşletme Müdürlüğüne ait yasal mevzuatla ilgili 
değişiklik ve düzenlemeleri yürütmek,

c) Gerektiğinde İşletme Müdürlüğünün adına 
banka şubelerinde hesap açmak, açılmış olan 
hesapları günlük kontrol etmek ve nakit yöne-
timinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağla-
mak. 

ç) Kurumumuz birimleri, denetim kurumları ve 
diğer kurumlardan gelen denetim rapor ve ya-
zılarını yasal mevzuat çerçevesinde inceleyerek 
cevaplandırmak ve belirtilen aksaklıkların gide-
rilmesi için mahalline talimat vermek,

d) Yönetim Kurulu iş ve işlemlerini yürütmek. 

e) CİMER üzerinden ya da Genel Müdürlük bilgi 
edinme sistemi üzerinden gelen bilgi edinme 
taleplerini karşılamak, gerekirse talep konusu-
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nu diğer ilgili birimlere intikalini sağlamak ve 
sonuçlarını takip etmek. 

f) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görev-
leri yerine getirmek.

4) Ön Mali Kontrol ve Tahakkuk Servisi

Ön Mali Kontrol ve Tahakkuk Servisinin görev-
leri şunlardır:

a) İşletme Müdürlüğünün vergiye ilişkin beyanla-
rını vermek, tarh ve tahakkukunu yapmak,

b) Hazine payı, SHÇEK payı ve Bakanlık dönüşüm 
gelirlerinin aktarımlarını yapmak,

c) Genel Müdürlük birimlerinden gelen ödeme-
leri koordine etmek, İşletme Müdürlüğü servis-
lerinden gelen her türlü ödemenin kontrol ve 
tahakkuk işlemlerini yapmak, 

ç) İşletme Müdürlüğü tarafından kullanılan DBİS 
ve diğer yazılımların geliştirilmesi ve güncellen-
mesi işlemlerini yapmak,

d) Kurum tarafından düzenlenen protokollerle 
hizmet karşılığı yapılan tahsilatlara ilişkin fatu-
raları düzenlemek ve takibini yapmak,

e) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görev-
leri yerine getirmek.

5) Personel Servisi

Personel Servisinin görevleri şunlardır: 

a) Döner Sermaye bütçesinden istihdam edilen 
memur, daimî işçi ve sözleşmeli personelin 
maaş ve özlük işlemlerinin takibini yapmak,

b) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanunu kapsamında maaş işlemleri 
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yapılan personelin sigorta bildirimleri, personel 
işe giriş-çıkış işlemlerini yasal süresinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildirmek.

c) Merkez birimlerin ek ödemelerinin takibi ve ta-
hakkuk işlemlerini yapmak ve Bölge Müdürlük-
lerinin ek ödeme işlemlerini koordine etmek,

ç) Memur, sözleşmeli ve daimi işçilerin fazla mesai 
çalışmalarını yürütmek ve gerekli koordinasyo-
nu sağlamak,

d) 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında Ge-
nel Müdürlük merkez birimlerinde görev yapan 
personelin, ödenek yetersizliği nedeniyle birim-
lerince karşılanamayan giderlerini karşılamak 
ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
melik Hükümlerince; Yurtdışı ve Yurtiçi Görev-
lendirmelerde Avans ödemelerini gerçekleştir-
mek.

e) 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 50. maddesi 
kapsamında gerçekleştirilen Arazi Tazminatı 
ödemeleri takibi ve Bölge Müdürlüklerinin bil-
gilendirilmesini gerçekleştirmek,

f) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 54. 
maddesi kapsamında gerçekleştirilen Kadastro 
Tazminatı ödemeleri takibi, Merkez birimleri-
mizde (Harita Dairesi Bşk.) görev yapan perso-
nele ait ödemeleri gerçekleştirmek.

g) İş Kanunu kapsamında çalışan personelin di-
siplin işlemlerini yürütmek

h) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görev-
leri yerine getirmek.

6) Satın Alma Servisi

Satın Alma Servisinin görevleri şunlardır: 

a) Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Kuru-
mumuz birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü 
mal ve hizmet alımlarının iç ve dış piyasalardan 
temin edilmesi ve kullanıma sunulmasını sağ-
lamak,

b) Satın alma işlemlerinin kanun, yönetmelik, tü-
zük, tebliğ, genelge ve bütçe tertibine uygunlu-
ğunun sağlanarak EKAP işlemlerini yürütmek, 

c) Mal ve hizmet alımları için avans ve kredi aç-

mak, açılan avans ve kredilerin mahsup işlem-
lerini yapmak,

ç) Kurumumuz demirbaşına kayıtlı taşıtların, ölçü 
aletlerinin ve ofis donanımlarının bakım-ona-
rımlarının yapılmasını sağlamak,

d) Kurumumuz merkez birimleri hizmetinde kul-
lanılan araçların akaryakıt ihtiyacının teminini 
sağlamak,

e) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görev-
leri yerine getirmek.

Döner Sermaye İşletmesi
Yönetim Kurulu
(1) Yönetim Kurulu; Genel Müdür veya Genel Mü-

dürün belirleyeceği bir Genel Müdür Yardımcısı 
başkanlığında Birinci Hukuk Müşaviri, Strate-
ji Geliştirme Daire Başkanı, Destek Hizmetleri 
Daire Başkanı, İşletme Müdürü ile teklifi görü-
şülen Daire Başkanından teşekkül eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görevinin başında 
olmadıkları durumlarda yerlerine vekalet eden-
ler kurul üyesi olarak toplantıya katılırlar. 

(3) Yönetim Kuruluna, Genel Müdür başkanlık 
eder. Genel Müdürün toplantıya katılamaması 
durumunda, Yönetim Kurulu, Genel Müdür Yar-
dımcısı başkanlığında toplanır. 

(4) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini be-
lirleme, toplantı, gün, saat ve yerinin tespitine 
karar verme ve Yönetim Kurulu çalışmalarının 
gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Baş-
kan tarafından sağlanır. 

(5) Toplantı tutanak, karar ve dosyalarını tutmak, 
haberleşme ve diğer raportörlük işlemlerini yü-
rütmek görevi, İşletme Müdürlüğünce yapılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri
a) İşletme Müdürlüğünün idari ve mali işlemleri-

nin en iyi şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi 
için gereken kararları almak, 

b) İşletme Müdürlüğünün uygulayacağı kâr had-
lerini ve fiyat listelerini karara bağlamak, 
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c) İşletme Müdürlüğünün kamu kurum ve kuru-
luşları ile gerçek ve tüzel kişilerle yapacağı pro-
tokollere ilişkin genel esasları belirlemek, 

ç) İşletme Müdürlüğünün bütçesini görüşerek 
onaylamak, bütçede ödenekler arası aktarımla-
rı onaylamak, 

d) Bölge işletme birimlerinin kuruluşuna karar 
vermek ve kurulan bölge işletme birimlerinin 
sermayesini belirlemek, 

e) Bölge müdürlükleri bünyesinde kurulan bölge 
işletme birimlerinin bütçelerini görüşerek kara-
ra bağlamak.

Bölge İşletme Birimlerinin
Genel Yapısı

• Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

• Bölge Müdürlükleri

• Bölge İşletme Birimleri (23)

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Ser-
maye İşletmesi Yönetmeliği’nin 8’inci madde-
sine istinaden Bölge müdürlükleri bünyesinde 
Bölge işletme birimleri kurulmuş olup, Bölge 
işletme birimlerine yalnızca harcama yetkisi ve-
rilmiş, üzerlerinde gelir elde etme yetkisi bulun-
mamaktadır.

• Bölge Müdürlüklerimizin her birinde olmak üze-
re toplam 23 Bölge İşletme birimimiz bulunmak-
tadır.

Döner Sermaye Faaliyet Alanları

• Devletin sorumluluğu altında Tapu Müdür-
lüklerince yaklaşık 25 milyon kişiye sunulan 10 
milyonun üzerindeki tapu işlemi hizmetinin va-
tandaşlarımıza hızlı ve etkin bir şekilde gerçek-

leştirilmesi için katkı sunmak.

• Kadastro Müdürlüklerince 3402 sayılı Kanunun 
22/a maddesi gereğince yürütülen güncelleme, 
aynı Kanunun Ek 1 maddesi gereğince yapılan 
sayısallaştırma, 6831 sayılı Kanun uyarınca yapı-
lan orman kadastrosu ve 2/B kadastro çalışmala-
rına katkı sunmak.

• Her türlü harita kadastro değişiklik işlemleri ve 
bunlarla ilgili teknik hizmet üretmek, uygula-
mak, idari işlemleri yapmak ve bunların hizme-
tine katılmak. Genel müdürlükçe üretilmiş olan 
her türlü tapu, kadastro, harita ve hava fotoğrafı, 
arşiv bilgi ve belgeleri ile benzeri hizmetleri sun-
mak.

• Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle 
değerini belirlemek, değer haritalarının üretil-
mesi ile güncel tutulmasını sağlamak konusun-
da katkı sağlamak.

• 3 Boyutlu Kadastro çalışmalarına katkı sunmak.

• Uçaklar dahil olmak üzere her türlü üretim araç 
ve gereçlerini kiraya vermek.

Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak Cum-
hurbaşkanlığı kararı doğrultusunda şirket kurmak 
yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak. 

Döner Sermaye Bütçe Süreci

• Her yılın Ekim ayında 23 Bölge Müdürlüğü ve 
merkezde Daire Başkanlıklarından bir sonraki yı-
lın bütçe talepleri alınır.  

• Alınan bütçe talepleri Döner Sermaye İşletmesi 
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

• Yönetim Kurulunca değerlendirilen ve karara 
bağlanan bütçe tutarları Genel Müdürlük Ma-
kamının onayı ile birlikte cari yılda uygulanmak 
üzere yürürlüğe girer.
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“Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini 
devlet güvencesi altında muhafaza et-

mek, güncellemek ve hizmete sunmak” misyonu 
ile “Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve 
yöneten lider Kurum olmak” vizyonu doğrultusun-
da 1847 yılından bu yana 175 yılı aşkın bir süredir 
vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmaya de-
vam eden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümü-
zün taşra teşkilatı birimlerinden birisi olan X. (Sam-
sun) Bölge Müdürlüğümüzün 31 Ocak 1992 tarih 
21128 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar 
Kurulunun 20.12.1991 tarih 91/2551 sayılı kararına is-
tinaden  yetki sahasının Samsun - Sinop - Çorum 
- Amasya - Tokat ve  Ordu İllerinden ibaret olduğu 
tespit edilmiş ancak daha sonra Bölge Müdürlük-
lerinin sayısının artması ile Çorum ve Tokat illerinin 
başka Bölge Müdürlüklerine bağlanması netice-
sinde yetki sahasındaki illerin sayısı dörde düşerek 
Samsun-Sinop-Amasya ve Ordu olarak belirlenmiş 
olup halen bu illerde hizmet vermeye devam et-
mektedir.

TEŞKİLAT YAPISI
Tapu ve Kadastro X. (Samsun) Bölge Müdürlüğü-
müzün yetki alanında bulunan Samsun, Sinop, 

Amasya ve Ordu illerinde toplam 4 Kadastro Mü-
dürlüğü, 52 Tapu Müdürlüğü, 21 Kadastro Birimi ve 
27 tane LİHKAB bulunmaktadır.

Bölge Müdürlüğümüzde 60, bağlı 4 Kadastro Mü-
dürlüğünde 276, bağlı 52 Tapu Müdürlüğünde 490 
olmak üzere toplam 826 personel bulunmaktadır. 

Mülkiyeti Hazineye ait olan Kurumumuza tahsis-
li İlkadım İlçesinde Liman Mahallesinde bulunan 
1960 m2 yüzölçümlü arsa üzerine 4 kat olarak inşa 
edilen 4200 m2 kapalı alana sahip, içerisinde İlka-
dım ve Canik Tapu Müdürlükleri ile Samsun Ka-
dastro Müdürlüğünün de bulunduğu kendi bina-
mızda hizmet vermektedir. 

(Samsun)
   Bölge Müdürlüğü

Hasan DAYIKARACA / Bölge Müdürü

Bölge Müdürlüğümüz 
Yetki Alanındaki İlleri Gösterir Harita

Tapu ve Kadastro X.
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TAPU VE KADASTRO 
MÜDÜRLÜKLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI
Bölge Müdürlüğümüze bağlı Samsun, Amasya, 
Ordu, Sinop il ve ilçe Tapu Müdürlüklerinin 2020 
yılına göre Samsun ilinde %43,42, Amasya ilinde 
%40,44, Ordu ilinde %49,23, Sinop ilinde %43,96 
oranında yevmiye sayısında artış olmuştur. 2021 
yılı toplam yevmiye sayısı 665.203’tür. 2022 yılı ilk 8 
aylık yevmiye sayısı 500.351’dir. 

Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerde Mimari 
Projeler ve Resmi Senetlerin tamamının taran-
ması yapılmış ve TAKBİS’e entegresi sağlanmıştır. 
Ayrıca, arşiv ayıklama ve tasnif çalışmalarımız 27 
Tapu Müdürlüğümüzce bitirilmiş, 25 Tapu Müdür-
lüğümüzde çalışmalar devam etmektedir. Tescil 
İstem Belgelerinin taranması 25 Tapu Müdürlüğü-
müzce tamamlanmış, 27 Tapu Müdürlüğümüzde 
devam etmektedir. Kadastro ve yenileme tutanak-
ları ile işlem belgeleri taramasını 2 Müdürlüğümüz 
tamamlamış, 50 Müdürlüğümüzde çalışmalar de-
vam etmektedir. Kabataş ve Türkeli Tapu Müdür-
lüklerimiz e-arşiv çalışmalarını tamamlamıştır.

Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerde Tapu Kü-
tüğü Entegrasyonu %99,37 oranına getirilmiştir.

T.C. Kimlik Numarası (NVİ) uyumsuzluğu bulunan 
173.561 kayıttan 167.592 adet veri düzeltilmiş, geriye 
5969 adet kalmıştır.

Bölge Müdürlüğümüz yetki sahasında ilk tesis ka-
dastro çalışmaları tamamlanmış olup, Sayısallaş-

tırma, Güncelleme ve 2/B çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Kadastro paftalarında bulunan parsellerin Sayı-
sallaştırılarak MEGSİS’e aktarılması sonrasında 
TAKBİS de kayıtlı olan parsel bilgileri ile entegre 
edilmesine yönelik çalışmalarda Bölge genelin-
de toplam 3.486.494 parselden 3.261.925 adedi-
nin veri onayı yapılmış kalan 224.569 parselin veri 
onay işlemleri devam etmektedir. Veri onayı yapı-
lan parsellerin 2.856.969’u kesin koordinatlı parsel, 
404.956’sı geçici koordinatlı parsel durumundadır. 
Onaylı parsel oranı %93,56 olmakla birlikte bölge 
müdürlüğümüz yetki sahasındaki devam eden 
ihaleli işler tamamlandığında MEGSİS veri girişi 
oranımızın % 100 olacağı öngörülmektedir.

MODERNİZASYON VE TADİLAT 
ÇALIŞMALARI
Bölge Müdürlüğümüze bağlı Tapu ve Kadastro 
Müdürlüklerimizin kurum konseptine uygun ola-
rak fiziki mekân iyileştirme ve tefrişat çalışmaları 
tamamlanmış olmakla birlikte zaman içerisinde 
tespit edilen eksiklikler ivedilikle giderilmektedir. 
Samsun, Amasya ve Ordu İl merkezlerinde Tapu 
ve Kadastro Müdürlüklerimizin hizmet verdikleri 
kurumumuza tahsisli binaların kurumsal konsep-
timize uygun olarak modernizasyonu yapılmış 
olup, Sinop Valilik Ek binası içerisinde hizmet ve-
ren Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizin daha mo-
dern bir hizmet binasına kavuşturulması için hiz-
met binasının yapılacağı alan belirlenerek gerekli 
tahsis işlemleri tamamlanmış, projelendirilerek 
ihale aşamasına getirilmiştir. 
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“Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini 
devlet güvencesi altında muhafaza etme, 

güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belir-
leme ve yönetme konularında lider Kurum olma 
vizyonumuzla tam 175 yıldır vatandaşlarımıza en 
kaliteli hizmeti sunmaya devam eden Bölge Mü-
dürlüğümüz 28 Eylül 1999 tarih 23830 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 99/13320 no’lu Bakanlar Ku-
rulu kararı ile kurulmuştur. Yetki alanında Yozgat 
ve Çorum il ve ilçelerindeki, 2 Kadastro Müdürlüğü 
ve 28 Tapu Müdürlüğü bulunmakta olup, Erdoğan 
Akdağ Mahallesinde 13422 m² yüzölçümlü arsa 
içerisinde 4 katlı 3600 m² kapalı alanda hizmet 
vermektedir.

TEŞKİLAT YAPISI
Bölge Müdürlüğümüzün merkezi Yozgat ilindedir. 
Yetki alanında Çorum ve Yozgat il ve İlçelerinde bu-
lunan 28 Tapu Müdürlüğünde 245, 2 Kadastro Mü-
dürlüğünde 130,  41 Bölge Müdürlüğünde olmak 
üzere 416 personel ile hizmet vermektedir. Ayrıca 
Bölge Müdürlüğümüz yetki alanında Çorum ilinde 
5, Yozgat ilinde 5 adet olmak üzere 10 adet LİHKAB 
hizmet vermektedir. 

TAPU VE KADASTRO 
MÜDÜRLÜKLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI
Bölge Müdürlüğümüze bağlı Çorum ve Yozgat 
Tapu Müdürlüklerinin 2020 yılına göre Çorum ilin-
de %41.58, Yozgat ilinde %48.36 oranında yevmiye 
sayısında artış olmuştur. 2021 yılı toplam yevmiye 

(Yozgat)
   Bölge Müdürlüğü

 İsmail ERTÜRK / Bölge Müdürü

Bölge Müdürlüğümüz 
Yetki Alanındaki İlleri Gösterir Harita

Tapu ve Kadastro XXII.
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sayısı 292609’dur. 2022 yılı ilk 9 aylık yevmiye sayısı 
241479’dur.

Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde Mimari Pro-
jeler ve Resmi Senetlerin tamamının taranma-
sı yapılmış ve TAKBİS’e entegresi sağlanmıştır. 
Ayrıca arşiv ayıklama ve tasnif çalışmalarımız 26 
Tapu Müdürlüğümüzce bitirilmiş, 2 Tapu Müdür-
lüğümüzde devam etmektedir. Tescil istem bel-
gesi taranması 24 müdürlüğümüzden 10 müdür-
lüğümüzce tamamlanmış, 14 Müdürlüğümüzde 
devam etmektedir.  Kadastro ve Yenileme Tuta-
naklarının 16, işlem belgelerinin taranması da 12 
müdürlüğümüzde devam etmektedir. Boğazkale 
ve Ortaköy Tapu Müdürlüklerimiz e-arşiv çalışma-
larını tamamlamıştır.

Tapu Kütüğü Entegrasyonu Çorum ve Yozgat ille-

rinde %99,91 oranına getirilmiştir.

T.C.kimlik numarası (NVİ) hatası bulunan 146965 
adet veri düzeltilmiştir.

Çorum ve Yozgat ilinde ilk tesis kadastro çalışmala-
rı 2010 yılında tamamlanmış olup, Sayısallaştırma 
ve Güncelleme çalışmalarımız devam etmektedir. 
MEGSİS veri girişi %99,83 oranındadır.

MODERNİZASYON VE 
TADİLAT ÇALIŞMALARI
Bölge Müdürlüğümüze bağlı Tapu ve Kadastro 
Müdürlüklerimizin kurum konseptine uygun ola-
rak fiziki mekân iyileştirme ve tefrişat çalışmaları 
%100 oranında tamamlanmıştır. 2022 yılında Ço-
rum Tapu ve Kadastro Hizmet Binası bitirilerek 5 
katlı toplam 7110 m² kapalı alanda hizmet vermek-
tedir.
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Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün tarihsel kökenlerinin 
dayandığı Defterhâne-i Hakanî, 
Osmanlı Devleti’nde taşınmazlarla 
ilgili işlemlerin yapıldığı ve bu 
işlemlere ait her türlü defter ve 
belgenin muhafaza edildiği teşkilatın 
adıdır.

DEFTER-
HÂNE’NİN
(TAPUNUN) 
ÇOCUK
MEMURLARI
Mehmet YILDIRIR  / Tapu ve Kadastro Uzmanı / Tarihçi-Yazar
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O smanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından iti-
baren var olduğu kaynaklarda ifade edilen 

Defterhâne’nin teşkilat yapısına ilişkin ilk detaylı 
bilgilere Fatih Sultan Mehmet’in meşhur teşkilat 
kanunnamesinde rastlanmaktadır. Bu dönemden 
19.Yüzyılın başlarına kadar devletin yönetim mer-
kezi olan Topkapı Sarayı içerisinde, Divan-ı Hüma-
yun toplantılarının gerçekleştirildiği Kubbealtı adı 
verilen yapıda hizmet veren Defterhâne, merkezi 
yönetimin en önemli kurumlarından birisidir. 

Defterhâne, padişahın Veziriazamda bulunan 
mühr-i şerifi ile divan toplantıları öncesinde ilgilile-
rin huzurunda merasimle açılıp, toplantı bitiminde 
yine mühr-i şerif ile mühürlenerek kapatılan dev-
letin üç hazinesinden birisi sayılırdı. Defterhâne’ye 
bu kadar ehemmiyet verilmesi, Osmanlı Devle-
ti’nin iktisadî, idarî, sosyal, siyasal ve askerî yapısını 
ortaya koyan ve bu yapının bir düzen içinde yü-

rütülmesi için elzem olan bilgilerin kayıtlı olduğu 
defter ve belgelerin burada muhafaza edilmesin-
den kaynaklanmaktadır.

Bu defterler timar sisteminin dayanağı sayılan tah-
rir defterleridir. Devletin tüm vergi gelirlerinin ve 
bu gelirlere bağlı olarak organize edilen devletin 
ana sisteminin dayanağı olan bu defterlerde, tarım 
ve hayvancılıkla ilgili istatistiklere ulaşmak müm-
kün olduğu gibi, nüfusa, askeri sisteme, sosyal hiz-
metlere ayrılan vakıflara ve sınırlı miktarda da olsa 
mülkiyete ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir.

Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu dönemlerde; 
yeni bir yerin fethinde veya yeni bir padişahın tahta 
çıkması gibi durumlarda tahrirler yenilenirdi. Dev-
letin ana sistemi bu tahrir uygulaması ve tutulan 
defterlerle sürekli kontrol altında tutulabilirdi. Bu 
nedenle Defterhane, 19. Yüzyılın başlarına kadar 
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devletin en önemli kurumlarından birisi olarak var-
lığını sürdürmüştür.

Osmanlı gibi üç kıtaya yayılmış büyük bir devle-
tin, belli bir düzen içerisinde yönetilebilmesi ve 
sistemin devamlılığı noktasında büyük bir önem 
taşıyan Defterhane’nin çalışanlarının da seçkin ve 
kabiliyetli kimselerden oluşması tabii ve kaçınıl-
mazdır.

Divan-ı Hümayun’un asli üyelerinden olan Nişan-
cı’nın maiyetindeki Defterhane’nin yönetiminden 
Defter Emini sorumludur. Adından da anlaşılaca-
ğı üzere, bu vazifenin en temel vasfını güvenilirlik 
oluşturmaktadır.

Fatih’in teşkilat Kanunnamesi’ne göre, Defterdar-
lığa yükselebilen üç vazifeden birisi olan Defter 
Eminliği, memuriyette çıkılabilecek üst düzey altı 

makamdan (menâsıb-ı sitte) birisi sayılmaktadır.

Defter Emini’nin yönetimindeki Defterhâne’de; 
Kisedar, kâtipler, şakirdler, sarraf, mülazım,  oda-
cı, defterci, mücellid gibi pek çok görevli de yer 
almaktadır. Tanzimat’ın ilanından sonra özel mül-
kiyetle ilgili düzenlemelerin önem kazanması ve 
1847 yılında Defterhane’nin bugünkü modern 
tapu teşkilatına benzer bir hüviyete kavuşmasın-
dan sonra yapısı büyük oranda değişmiştir. Baş-
langıçta sadece üç birimden oluşan Defterhane; 
Kuyudat Kalemi, Muhasebeci, Senedat Kalemi, 
Mektub Kalemi, Evrak Dairesi gibi pek çok alt bi-
rimden oluşan ve taşra teşkilatlanması bulunan 
büyük bir yapıya kavuşmuştur. Ancak, gerek kla-
sik dönemde gerekse Tanzimat’tan sonraki yapısı 
içerisinde Defterhane’nin asıl memur kadrolarını 
kâtipler oluşturmuştur.

Osmanlı Devleti’nde, Defterhâne’de muhafaza edilen defterler ile ilgili “Kuyud-ı Hâkânî 
tezvirden salim olmakla ma‘mulün-bihtir” görüşü hâkimdir. Yani, Defterhane defter-
leri her türlü zararlı içerikten ve yanlıştan korunmuş, güvenilir kaynaklardır.

ÇOCUK MEMURLARI(TAPUNUN)ÇOCUK MEMURLARI(TAPUNUN)ÇOCUK MEMURLARI

DEFTERHÂNE’NİN
(TAPUNUN)
DEFTERHÂNE’NİN
(TAPUNUN)
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Defterhane kâtipleri, devlet yapısının ana kütükleri 
olan tahrir defterlerinin tutulmasından kayıt çıkar-
maya, berat tezkerelerinin hazırlanmasından diğer 
dairelerin defter tutma işlerine yardımcı olmaya 
kadar pek çok işte görev alırlardı. “Ehl-i Kalem ve 
Sahib-i Rakam” olarak tanımlanan bu memurlar 
defterlerle birlikte savaşlara da katılır, yeni fethedi-
len bölgeleri yerinde kayıt altına alırlardı.

Döneminin en gözde memurları olan Defterhane 
kâtipleri, işlerindeki başarılarının yanı sıra ahlaki 
yapılarıyla da dikkat çekmektedir. 

Devletin diğer kurumlarında hizmet verenlerden 
özenle seçilip Defterhâne’ye kâtip olarak geçen az 
sayıda çalışan olmakla birlikte, Defterhâne kâtip-

lerinin çoğu kendi içinde yetişen, “şakird” adı 
verilen memurlardan oluşmaktadır. Bunun ne-
deni; defterlerle ilgili muamelata hâkim olmaları, 
kanunlarla iç içe yetişmeleri, buradaki defterlerin 
ve bu defterler üzerindeki işlemlerin devletin malî, 
siyasî, beşerî ve askeri işleyişindeki taşıdığı hassasi-
yetten ileri gelmektedir.

Osmanlı Dönemi’nde Enderun Mektebi ile çeşitli 
medreselerde eğitim alarak devlet kademelerinde 
görev alınabilmekle birlikte, asıl memur kadroları 
yine resmi dairelerin kendi içerisinde yetişmektey-
di. Osmanlı’da II. Mahmut Dönemi’ne kadar, hususi 
olarak memur yetiştirmek amacıyla açılmış teknik 
okullar bulunmadığı için, kalem ya da emanet gibi 
isimler verilen resmi daireler, mesleki bir okul gö-
revi görmüşlerdir. Buralarda usta-çırak ilişkisi içeri-
sinde yetiştirilen çocuklar, yetenekleri ve liyakatleri 
değerlendirilerek kâtiplik kadrolarına geçmişler-
dir. Devletin merkez bürokrasisinde ve sonraki dö-
nemde taşra teşkilatlanmalarında bu memuriyet 
usulünün II. Meşrutiyet Dönemi’ne kadar uygu-
landığı bilinmektedir. Defterhane’nin kâtiplerden 
sonraki en kalabalık memur grubu olan şakirdler 
de işte bu eğitimi alan çocuk memurlardır.

Okuma ve basit matematik eğitimini sıbyan mek-
tebinde alan 7-8 yaşlarındaki bu çocuklar, Defter-
hâne’ye gelerek, Defter Emini’nin huzurunda bir 
sınava tabi tutulurlardı. Hat ve imla ile matematik 

Defterhâne dokümanlarından 
genel görünüm.

Defter Emini (ortada)

Tarihi kaynaklarda Defterhane kâtipleri; 
“son derece güvenilir, sadık, şuurlu, 
istikamet sahibi ve meşgul oldukları 
işlerde mükemmel seviyede kanun ve 
işleyiş bilgisine sahip memurlar” olarak 
tanımlanmaktadır. Koçibey Risalesi’nde 
“Defter-i Hâkânî kâtiplerinin dürüst 
ve dindar kimseler olduklarını ve 
ihtiyaç duyulan kalemlerde bunlar gibi 
memurların yeterli miktarda istihdam 
edilmeleri gerektiğini” ifade etmiştir.
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öğrenmeye istekli ve yetenekli olan çocuklar tespit 
edilirdi. Sınavı geçen ve kabul edilen çocuk, Def-
ter Emini’nin arzıyla Defterhâne’ye şakird olarak 
kaydedilirdi. 10 Yaşının üzerindeki çocuklar ise akıl 
baliğ olduğu, uyum sağlayamayacakları ve sorun 
çıkarabilecekleri düşüncesiyle kabul edilmemek-
teydi.

Şehir kültüründe yetişmiş, genellikle memur bir 
ailenin ferdi olan ve zamanla devletin bürokratik 
yapısının vazgeçilmez memur kadrolarına dönü-
şen çok küçük yaştaki bu çocuklar, şakird olarak 
kaydedilmelerinin hemen akabinde eğitim ve iş 
hayatlarına başlarlardı.

Şakird olarak kabul edilen çocuk, yanında eğitim 
görmesi için bir kâtibin nezaretine verilirdi. Bun-
dan sonra şakird, herhangi bir gelire sahip ol-
maksızın, sabahtan itibaren mesai bitimine kadar 
hocasının hizmetinde getir-götür işlerine bakar, 
defterlerdeki yazı türleri ve rakamlar ile diğer mu-
ameleler hakkında yetiştirilirdi. Bu çocuklar, rutin 
işlerin dışında fenni, beşeri, edebi ve dini ilimler ile 
birlikte adap ve ahlak eğitimini de burada alırlar-
dı. Şayet şakird gereğince ihtimam ve sadakatle 
çalışır, kabiliyeti de görülür ise 5-6 sene hizmetten 
sonra “şakird müdavimdir” diye kayda geçirilirdi. 
12-14 yaşlarında kalemin daimi memurları arası-
na giren ve fakat hala şakird olan çocuk memura 
bundan sonra maaş bağlanır ya da tasarruf etmek 
üzere kendisine timar tahsis edilirdi. 

Müdavim olduktan sonra 100-250 akçe arasında 
maaş bağlanan bu çocuk memurların bir diğer 
gelir kalemini de kâtibiye harçları oluşturmaktay-
dı. Defterhâne’de yapılan her bir işlem için alınan 
bu harçlar birikir ve ay sonunda memurlara un-

vanlarına göre pay edilirdi. Kâtibiye harcı denilen 
bu gelirden paylarına düşen miktar yüksek olma-
lıdır ki, herhangi bir maaş veya timar tahsis edil-
meyip bu harçlarla geçimini temin eden pek çok 
memur bulunmaktaydı.

Başlangıçta görevleri getir-götür işleriyle sınırlı 
iken, yetenekli olup yazı sanatlarını öğrenen ço-
cuklar kâtiplerin yanında basit yazı işlerinden za-
manla diğer muamelatla ilgili tüm işlerde de görev 
alabilirlerdi. Hatta şakird denilen bu çocuklardan 
tahrirlerde görevlendirilenlerin de olduğu kaynak-
larda tespit edilebilmektedir. Şakirdler içinde yete-
neği görülenlerden bazılarının diğer Defterhâne 
personeli ile birlikte seferlerde de bulundukları ve 
kâtiplerin yardımcısı gibi hizmetleri yürüttükleri 
görülmektedir. Nitekim Revan Seferi’ne ait H.1025 
(M.1616) yoklama kaydından bu seferde 34 nefer 
timarlı şakirdin hizmet ettiği görülmektedir. II. Os-
man’ın 1621 tarihindeki Lehistan Seferi’nde ise 5’i 
ulufeli 24’ü timarlı 29 şakirdin görev yaptıkları tes-
pit edilebilmektedir. 

Defterhane’nin çocuk memurları hakkındaki bilgi-
lere birçok arşiv belgesinde rastlanmakla birlikte, 
daha detaylı veriler, 1840’lı yıllara kadar Defterha-
ne Şakirdanının Ru’us Defteri’nden tespit edile-
bilmektedir. Bu defterlerde, kaleme şakird olarak 
alınan çocuk memurların isimleri, kaç yaşında 
alındıkları, memleketleri, hangi defter emininin 
arzıyla alındıkları gibi bilgiler yer almaktadır. Bu 
defterler sayesinde 1840’dan önceki Defterhane 
teşkilatı içerisinde yüzlerce çocuk memurun görev 
aldığı tespit edilebilmektedir. Bu tarihten sonra ise 
Defterhane Memurlarının Sicil Defterleri, şakirdlik 
sisteminin devam ettirildiğini ortaya koymaktadır.

Defterhane defterlerinde kullanılan 
siyakat yazısı örneği

ÇOCUK MEMURLARI(TAPUNUN)ÇOCUK MEMURLARI(TAPUNUN)ÇOCUK MEMURLARI

DEFTERHÂNE’NİN
(TAPUNUN)
DEFTERHÂNE’NİN
(TAPUNUN)
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1847 yılında Defterhane modern tapu teşkilatı şek-
linde düzenlendiğinde ve bilhassa 1860 yılından 
itibaren illerde Defter-i Hâkânî Müdürlükleri ve Ka-
zalarda Defter-i Hâkânî Kâtiplikleri şeklinde Def-
terhane’nin taşra teşkilatı oluşturulduğunda, bu-
ralarda ortaya çıkan memur ihtiyacını karşılamak 
için de yine şakirdlik uygulamasından faydalanıl-
dığı görülmektedir. Ancak taşra teşkilatlanmasın-
daki şakirdlerin 7-8 yaşlarında değil 11-14 yaşlarında 
dairelere alındığı görülmektedir. 

Memurin Sicil Defterlerindeki 2567 kayıt üzerinde 
yapılan incelemede, 513 çocuğun Defterhane mer-
kez ve taşra birimlerinde mülazım (stajyer) olarak 
göreve başladıkları tespit edilebilmektedir. Taşra-
da alınan mülazımların merkezdeki şakirdlerden 
farkı ise maaşla göreve başlamalarıdır. Bunların, 
cüz’i de olsa, işe başladıklarında belli bir gelire sa-
hip oldukları görülmektedir. Taşradaki bu çocuk 
memurlar da 1-5 yıl arasında eğitim almaktadır. 
Eğitim sonunda liyakatli oldukları görülen ve iş-
lerini iyi yaptıkları belirlenen çocuklar, asıl memur 
kadrosuna geçirilmişlerdir. Memur sicil kayıtlarına 
göre en küçük 13 yaşında olmak üzere 15-16 yaşla-
rında kâtipliğe geçen bu çocuk memurlar Cum-
huriyet’in ilan edilmesine kadar tapu teşkilatının 
kadrolarında görev yapmışlardır.

Tanzimat Dönemi’nden itibaren üst düzey devlet 
erkânının referanslarıyla bazı suiistimaller yaşan-
mış ise de Defterhâne şakirdliğine titizlikle yapılan 
elemelerden geçen, kabiliyetli olduğu kadar güve-
nilir olduğuna kanaat getirilen çocuklar seçilmek-
teydi. Defterhane memurlarının devlet kadroları 
içerisinde bu kadar seçkin ve güvenilir görülmesi-
nin temelinde işte bu ihtimam yatmaktadır.

Tapu teşkilatının tarihsel alt yapısını şekillendi-
ren, şakird veya mülazım olarak çalıştıktan sonra 

memur kadrolarına geçen bu çocuklar, liyakat ve 
sadakati nispetinde terfi ederek kâtipliğe, defter 
eminliğine ve hatta daha da üst mevkilere kadar 
yükselebilmişlerdir.

KAYNAKLAR:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi 
Başkanlığı:

TKG. KK. No:33 Defterhane Şakirdanının Ru’us Def-
teri

TKG. KK. MSd. No. 1-11 Defterhane Memurin Sicil 
Defterleri

Topkapı Sarayı Müze Arşivi: TSMA. Def. No: 3208

Defterhane hakkında detaylı bilgi ve faydalanılan 
diğer kaynaklar için bkz.: Mehmet YILDIRIR, Son-
gül KADIOĞLU, “Defterhane’den Tapu ve Kadast-
ro’ya: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Ta-
rihçesi”, Ankara 2010

Vezir-İ A’zam Ahmet Paşa Vakfiyesi



www.tkgm.gov.tr  |  2022 | 39

FAALİYETLER

Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu (FIG) tara-
fından, sonuncusu 2018 yılında İstanbul’da olmak 
üzere 4 yılda bir düzenlenen Kongre bu yıl Polon-
ya’nın başkenti Varşova’da 11-15 Eylül tarihleri ara-
sında aşağıdaki yer alan başlıklar ana tema olarak 
belirlenerek düzenlenmiştir.

• Kadastroda gelecek uygulamalar, çevresel soru-
lar, mühendislik ve madencilikte Haritacılık 4.0

• Kovid zamanlarında ve sonrasında mesleğimiz

• Açık erişim gelecek yol haritasının önemli başlığı 
mıdır?

• Diğer disiplinler için haritacılık bilgileri/yetenek-
leri

Genel Müdürümüz Mehmet  Zeki ADLI’nın Baş-
kanlığında, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa AS-
LAN, Harita Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT, 
Tapu ve Kadastro Uzmanları Dr. İsmail DURSUN 
ile Sinan ÇOLAK ve Gaziantep Kadastro Müdürü 
Mahmut ZENCİRCİ’den oluşan heyet FIG 2022 et-
kinliğine katılarak kurumumuzu temsil etmiştir. 

Kurumumuzca yürütülmekte olan 3 Boyutlu Ka-
dastro Çalışmaları, Amasya İli 3 Boyutlu Kadastro 
Pilot Uygulaması ve kadastral veri kalitesinin be-
lirlenmesi ve iyileştirilmesi gibi projeleri tanıtımına 
yönelik sunum hakkı elde edilmiş ve kongrenin 
önemli zaman dilimlerinde öncelikle sunulmasına 
fırsat verilmiştir. Bu kapsamda; Harita Dairesi Baş-
kanı İbrahim CANKURT tarafından “3B Kadastro 
Altlığı olarak 3B Şehir Modellerinin Kullanımı: 
TKGM Modeli Örneği”, Tapu ve Kadastro Uzma-
nı Dr. İsmail DURSUN tarafından “Türkiye’de Ka-
dastro Verilerinin Kalitesinin Belirlenmesinin 
Sağladığı Katkılar” ve Tapu ve Kadastro Uzmanı 
Sinan ÇOLAK tarafından “3 Boyutlu Kadastro Ça-
lışmalarının Olası Sosyo-Ekonomik Yansımaları” 
sunumları gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca bu sene düzenlenen etkinlikte FIG Başkan 
ve Başkan Yardımcıları seçim gerçekleştirilmiş 
olup ülkemiz adına başkan adayı olan Orhan ER-
CAN’a gerekli destek sağlanmıştır.

27. FIG Kongresine Katılım Sağladık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız 
Murat KURUM’un Karabük ilçelerinde meydana 
gelen sel felaketi nedeniyle gerçekleştirmiş olduk-
ları incelemelere eşlik etmek üzere Karabük İli’ne 
giden Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Kas-
tamonu Bölge Müdürlüğüne bağlı Karabük Tapu 
ve Kadastro Müdürlüklerini ziyaret ederek çalış-
malar hakkında bilgi aldı.

Genel Müdürümüz Karabük’te

Faaliyetler

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Tapu ve 
Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında yapı-
lacak çalışmaların değerlendirilmesi ve ileri dönük 
yapılabilecek iş birliği çalışmalarının değerlendiril-
mesi amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü’nü ziyaret eden Dünya Bankası Misyon Heyeti-
ni makamında kabul etti.

Görüşmenin ardından, Anna CORSI, Ahmet KİN-
DAP, Zdravko GALIC, Vladimir ETIMOV, Süha SATA-

NA’dan oluşan misyon heyeti, Tapu Dairesi Başka-
nı Hasan ÇELİK, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa 
ASLAN, Harita Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT, 
Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Mustafa 
AKKUL, Proje Sorumlusu Özgen Sadu ÇAĞLAR, 
TKMP-EF Proje Uygulama Biriminden Bahadır 
KARALARLI, Bilgehan ÖZSOY, Ragıp PEHLİVANLI 
ve yeni proje çalışmalarında görevli komisyon üye-
lerinin katıldığı teknik konuların görüşüldüğü top-
lantılar yapıldı.

Dünya Bankası Heyeti Ziyareti
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Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AYBER baş-
kanlığında Taşınmaz Değerleme Başkanı  Mustafa 
AKKUL, Ankara Tapu ve Kadastro I. Bölge Müdürü 
Mürsel Necmi AKKOCA, Bölge Müdür Yardımcıla-
rı, Şube Müdürleri, Ankara Bölgeye bağlı Kadast-
ro Müdürleri, Mühendisler ve Teknik personellerin 
katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve 
taşra teşkilatının 2022 yılı Hizmet İçi Eğitim planı/
faaliyetlerini değerlendirmek ve 2023 yılı Hizmet 
İçi Eğitim planı/faaliyetlerini hazırlamak ve karara 
bağlamak amacıyla Eğitim Kurulu toplantısı Genel 
Müdür Yardımcımız  Metin BEYAZ Başkanlığında 
ve Eğitim Kurulu üyeleri Strateji Geliştirme Daire 
Başkanı V. Ali TÜRKYILMAZ, Bilgi Teknolojileri Dai-
resi Başkanı Cevdet Ekmel HATİPOĞLU, Tapu Da-

iresi Başkanı Hasan ÇELİK, Kadastro Dairesi Baş-
kanı V. Avni FİŞ, Personel Dairesi Başkanı İbrahim 
ÖZTÜRK ve Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü Nev-
zat KUL’un  katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüz XXII. IPRA-CINDER uluslara-
rası kongresine katılım sağlamıştır.  IPRA-CINDER 
(International Property Registries Association) 50 
üye ülkenin tapu kayıt kuruluşları, taşınmaz kayıt 
sistemleri ve taşınmaz hukuku alanında araştır-
ma yürüten akademisyenler, uluslararası örgütler, 
üniversiteler ile profesyonellerinin temsil edildiği 
uluslararası bir kuruluştur.

IPRA-CINDER iki senede bir olmak üzere, farklı üye 
ülkelerin ev sahipliğinde düzenlenen ve  hukuki 
tematik başlıklar çerçevesinde bildirilerin sunul-
duğu kongreler düzenlemekte olup, farklı tapu 
kuruluşları ve ülkelerin  birbirleriyle temas kurma-
sını sağlamaktadır. Bu yıl “Tapu Sicili ve Küreselleş-
me” ve “Tapu Sicilinin Sürdürülebilir Kalkınmadaki 
Rolü” başlıklarında belirlenen temalar altında bir-
çok farklı bildiri sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzü kongrede Yabancı İşler 
Dairesi Başkanımız Gökhan Çanakçı’nın başkanlı-
ğında Tapu ve Kadastro Uzmanları Özlem Hacıoğ-
lu ve Ümit Yıldız temsil etmişlerdir.

Kongrede The Way Towards a Comprehensive Ele-
ctronic Land Registry and Cadastre For Turkey adlı 
bildiri sunulmuş ve Yabancı İşler Dairesi Başkanı 
Gökhan Çanakçı ile bir röportaj düzenlenmiştir.

2019 yılında Kurumumuzca başlatılan, IPRA-CIN-
DER Genel Sekreterliği ve Dışişleri Bakanlığımız 
temsilcilikleri ile devam eden üyelik görüşmeleri 
süreci de, Genel Kurul esnasında talebimizin oy-
birliği ile kabul edilmesi sonucu tamamlanmıştır. 
Kurumumuz, Avrupa Birliği Tapu İdareleri Birliği 
(ELRA) gözlemci üyeliği yanı sıra IPRA-CINDER 
üyesi olarak faaliyetlerine devam edecektir.

Genel Müdürlüğümüz IPRA CINDER 
Üyelığ̇ıṅe Kabul Edıl̇di
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Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yük-
sekokulunun mezuniyet töreni 24 Haziran 2022 ta-
rihinde gerçekleşti.

Mezuniyet törenine Tapu Dairesi Başkanı Hasan 
ÇELİK, Arşiv Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık YİĞİT, 
Personel Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK, Şube 
Müdürleri, Uzmanlar ve kurum personeli katıldı.

Kurumumuzun stant açtığı törende, Tapu Kadast-
ro Yüksekokulu öğrencilerine hediyeler verildi.

Tapu Kadastro Yüksekokulunun
Mezunıẏet Töreni

Faaliyetler

Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN, Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat ERDOĞAN, Kay-
seri Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mustafa ÇE-
TİNKAYA, Kayseri Tapu ve Kadastro Bölge Müdür 
Yardımcıları, Kadastro Dairesi Başkanlığı Kontrol 
Mühendisleri Neşe BUÇAN, Fatih Çağatay KAP-
LAN’ın, katılımları ile Nevşehir ili, Kozaklı ilçesinde 
MEGSİS ve Kadastro Müdürlükleri faaliyetlerinin 
değerlendirme toplantısı yapıldı.

Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN, Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat ERDOĞAN, Kay-
seri Bölge Müdürü Mustafa ÇETİNKAYA, ve Kozaklı 
Belediye Başkanı Av. Akif KABUKCUOĞLU ve Ko-
zaklı Kaymakamı Erkan ADIBELLİ’nin konuşmaları 
ile toplantı başladı.

Toplantı kapsamında; Bölge Müdürü Mustafa ÇE-
TİNKAYA, Kadastro Dairesi Başkanlığı Kontrol Mü-
hendisleri Neşe BUÇAN, Fatih Çağatay KAPLAN 
tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki kadastro mü-

dürlüklerince yürütülen kadastral faaliyetlerin 
daha etkin, ekonomik ve hızlı sunulması ve elekt-
ronik kadastronun altyapısının oluşturulması ça-
lışmaları kapsamında yeni yol haritasının belir-
lenmesi, veri onayı, başvuru süreçleri ile personel 
performans kriterlerinin belirlenmesine yönelik 
çalışmalar yapıldı.

Toplantıda, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve 
çözüm önerileri, uygulama birliğinin sağlanması 
ve kamu hizmet standartlarının yükselmesine yö-
nelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Müdür Yardımcımız  Tamer İNAN ve Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat ERDOĞAN Böl-
ge Müdürlüğü ile birlikte,  yetki alanında bulunan 
Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir Kadastro Mü-
dürlükleri, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, Kır-
şehir, Kaman, Mucur, Akpınar, Boztepe, Nevşehir, 
Ürgüp, Avanos, Kozaklı, Gülşehir, Hacıbektaş, Niğ-
de ve Bor Tapu Müdürlükleri ile Nevşehir ve Niğ-
de kadastro şantiyelerini ziyaret ederek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

Genel Müdür Yardımcımız İNAN, Müdürlüklerin fi-
ziki mekanlarında, Nevşehir ve Niğde Tapu ve Ka-
dastro Müdürlükleri hizmet binalarının yapılacağı 
arsalarda incelemelerde bulundu.

Ayrıca Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN, 
Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu ve Kadastro Mü-
dürlüklerinde görev yapan personelin sorunlarını 
dinleyerek özverili çalışmalarından dolayı persone-
le teşekkür etti.

Kayseri Bölge Müdürlüğü Değerlendirme 
Toplantısı Yapıldı
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Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölge Başkan 
Yardımcısı Anna Bjerde, Dünya Bankası ile yaklaşık 
20 yıldır başarılı projeler yürüten Genel Müdürlü-
ğümüzü ziyaret etti.
Ziyarette Başkan Yardımcısı ile birlikte Türkiye 
Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, Kalkınma 
Etkinliği Birimi Müdürü Sudharshan Canagara-
jah, Kıdemli Operasyon Sorumlusu Mustafa Uğur 
Alver, Başkan Yardımcısı Özel Asistanı Fanny Wei-
ner, Sürdürülebilir Kalkınma Sektör Lideri Laurent 
Debroux ve Kıdemli Dış İlişkiler Sorumlusu Tunya 
Celasin yer aldı.
Ziyaret kapsamında, Genel Müdürlüğümüz Ku-
yud-ı Kadime Arşivi’nde muhafaza edilen başta 
Ayasofya Vakfiyesi olmak üzere paha biçilemez ar-
şiv hazinelerimizin tanıtımı gerçekleştirildi.
Server Efendi Sergi Salonunda, Yurt Dışı kayıt ve 
Araştırma Hizmetleri Birim sorumlusu Hakkı ŞA-
HİN tarafından gerçekleştirilen tanıtımda, 600 yılı 
aşkın bir süredir milletimizin hizmetinde olan Def-
terhane Teşkilatının Tarihçesi ile bu yapının işleyişi 

içerisinde oluşan arşiv hazinelerimizin muhtevası 
hakkında bilgi verildi.
Ziyarette,  Arşiv Dairesi Başkanı Bekir Tarık YİĞİT, 
Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, TKMP 
EF Proje Sorumlu Özgen Sadu ÇAĞLAR hazır bu-
lundu.

Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan 
AYBER, Tapu ve Kadastro Modernizasyon 
Projesi kapsamında yapılacak çalışmala-
rın ve ileri dönük yapılabilecek iş birliği 
çalışmalarının değerlendirilmesi amacıy-
la Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nü 
ziyaret eden Dünya Bankası Misyon He-
yetini makamında kabul etti.
Görüşmelerin ardından, Anna CORSI, 
Ahmet KİNDAP, Richard GROVER, Zd-
ravko GALIC, Vladimir ETIMOV, Süha SA-
TANA’dan oluşan misyon heyeti, Kadast-
ro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, Harita Dairesi 
Başkanı İbrahim CANKURT, Taşınmaz Değerleme 
Dairesi Başkanı Mustafa AKKUL, Proje Sorumlusu 
Özgen Sadu ÇAĞLAR, TKMP-EF Proje Uygulama 
Biriminden Bahadır KARALARLI ve Ragıp PEHLİ-
VANLI’nın katıldığı teknik konuların görüşüldüğü 
toplantılar düzenlendi. Toplantılara proje ile bağ-

lantılı olarak farklı kurum ve kuruluşların temsilci-
leri de davet edildi.

Toplantıların ardından Misyon Heyeti ve Kuru-
mumuz temsilcilerinden oluşan heyet, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Mü-
dürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 
yetkilileri ile görüştü.

Dünya Bankası Heyeti
Kurumumuzu Ziyaret Etti

Dünya Bankası Misyon Heyeti Ziyareti
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Elazığ Bölge Müdürlüğü Ziyareti

Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN, Kadastro 
Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN ve beraberindeki 
heyet Elazığ Tapu ve Kadastro XVI. Bölge Müdürlü-
ğünü ziyaret etti.

Elazığ Bölge Müdürü  Mahir TUNCER’in, Bölge Mü-
dürlüğünün çalışmaları hakkında sunum yaptığı 
toplantı da,  22/A projeleri kapsamındaki çalışma-
lar ve MEGSİS projeleri değerlendirildi.

Genel Müdür Yardımcımız  Tamer İNAN, Kadastro 
Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN ve beraberindeki 
heyet Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli şantiyele-
rindeki iş ve işlemleri yerinde inceledi.

 Elazığ Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu ve Kadastro 
Müdürlüklerini de ziyaret eden heyet,   personelin 
taleplerini dinledi ve özverili çalışmalarından dola-
yı personele teşekkür etti. 

Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan 
AYBER, Taşınmaz Değerleme Dairesi 
Başkanı Mustafa AKKUL ve beraberin-
deki Heyet, Antalya Tapu ve Kadastro VI. 
Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcımız ve beraberin-
deki Heyet, Antalya Bölge Müdürü Funda 
AYDIN SEYMEN, ilgili Kadastro ve Tapu 
Müdürleri ile teknik personelin de katılı-
mıyla;  Kadastro Müdürlüklerince yürü-
tülen kadastral faaliyetler ve elektronik 
kadastronun alt yapısının oluşturulması 
çalışmaları kapsamında “Mekansal Gayri-
menkul Sistemi (MEGSİS) ve Faaliyetleri” 
konulu eğitim toplantısına katıldı.

Toplantıda Kadastro Dairesi Başkanlığın-
dan; Denetim Birimi Sorumlusu Tapu ve Kadastro 
Uzmanı Ahmet ÖĞÜT, Kadastro Veri Yönetimi ve 
Entegrasyonu Biriminde Tapu ve Kadastro Uzma-
nı İsmail DURSUN, Güncelleme Biriminde Kontrol 
Mühendisi Alptekin KEÇELİ tarafından teknik per-
sonele yönelik sunum yapıldı.

Eğitim sonrasında Genel Müdür Yardımcımız Adil 
Hakan AYBER ve Taşınmaz Değerleme Dairesi 
Başkanı Mustafa AKKUL, Bölge Müdürü Funda 
AYDIN SEYMEN ve Bölge Müdür Yardımcısı Hacı 
Emin YÜCEL ile birlikte Muratpaşa, Konyaaltı, Ke-
pez ve Aksu Tapu Müdürlüklerinde incelemelerde 
bulundular.

Antalya Bölge Müdürlüğü Ziyareti
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Erzurum Bölge Müdürlüğü Ziyareti
Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AYBER, 
Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Mustafa 
AKKUL ve beraberindeki heyet Erzurum Tapu 
ve Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğünü ziyaret 
etti.

Ziyarette, Erzurum Bölge Müdürü Hakkı YETİ-
ŞİR, yapılacak olan yeni hizmet binası ve Bölge 
Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kadastro Müdürleri ile yapılan toplantı da 22/A 
projesi kapsamındaki çalışmalar değerlendiri-
lerek, şantiyelerdeki iş ve işlemler yerinde ince-
lendi.

Erzurum Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu Mü-
dürlüklerini ziyaret eden Genel Müdür Yar-
dımcımız Adil Hakan AYBER ve Taşınmaz 
Değerleme Dairesi Başkanı Mustafa AKKUL, 
personellerimize özverili çalışmalarından dola-
yı teşekkür etti.

Erzincan Bölge Müdürlüğü Zıẏareti
Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AY-
BER, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı 
Mustafa AKKUL, Yabancı İşler Dairesi Baş-
kanı Sadettin TUNAS ve beraberindeki He-
yet, Erzincan XXIV. Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, Erzincan Bölge Müdürü Mehmet 
Arif ÖK, Bölge Müdürlüğü yetki alanında 
birimlerde devam eden çalışmalarla ilgili 
Genel Müdür Yardımcımıza bilgi verdi.

Erzincan, Gümüşhane, Bayburt Kadastro 
Müdürlükleri ile yapılan toplantıda, MEGSİS 
kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi.

Genel Müdür Yardımcımız AYBER ve bera-
berindeki Heyet, Bölge Müdürlüğüne bağlı 
Erzincan Tapu ve Kadastro Müdürlüklerini 
de ziyaret ederek personellere özverili çalış-
malarından dolayı teşekkür etti.
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Eskişehir Bölge Müdürlüğü Ziyareti

Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN, Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat ERDOĞAN, Ba-
kım Onarım Şube Müdürü Ömer GÜLLÜCE ve 
Proje ve Yapım Şube Müdürü Turgay SEVİNDİK ile 
birlikte Kütahya ve Eskişehir’de yapım ve onarım 
çalışmaları devam eden hizmet binalarında ince-
lemelerde bulundu.

Genel Müdür Yardımcımız ve beraberindeki heyet 
aynı zamanda, Eskişehir Bölge Müdürlüğü ile Eski-
şehir ve Kütahya Tapu ve Kadastro Müdürlükleri-
ni ziyaret ederek, personelin taleplerini dinledi ve 
özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür 
etti.

Kadastro Müdürlüklerince yürütülen ka-
dastral faaliyetlerin daha etkin, ekono-
mik ve hızlı sunulması amacıyla; Eskişe-
hir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 
Bilecik, Afyonkarahisar Kadastro Müdür-
lükleri koordinatörlüğünde yapılan pilot 
çalışmaların sonuçlarının tartışılması, ge-
nele yayılması, bu bağlamdaki mevzuat 
ihtiyacının tespiti ve elektronik kadast-
ronun altyapısının oluşturulması kapsa-
mında; Genel Müdür Yardımcımız Adil 
Hakan AYBER ile Taşınmaz Değerleme 
Daire Başkanı Mustafa AKKUL ve Kadast-
ro Dairesi Başkanlığı Uzmanlarınca su-
numlar yapıldı.

Çalışma toplantısına Kadastro Müdürleri, 
Eskişehir Bölge ve bağlı Eskişehir Merkez 
Birim amirleri ve teknik personel katıldı.

Ayrıca Genel Müdür Yardımcımız AYBER 
ve beraberindeki Heyet, Eskişehir Böl-
geye bağlı Tapu Müdürlüklerini ziyaret 
ederek incelemeler yaptı ve personel ile 
karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bu-
lundular.

Eskişehir Bölge Ziyareti
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Hatay Bölge Müdürlüğü Zıẏareti
Genel Müdür Yardımcımız  Tamer İNAN, Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat ERDOĞAN, Hatay 
Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürü  Tamer TAŞKI-
RAN ve beraberindeki heyetin katılımı ile  Adana İli, 
Seyhan İlçesinde MEGSİS ve kadastro müdürlükleri 
faaliyetlerinin değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda  Kadastro Dairesi Başkanlığı Kontrol 
Mühendisleri Neşe BUÇAN ve Fatih Çağatay KAP-
LAN  tarafından sunumlar yapıldı.
Genel Müdür Yardımcımız  Tamer İNAN ve Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat ERDOĞAN Böl-
ge Müdürlüğünün yetki alanında bulunan Hatay, 
Adana, Mersin  ve Osmaniye illerinde bulunan bazı 
Tapu Müdürlükleri ile kadastro şantiyelerini ziyaret 
ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Konya Bölge Müdürlüğü Zıẏareti
Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AYBER, 
Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Mustafa 
AKKUL ile Tapu ve Kadastro Uzmanlarından olu-
şan Heyet, Kadastro Müdürlüklerinde yürütülen 
kadastral faaliyetlerin etkin ve verimli sunulma-
sı, yapılan çalışmaların sonuçlarının tartışılması, 
bu bağlamda mevzuat ihtiyacının tespit edilerek 
elektronik kadastronun altyapısının oluşturulması 
kapsamında; Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Mü-
dürlüğünü ziyaret etti.
Eğitim semineri, Genel Müdür Yardımcımız ve Ta-
şınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Mustafa AK-
KUL’un konuşmalarının ardından Tapu ve Kadast-

ro Uzmanlarının eğitim sunumları ile devam etti.
Eğitim seminerine Genel Müdür Yardımcımız Adil 
Hakan AYBER ve beraberindeki Heyet’in yanı sıra  
Kadastro Müdürleri, Bölge Birim Amirleri ile Bölge 
Müdürlüğü yetki alanındaki Konya, Aksaray ve Ka-
raman Kadastro Müdürlüklerinde görevli Kadastro 
Mühendisleri katıldı.

Yozgat Bölge Müdürlüğü Zıẏareti
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat ERDO-
ĞAN, Yozgat Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürü 
İsmail ERTÜRK ve beraberindeki heyetin katılımı 
ile MEGSİS Veri Onayı ve Başvuru Yönetim Süreçle-
ri hakkındaki toplantı Yozgat Bölge Müdürlüğün-
de gerçekleştirildi.
Toplantıda, Kadastro Dairesi Başkanlığından Şube 
Müdürü Avni FİŞ ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Baş-

kanlığından Erdem ALPAR tarafından sunumlar 
yapıldı.
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Biraz da Nostalji
Tapu ve Kadastro dergimizin ilk sayılarından birkaç say-
fayı sizlerle paylaşıyoruz. Biliyoruz ki gücümüzü sahip ol-
duğumuz kültürden ve gelenekten alıyoruz. Çalışmanın, 
çağın gereğini yerine getirmenin çabasını tekrar hatır-
ladığımız yayınlarımızda da görüyoruz ki amacımız hiç 
değişmemiş; “Disiplinli, kültürel bağını koruyan yapı-
mızla ‘Mülkiyetin Güvencesi’ olmaya 
devam ediyoruz.”
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	Ön kapak son
	01 Genel Müdür önsöz
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