T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı
Konu

:75467089-105/130004
:"ID" birleştirilmesi talebi.

10.03.2015

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
İlgi

: a) 17/10/2014 tarihli ve 0315.EML/611-06/3803 sayılı yazı,
b) 21/11/2014 tarihli 75467089-105/76554 sayılı yazımız.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezininden alınan ilgi (a) yazının incelenmesi neticesinde
Vakıfları adına kayıtlı taşınmazların malik kısmında maddi hatalar yapılarak vakıf adının
yanlış yazıldığından bahisle bu tür hataların önüne geçilmesi ve ileride de tekrarlanmaması için
gerekli tedbirlerin alınmasının talep edildiği anlaşılmış ve konu, 03.11.2014 tarihli ve
75467089-105/71949 sayılı yazımız ile "...Türkiye Diyanet Vakfı adına kayıtlı taşınmazlardan,
mahallinde yapılacak inceleme sonucu tek isim altında toplanması uygun görülenlerin
birleştirilmek ve ileride yapılması muhtemel tapu işlemlerinde kullanılmak üzere. "Türkiye Diyanet
Vakfı" için bir "ID" numarası belirlenerek..." bildirilmesi denilmek suretiyle Bilgi Teknolojileri
Dairesi Başkanlığına iletilmiş olup, cevaben alınan 04.11.2014 tarihli ve 50880659-105/73075
sayılı yazıda; "...Türkiye Diyanet Vakfı" için tüzel Kişi "ID'si olarak 2277460" belirlendiği
bildirilmiş ve ilgi (b) yazımız ile; ".... bölgenize bağlı tapu müdürlüklerinin yetki alanlanında
bulunan, tapu müdürlüklerince yapılacak araştırma sonucunda, Türkiye Diyanet Vakfı adına
rastlanılacak taşınmazların, kayıt detaylarına inilmek suretiyle, tapu kütüğünde tescili doğru olan ve
bu kayıtların ve TAKBİS uyumu bulunan taşınmazlar ile tapu kütüğünde tescili doğru olan ancak
TAKBİS'e hatalı giriş yapılan kayıtların düzeltilerek "Tüzel Kişi Sabit" tablosunda "Türkiye
Diyanet Vakfı" nın "2277460" ID numarasında birleştirilmesini ve tapu kütüğünde hatalı olan
kayıtların ise talep olması halinde Tapu Sicil Tüzüğünün 74. maddesi gereğince düzeltilmesinin
sağlanması gerekmekte..." olduğu hususu tüm Bölge Müdürlüklerimize bildirilmişti.
Bu defa; Tapu Müdürlüklerimizce birleştirme işlemleri sırasında, sistemsel sorunlar
nedeniyle "ID numarası" birleştirilmelerinin yapılamadığı hususu Genel Müdürlüğümüze
yansıtılmış olup, Bu kapsamda;
1- Bu sıkıntıların aşılması ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde çözümlenmesi amacıyla, ileride
telafisi güç durumlara meydan verilmemesi için, öncelikle birleştirme işlemleri sırasında ilgi (b)
yazımız dışına hiç bir suretle çıkılmaması,
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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0312 413 63 07
tkgm.gov.tr
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Tapu Müdür Yardımcısı
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2- Sistemdeki sorun nedeniyle "2277460" ID numarasında birleştirilemeyen, Türkiye
Diyanet Vakfı adına kayıtlı olduğu sicillerinden sabit olunan ve tapu kütüklerinde tashihe gerek
bulunmayan, ancak TAKBİS'te farklı TAKBİS'te farklı (ID) sistem nolarında girişi yapılmış veya
tapu kütüğünden farklı bir şekilde TAKBİS girişi yapılan (tapu kütüğü-TAKBİS uyumsuzluğu
bulunan) kayıtlara ait (ID) sistem nolarının ve karşısında TAKBİS'teki malik adının yazıldığı
listelerin excel tablosu şeklinde hazırlanarak tüzelkişi malik birleştirmesi yapılmak üzere Bilgi
Teknolojileri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi ve Başkanlığımıza da bilği verilmesi hususunun
Bölgenize bağlı tüm müdürlüklere iletilmesi ile sonucunun takip edilerek gerekli önlemlerin
alınması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hüseyin KESİMOĞLU
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
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