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

:75467089-105/76554
:"ID" numarası ve isim birleştirilmesi
talebi.

21.11.2014

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

: a) 17/10/2014 tarihli ve 0315.EML/611-06/3803 sayılı yazı,
b) 03/11/2014 tarihli ve 75467089-105/71949 sayılı yazımız,
c) 04/11/2014 tarihli 50880659-105/73075 sayılı yazı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezininden alınan ilgi (a) yazınızın incelenmesinden;
vakıfları adına kayıtlı taşınmazların malik kısmında maddi hatalar yapılarak vakıf isminin yanlış
yazıldığından bahisle bu tür hataların önüne geçilmesi ve ileride de tekrarlanmaması için gerekli
tedbirin alınmasının talep edildiği anlaşılmıştır.
Konu, ilgi (b) 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 ilgi (c) yazıda; "...Türkiye Diyanet Vakfı" için
tüzel Kişi "ID' si olarak 2277460" belirlendiği bildirilmiştir.
Bu nedenle; bölgenize bağlı tapu müdürlüklerinin yetki alanlanında bulunan, tapu
müdürlüklerince yapılacak araştırma sonucunda, Türkiye Diyanet Vakfı adına rastlanılacak
taşınmazların, kayıt detaylarına inilmek suretiyle, tapu kütüğü ve TAKBİS sisteminde tescili
doğru olan taşınmazlar ile tapu kütüğünde tescili doğru fakat TAKBİS sistemine 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 gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Davut GÜNEY
Genel Müdür
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/Ankara
0312 413 63 07
tkgm.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için:
N.KARAGÖZOĞLU
KARAMAN
Tapu Müdür Yardımcısı
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