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Başkanlık Birimleri ve Görevleri [1]
?MAR VE KENTSEL DÖNÜ?ÜM B?R?M?: a) ?mar, kentsel dönü?üm, gecekondu,
toprak ve tar?m reformu, arazi toplula?t?rmas? uygulamalar?n?n tescili ve benzeri arsa ve
arazi düzenlemeleri ile bunlar?n de?i?ikliklerine ili?kin hukuksal i?leri izlemek ve
de?erlendirmek, b) Gerçek ki?iler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel ki?ileri ile kamu
kurum ve kurulu?lar?n?n, (a) bendi kapsam?ndaki arsa ve arazi düzenlemelerini içeren
tapu i?lemlerine dair hukuksal görü? ve mukteza talepleri konusunda Ba?kanl?k görü?ünü
olu?turmak, c) Merkez ve ta?ra birimlerinin, (a) bendi kapsam?ndaki arsa ve arazi
düzenlemelerini içeren tapu i?lemlerine dair hukuksal görü? ve mukteza talepleri
konusunda, Ba?kanl?k görü?ünü olu?turmak, ç) Bu bentlere göre birime gelen ve
incelenmek üzere ta?raya intikal ettirilen konularda geri bildirim istenilmesi halinde, geri
bildirim sonuçlar?n?n takibini yapmak, yerindeli?ini kontrol etmek, gerekiyorsa
Ba?kanl?k görü?ünü olu?turmak, d) ??lem dosyalar?n?n tetkiki s?ras?nda Tefti?
Kurulu’na, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel ki?ileri ile kamu kurum ve kurulu?lar?,
mahkemeler ve savc?l?klara intikal ettirilmesi gereken durumlara rastlan?lmas? halinde
gerekli yaz??malar? yapmak.
TAPU ??LEMLER? B?R?M?: a) Tapu Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri, gerçek ve
tüzel ki?ilerin, (1) f?kradaki ?mar ve Kentsel Dönü?üm Birimi’nin i? ve i?lemleri
d???nda kalan tapu i?lemlerine dair hukuksal görü? ve mukteza talepleri hakk?nda
Ba?kanl?k görü?ünü haz?rlamak, b) Kamu hukuku ve Özel hukuk tüzelki?ileri ile kamu
kurum ve kurulu?lar?n?n ve mahkemelerin ve Merkez Te?kilat? birimlerinin, (1)
f?kradaki ?mar ve Kentsel Dönü?üm Birimi’nin i? ve i?lemleri d???nda kalan tapu
i?lemlerine dair hukuksal görü? ve mukteza talepleri hakk?nda Ba?kanl?k görü?ünü
haz?rlamak, c) (1) ve (2) f?krada belirtilen birimlerin görev alan?na girmeyen tapu
i?lemleri hakk?nda hukuksal görü? ve mukteza tayini gerektiren hususlarda Ba?kanl?k
görü?ünü olu?turmak ç) Bu bentlere göre birime gelen ve incelenmek üzere ta?raya intikal
ettirilen konularda geri bildirim istenilmesi halinde, geri bildirim sonuçlar?n?n takibini
yapmak, yerindeli?ini kontrol etmek, gerekiyorsa Ba?kanl?k görü?ünü olu?turmak, d)
??lem dosyalar?n?n tetkiki s?ras?nda Tefti? Kurulu’na, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel
ki?ileri ile kamu kurum ve kurulu?lar?, mahkemeler ve savc?l?klara intikal ettirilmesi
gereken durumlara rastlan?lmas? halinde gerekli yaz??malar? yapmak.
MEVZUAT ARA?TIRMA B?R?M?: a) Ba?kanl???n görev alan?na giren tüm yasal ve
idari düzenlemelerin haz?rlanmas? süreçlerinin yönetimini ve koordinasyonunu
sa?lamak, b) Tapu hizmetlerinin mevzuata uygun olarak gerçekle?tirilmesi için kanun,
yönetmelik ve genelge ve benzeri gerekli düzenlemeleri haz?rlamak, c) Ba?kanl???n
görev alan?na giren konularla ilgili olarak kanun, yönetmelik ve genelge taslaklar?n?
haz?rlayarak gayrimenkul hukuku ve tescil uygulamalar? konular?nda uygulamaya yön
vermek, ç) Ba?kanl???n görev alan?na giren ve mevzuatta yeteri kadar aç?klanmam??
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konulara ili?kin olarak, mevzuat? aç?klay?c? genel duyuru yay?nlamak veya yeni idari
düzenlemeleri yapmak, d) Gerçek ki?iler, özel hukuk tüzel ki?ileri, kamu kurum ve
kurulu?lar? veya Genel Müdürlük birimlerinden gelen mevzuat yap?lmas?/de?i?ikli?i
öneri ve taleplerini de?erlendirmek, e) Ba?kanl???n görev alan?na giren idari
düzenlemelerin tasnifini yapmak, yürürlükte kalmas?nda yarar görülmeyenleri ay?klamak,
güncellenmesini sa?lamak, f) Ta??nmazlara yönelik arac?l?k faaliyetlerini düzenlemek,
bu faaliyetlerin usul ve esaslar?n? belirlemeye yönelik mevzuat düzenlemesi yapmak, g)
Arac? gerçek ve tüzel ki?ilerin tapu müdürlüklerinde tapu i?lemlerine kat?l?m usul ve
esaslar?na dair idari düzenlemeleri yapmak ve faaliyetlerine ili?kin lisans vermek, h)
Mevzuat konular?ndaki tüm genelge, talimat ve duyurular? tasnif edip, sadele?tirip
güncelleyerek yeniden hizmete sunmak.
GENEL DENET?M B?R?M?: a) Tapu müdürlüklerinin denetimi sonucu düzenlenen
inceleme, ön inceleme ve soru?turma raporlar?n? de?erlendirilerek gere?inin
yap?lmas?na yönelik mahalline talimat vermek ve sonuçlar?n? takip etmek, b) Bu
raporlar?n tetkiki s?ras?nda gerçek ki?iler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel ki?ileri ile
kamu kurum ve kurulu?lar?, mahkemeler ve savc?l?klara intikal ettirilmesi gereken
durumlara rastlan?lmas? halinde gerekli yaz??malar? yapmak, c) Raporlarla ile ilgili
Ba?kanl?k birimleri ve di?er Ba?kanl?klar aras?nda koordinasyonu sa?lamak.
ÖZEL DENET?M VE CEVAPLI RAPORLAR B?R?M?: a) Tapu müdürlüklerinin
denetimi sonucu müfetti?likçe düzenlenen ve madde (12)’de belirtilenler d???ndaki di?er
her türlü raporu ve cevapl? tefti? raporunu de?erlendirerek gere?inin yap?lmas?na
yönelik mahalline talimat vermek ve sonuçlar?n? takip etmek, b) Bu raporlar?n tetkiki
s?ras?nda gerçek ki?iler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel ki?ileri ile kamu kurum ve
kurulu?lar?, mahkemeler ve savc?l?klara intikal ettirilmesi gereken durumlara
rastlan?lmas? halinde gerekli yaz??malar? yapmak, c) Cevapl? tefti? raporlar? ile ilgili
mahalline verilen talimata Müfetti?likçe kat?l?nmamas? durumunda, buna kar??
Ba?kanl?k görü?ünü bildirmek, ç) Bu raporlarla ile ilgili gerekirse Ba?kanl?k birimleri ve
di?er Ba?kanl?klar aras?nda koordinasyonu sa?lamak.
YAZI ??LER? VE AR??V B?R?M?: a) Ba?kanl??a ait gelen ve giden evraklar?n kay?t
ve da??t?m i?lerini yapmak, Ba?kanca görevlendirilmesi halinde evrak havalelerini
yapmak, b) Evrak ak??? ile yap?lan yaz??ma ve i?lemlerin sonuçland?r?lma süreçlerini
takip etmek, i?lem süreçlerindeki gecikmeler hakk?nda ilgili birimleri ve Ba?kan?
bilgilendirmek, c) Ba?kanl???n genel ar?ivini mevzuata uygun ?ekilde düzenlemek,
ar?ive gelen evrak?n dosyalamas?n? yapmak ve Ba?kanl?k birimleri ile koordineli
çal???lmas?n? sa?lamak, ç) 5018 say?l? Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
gere?ince Ba?kanl?kça yap?lmas? gereken ayniyat ve mutemetlik i?lerini yürüterek,
bak?m ve onar?m i?leri ile ta??n?r mal kay?t i?lerinin yürütülmesini sa?lamak, d)
Ba?kanl?k personelinin özlük, ayr?l?? ve ba?lama.. gibi i?lerini yapmak, personelin
mesai takibini yaparak ilgili Ba?kanl?ktan al?nacak verileri Ba?kana her ay düzenli
raporlamak, e) Ba?kanl???m?z kat?nda görev yapan temizlik ve destek görevlilerinin
i?lerini usulüne uygun yapmalar?n? sa?lamak, f) Ba?kanl???n tüm ar?ivini dijital ortama
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aktarmak.
PLANLAMA KOORD?NASYON VE BÜTÇE B?R?M?: a) Tapu müdürlüklerinin sevk
ve idaresine yönelik faaliyetleri düzenlemek ve di?er ba?kanl?klarla koordinasyonu
sa?lamak, b) Tapu müdürlüklerinin i? hacimlerine göre y?ll?k çal??ma program?
haz?rlamak, c) Tapu müdürlüklerinde gerçekle?tirilen hizmetlere ili?kin istatistikî verileri
toplayarak sonuçlar? de?erlendirmek, ç) Tapu müdürlüklerinin bütçe ihtiyaçlar?n? tespit
ederek bütçe ile ilgili i?leri gerçekle?tirmek, d) Ba?kanl???n y?ll?k faaliyet raporlar?n?
olu?turup yay?nlamak, stratejik plana ili?kin faaliyet raporlar?n? olu?turup ilgili
birimlerle koordinasyon sa?lamak, e) Tapu müdürlüklerinin etkin ve verimli çal??abilmesi
ad?na Personel Dairesi Ba?kanl???, Strateji Geli?tirme Daire Ba?kanl??? ve Destek
Hizmetleri Dairesi Ba?kanl??? ve di?er Ba?kanl?klarla i?birli?i ve koordinasyon halinde
olmak, f) Kurumun gayrimenkul yönetimi konusundaki vizyonuna uygun çal??malar
yap?p, veri üretmek.
H?ZMET GEL??T?RME VE SÜREÇ ?Y?LE?T?RME B?R?M?: a) Tapu hizmetlerinin
zaman?nda ve etkin ?ekilde sunulmas?na yönelik ara?t?rma ve geli?tirme çal??malar?
yapmak, yürütmek ve sonuçlar?n? almak, b) Elektronik sicilin kurulmas?na ili?kin
hukuksal ve teknik alt yap?n?n olu?turulmas?na yönelik süreçleri yürütmek, takip etmek,
bu konuda di?er Ba?kanl?klar ve birimler aras? koordinasyonu sa?lamak, c) Akit, tescil
veya terkine dair i?lemlerin elektronik ortamda yap?lmas?na ili?kin hukuksal ve teknik alt
yap?n?n olu?turulmas?na yönelik süreçleri yürütmek, takip etmek, bu konuda di?er
Ba?kanl?klar ve birimler aras? koordinasyonu sa?lamak, ç) Tapu hizmetlerinin sunumuna
yönelik mevcut durumun iyile?tirilmesi, yeni projelerin haz?rlanarak hayata geçirilmesi,
di?er Ba?kanl?klarca geli?tirilen projeler için Ba?kanl?k ve birimler aras?
koordinasyonun gerçekle?tirilmesi için faaliyette bulunmak, d) Tapu sicillerinin
tutulmas?na yönelik TAKB?S altyap?s? içerisinde gerçekle?tirilen her türlü çal??mayla
ilgili Bilgi Teknolojileri Dairesi Ba?kanl??? ve di?er Ba?kanl?klarla e?güdüm içerisinde
çal??mak, TAKB?S’e ilave ve de?i?im isteyen görü?lerin tek elden takibini yapmak, e)
Ba?kanl???m?z?n elektronik ortamdaki projeleri kapsam?ndaki i?lemlerinin Tapu
Müdürlüklerinde tamamlanmas?n? sa?lamaya yönelik takip yapmak ve bu konuda
kurumlarla irtibat sa?lamak.
TAPU ??LEMLER? ?LET???M B?R?M?: a)Ba?kanl?kça ve ta?ra birimlerince yerine
getirilmesi mümkün olmayan, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKB?S) veri taban?ndan
özel sorgu ile elde edilebilecek toplu veri talepleri ile elektronik-dijital ortamda istenen
veri talepleri d???nda, Türkiye’de yerle?ik Türk Uyruklu gerçek ki?iler ile Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlar?na göre Türkiye’ de kurulan tüzel ki?ilerin ta??nmaz mallar?yla
ilgili Genel Müdürlü?e iletilen malvarl??? ara?t?rmas? istemlerinin gere?ini yerine
getirmek, b) Gerçek ki?ilerin, gerçek veya kamu hukuku tüzel ki?ileri ile özel hukuk tüzel
ki?i temsilcilerinin Ba?kanl??a bizzat yapt?klar? evrak takibi d???ndaki bilgi edinme
istemlerini kar??lamak, c) C?MER üzerinden ya da Genel Müdürlük bilgi edinme sistemi
(TAKB?S-ERP) üzerinden gelen bilgi edinme taleplerini kar??lamak, gerekirse talep
konusunun di?er ilgili birimlere intikalini sa?lamak ve sonuçlar?n? takip etmek, ç) Çevre
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ve ?ehircilik Bakanl??? Bilgi Edinme Sistemi (Alo 181) üzerinden gelen bilgi taleplerini
kar??lamak ve Ba?kanl?k ile Ça?r? Merkezi (Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? Bilgi Edinme
Sistemi) aras?nda koordinasyonu sa?lamak, d) Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? Bilgi
Edinme Sisteminde (TKGM Ça?r? Merkezi bölümü) görevli personelin e?itimi ve mesleki
yeterliliklerinin art?r?lmas? için gerekli tedbirleri almak ve yürütmek, e) Ça?r?
Merkezinde gerçekle?tirilen arama ve ça?r?larla ilgili veriler olu?turarak Ba?kanl?k ve
ilgili Birimler aras?nda koordinasyonu gerçekle?tirmek.
KARARLAR B?R?M?: a) Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince, Tapu
Müdürlüklerinin, yevmiye kayd?na al?nan ret kararlar?na (Tapu Planlar? Tüzü?ü’ne göre
verilen kararlar hariç) itiraz üzerine verilen onama/bozma kararlar?na kar?? yap?lan
itirazlar? inceleyerek Ba?kanl?k görü?ünü olu?turmak, b) Tapu müdürlüklerince yevmiye
kayd?na al?narak verilen ve do?rudan Genel Müdürlü?e itiraz edilen ret kararlar?
hakk?nda; süresinde yap?ld??? anla??lan itirazlar? incelenmek ve karara ba?lanmak
üzere ilgili bölge müdürlü?üne intikal ettirmek, süresinde yap?lmad??? anla??lan itiraz
dilekçelerini ilgilisine iade etmek, c) Müdürlük ve bölge müdürlü?ünün, talebin yerine
getirilip getirilemeyece?ine ili?kin görü? bildirimi/görü? istemi niteli?inde olan ve
yevmiye numaras?/karar numaras? almayan yaz?, iddia, ?ikâyet ve istemler hakk?nda bir
i?lem yapmadan, konuyu ilgili birime intikal ettirmek, ç) ??lem dosyalar?n?n tetkiki
s?ras?nda Tefti? Kurulu’na, kamu kurum ve kurulu?lar?na, mahkemelere ve savc?l?klara
intikal ettirilmesi gereken durumlara rastlan?lmas? halinde gerekli yaz??malar? yapmak.
Birim Ad?

Birim Sorumlusu

1.Vekalet

2. Vek

?mar ve Kentsel Dönü?üm
Tapu ??lemleri
Mevzuat Ara?t?rma
Genel Denetim
Özel Denetim ve Cevapl? Raporlar
Yaz? ??leri ve Ar?iv
Hizmet Gel. ve Süreç ?yile?tirme
Planlama Koordinasyon ve Bütçe
Kararlar
Tapu ??lemleri ?leti?im Birimi

Murat DEM?RC?

Sebahattin ARSLAN
Mustafa Kayhan KAYA
Derya TA?KIRAN
Elvan KARACA
Necmettin SOLAK
Ahmet KOÇ
Emre ERG?N ERGAN?
Veysel KOZ
Hasan KAYHAN
Murat Bülent ÖCAL

Hande
Niyaz
Mehm
Fatma
Nergi
Yusuf
Sadett
Emre
Alper
Asum

Cem KAHRAMAN
Abdurrahman KARA?AÇ
Recep Alperen KAVAK
Metin ULUDA?
Burak ??M?EK
Mustafa KELE?
Yusuf YALÇIN
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