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21 353.704 281.489      35      320.496  209.000 
22 368.713 246.828      36      298.748  211.000 
23 348.656 248.672     37      253.437  217.561 
24 326.908 250.672 

olarak bulunur. 

Kaynakça 

/I/ Yaşayan, A.; Atasoy, V.: "Alan Bölmeleri ve Sınır Düzeltmeleri" Harita ve Ka-
dastro Mühendisliği Dergisi, sayı 69, s: 31 - 41,1991, Ankara. 
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TAPU KAYITLARINDA KARŞILAŞILAN NOKSAN 
VE HATALARIN DÜZELTİLMESİ ÜZERİNE 

Hüseyin ERKAN 

t. Giriş 

Tapu kayıtlarında, tapulama ya da kadastro çalışmaları sırasında ya da tapu işlemleri 
yapılırken, gösterilen bütün özene rağmen, birtakım noksan bilgiler üretilmesinin ve 
hatalar yapılmasının önüne geçilememektedir. Tesbit edilen bu hataların, tapu sicil 
sistemine olan güveni sarsmayacak bir düzen içinde düzeltilmesi gerekmektedir. 
Türk Medeni Kanunu'nun 935. maddesine göre, ilgililerin yazılı izinleri ya da yargı 
karan bulunmadıkça, tapu sicilinde düzeltme yapılamaz. Ancak, öyle durumlar orta-
ya çıkmaktadır ki, yargı organını meşgul etmeden, bunun yanında Tapu Sicil siste-
mine olan güveni sarsmadan ve herhangi bir ayni hakkın zarar görmesi olasılığı doğ-
madan hatanın düzeltilmesi mümkün olabilmektedir. 
Tapu kayıtlarında, 
1. ilgililerin muvafakati ile, 
2. yargı organı kararma dayanılarak, ya da 
3. tapu sicil memuru tarafından 
düzeltme yapmak mümkün bulunmaktadır. 

2. KAYITLARDA OLUŞAN NOKSAN VE HATALAR 

Tapu kayıtlarında, özellikle tapulama ve kadastro yapımı sırasında bazı bilgiler top-
lanamamakta, ilgili tutanaklara kaydedilememekte ve dolayısıyla sonuçta noksanlık 
ortaya çıkmaktadır. Bazı bilgiler de tam ve doğru olarak toplanamamakta, tutanakla-
ra doğru biçimde kaydedilememektedir. 
Bunun sonucu olarak, kayıtlarda ya noksanlıklar ya da hatalar oluşmaktadır. Aşağı-
da, kayıtlarda oluşan ve tesbit edilen bu noksanların nasıl giderilebileceği, hataların 
hangi koşullarda ve nasıl bir inceleme sonucu düzeltilebileceği açıklanmaya çalışıl-
maktadır. 

2.1. Noksanları 

Tapu sicilinde bulunması gerekli olan, ancak herhangi bir nedenle yazılmamış olan 
bilgiler, "noksan" terimi ile adlandırılmıştır. Bu kayıt ya da bilgi noksanlıkları, aşa-
ğıda olabildiğince ayrıntılı biçimde, sayılmıştır: 
a) Malik adı noksandır. 

Örneğin " ............. oğlu Ahmet mirasçıları" gibi, miras bırakanın kimliğini tam ve 



16 

doğru tesbite imkan vermeyen noksanlar ile karşılaşılmaktadır. Örneğin "ölü 
ibrahim mirasçıları" ya da "ölü ibrahim Akdan mirasçıları" gibi, yine miras 
bırakan kişinin kimliğini tam ve doğru tesbite imkan vermeyen noksanlar ile 
karşılaşılmaktadır. 
Örneğin, "îsa (namı diğer Haddo)" gibi yine malikin kimliğini tam ve doğru tes-
bite imkan vermeyen noksanlar ile karşılaşılabilmektedir. 

b) Malikin soyadı noksandır. 
Örneğin, "İbrahim kızı Delle" ya da malik sütununda "Henze ............, Vatha kızı" 
görülebilmektedir. 

c) Malikin baba adı yazılmamıştır. 
Örneğin, "Ahmet Arda,............................... " 

d) Malikin cinsiyeti belirtilmemiştir. 
Örneğin, "Atiye Arkan, Hasan ................." gibi. 

2.2. Hatalar 

Tapu sicil düzeni içinde bilgi olarak bulunan, ancak çeşitli nedenlerle yapılmış yan-
lışlıklar, "hata" olarak kabul edilmiş ve noksanlardan ayrı alınmıştır. Tapu sicilinde 
karşılaşılan hatalar, olabildiğince örnekleri gösterilerek, aşağıda açıklanmıştır. 
Özellikle kadastro çalışmaları sırasında yapılmış bazı yazı hataları tapu kayıtlarında 
sıkça görülmektedir. Bu tür hatalardan tesbit edilen bazıları aşağıdaki gibidir: 
a) Malik adı başka başka yazılmıştır, 

Örneğin, malik bir parselde "Hüseyin Arıkboğa" ; aynı malik olması muhtemel 
kişi bir başka parselde, büyük olasılıkla mahalli söyleyişle, "Hüsen Arıkboğa" bi-
çiminde kaydedilmiştir. 
Örneğin, malikin adı bir parselde İzzettin, aynı malik olması muhtemel kişinin bir 
başka parselde adı İzzeddin ya da İzeddin yazılmıştır. 
Örneğin, bir parselde malik adı "Hayriye Yetkin", aynı kişi olması muhtemel ma-
lik bir başka parselde ise, "ölü Hayriye Yetkin" olarak yazılmıştır. Genel 
kullanımda erkek ya da kadın adı olan bazı malikler, kayıtta ters gösterilmiştir. 
Örneğin, "Ahmet oğlu Riheyle" ya da "Mehmet kızı Riheyl" yazılmıştır. 

b) Malik baba adı hatalı ya da başka başka yazılmıştır, 
Örneğin, malikin baba adı bir parselde Casım, aynı malik olması gereken malikin 
baba adı bir başka parselde Casim biçiminde yazılmıştır. Örneğin, bir parselde 
baba adı "Hüseyin" iken aynı kişi olması gereken malikin baba adı "Hüsen" 
biçiminde yazılmıştır. 

c) Soyadı yanlış ya da başka başka yazılmıştır, 
Örneğin, malikin bir parselde soyadı "Arıkboğa" yazılmıştır, aynı kişi olması 
muhtemel bu kişinin bir başka parselde soyadı "Arükboğa" ya da "Arikboğa" bi-
çiminde yazılmıştır. 



17 

2.3. Hisse Durumları 
a) Noksanlar: 

Bir parselde birden çok malik bulunmasına rağmen, bazı maliklerin karşılarına 
paylan yazılmamıştır. 
Bir parselde birden çok malik bulunmasına karşın maliklerin karşılarına bazan 
paylan yazılmış, payda yazılmamıştır ve bazan da bir rakam bulunmaktadır, an-
cak bu rakamın ne olduğu anlaşılamamaktadır. 
Bazı kayıtlarda, birkısım paydaşlann karşılarına hisseleri normal olarak yazılmıştır 
ve fakat bazı paydaşlann karşılannda paylan yoktur ve hiç bir açıklama yapıl-
mamıştır (iştirak halinde mülkiyet durumu varsa, bunun açıklanması ya da hangi 
mirasçılar grubunun ne kadar paya sahip olduklannın açık biçimde gösterilmesi 
gerekirdi). 

b) Hatalar: 
Tek malik olmasına karşın bazan bu malikin karşısına bir oran (hisse görünümün-
de) yazılmıştır. Bu durumda, parselde başkaca kişilerin de malik olma olasılığı 
bulunmaktadır; ancak, bu durum kayıttan anlaşılamamaktadır. Bir başka olasılık, 
bu parsel tek kişiye aittir, ancak, o zaman da bu rakamlann bir anlamı bulunma-
maktadır. 
Bazı parsellerde, paylar topiamı paydaya eşit çıkmamaktadır ya da bayağı kesirler 
olarak toplandığında l'den farklı bir sayı elde edilmektedir. 

3. NOKSAN VE HATALARIN DÜZELTİLME YOLLARI 

Tapu sicilinde rastlanan noksan ve hatların düzeltilme yollan, duruma göre, farklıdır. 
Genelde, üç ayrı yolla düzeltme yapılabilir: 
1. ilgililerin muvafakati ile, 
2. Yargı karan ile, 
3. Tapu Sicil Memuru tarafından. 
3.1. ilgililerin îzni île 

Tapu sicilinde rastlanan bir kaydın terkini (silimi) ya da değiştirilmesi, ancak, ilgili 
taşınmaz mal üzerindeki hak sahibinin yazılı istemi ile olur. Yine Türk Medeni Ka-
nunu'nun 923. maddesine göre, tapu kaydmdaki bir hatanın düzeltilebilmesi için de 
ilgili kişilerin yazılı muvafakatlan gereklidir. 
3.2. Yargı Kararı île 

Tapu sicilindeki bir hatanın giderilmesi, ilgililerin muvafakati sağlanamadığı taktirde, 
ancak yargı karan ile mümkündür. Yapılan hatadan dolayı, zarara uğrayan Mşi ya 
da kişiler, "Tapu kaydının Düzeltilmesi Davası" açmak sureti ile, önce düzeltme 
karan almak ve bu karara uygun olarak da kaydı düzelttirmek zorundadırlar. 
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3.3. Tapu Sicil Müdürtüğü'nce Yapılabilecek Düzeltmeler 

Tapu sicilinde yapılan bir hatanın düzeltilmesi ya da bir noksanlığın giderilmesi ko-
nusunda, Tapu Sicil Tüzüğü, 107. maddesinde tapu sicil memuruna oldukça sınırlı 
bir yetki tanımıştır. Tapu Sicil Tüzüğü'nün 107. maddesi aşağıdaki gibidir: "Madde 
107 - Bir kayıt, tapu kütüğünün bir kısmına zuhulen (dalgınlık sonucu) yanlış bir 
şekilde yapıldığı taktirde, tapu memuru bunun tamamlanması ve düzeltilmesine 
aşağıdaki şekillerde tevessül eder. 
- Tapu memuru, bir kaydın yanlışlığını icrası akabinde görürse, hiç bir merasime 
bağlı kalmaksızın, tamamlama ve düzeltme yetkisine sahiptir. 
- Yapılan hata, ilgililerin ve üçüncü kişilerin hatalı kaydı öğrenmelerinden sonra or 
taya çıkmışsa, tapu memuru ilgilileri durumdan haberdar ederek tamamlama ve dü 
zeltme için yazılı muvafakaüarını ister. Bütün ilgililer muvafakat ederlerse, tapu me 
muru düzeltmeyi yapar. 
- ilgililerden biri muvafakat etmezse, tapu memuru tamamlama ve düzeltilmesini 
sulh hakiminden doğrudan ister ve karar sonucuna göre gereğini yerine getirir." 
Tapu Sicil Tüzüğü"nün bu maddesinde geçen düzeltme, tapu sicil memurunun tesci 
li yaparken, tescilin dayanağı olan kanıtlayıcı belgelere aykırı olarak oluşturulan 
kaydın, kanıtlayıcı belgelere uygun hale getirilmesi biçiminde olan bir düzeltmedir. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 17.01.1984 günv e 1458 sayılı genelgesi ile, 
aşağıda belirtilen hataların Tapu Sicil Müdürlükleri eli ile düzeltilmesini öngörmüş 
tür. 

3.3.1. Kadastro Hizmetlerinden Doğan Noksan ve Hatalar 

Düzeltmeye konu olabilecek bu tür hatalar, tapulama ve kadastro hizmetleri sonu-
cunda doğmuş olmalıdır. Ayrıca, hata tapulama ve kadastro hizmetlerinden doğmuş 
olmakla birlikte, mülkiyet belirleme ve sınırlandırma, bir tapu kaydına veya herhan-
gi bir resmi belgeye dayanmamış olmalıdır. 
Bu durumda oluşan aşağıdaki hatalar Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından düzeltilir: 
a) Belgelerine aykırı olarak hatalı tescil edilen taşınmazmalın niteliği, yani tarlanın 
arsa ya da arsanın tarla olarak kaydedilmiş olması, bahçenin bağ ya da tarla olarak 
tescil edilmiş olması, 
b) Malikin soy adının yanlış yazılmış ya da hiç yazılmamış bulunması, 
c) Malikin baba adının yanlış yazılmış ya da hiç yazılmamış olması, 
d) Malikin cinsiyetinin yanlış yazılmış, yani oğlu yerine kızı ya da kızı yerine oğlu 
yazılmış olması, 
e) Malikin baba adı ile birlikte soy adının yanlış yazılmış olması, 
f) Malik adının yanlış ya da noksan yazılmış olması, 
g) Malik ya da baba adı iki isim iken tek isim ya da tek isim olduğu halde iki isim 
veya tek ya da iki ismin rumuzla ya da harfle yazılmış olması. 
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Yukarda sayılan hataların, ilgililerin bir kusuru olmaksızın ortaya çıktığının kadastro 
tutanaklarının incelenmesi sonucunda tesbit edilmesi halinde, gerektiğinde köy 
muhtarlığından alınacak fotoğraflı il mühaber ve nüfus müdürlüğünden alınacak ka-
yıt örneği birlikte değerlendirilerek, gereken düzeltme yapılır. 

3.3.2. Tapu Sicil Müdürlüklerince Yapılan Hatalar 
Tapu işlemleri sırasında oluşan ya da yapılan hatalar, aşağıdaki şekilde düzeltilir: 
a) Tapu işlemleri sırasında tesbit edilen hatalar, Düzeltmeler Sicili'ne alınarak, doğ 
rudan Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzeltilir. 
b) Tapu işlemi tamamlandıktan sonra ve üçüncü kişilerin yapılan hatadan haberleri 
olması durumunda, ilgilisinin konuya ilişkin istemenin alınması ve Yevmiye Defte- 
ri'ne kaydedilmesi gereklidir. Bu isteme dayınalarak yeni tapu kaydı tesis edilir, ye 
ni tapu senedi düzenlenir ve böylece düzeltme tamamlanmış olur. 
Bu gibi durumlarda, ilgili taşınmaz malın ilk kayıt tesisinden itibaren tüm tapu iş-
lemlerine ait belgeler ve resmi senetler incelenmeli, hatanın oluştuğu işlemdeki kim-
lik belirlenmesinin yasal belgelere dayandırılıp dayandırılmadığı araştırılmalı ve 
eğer kimlik tesbiti uygun biçimde yapılmış olmasına rağmen kayıt hatalı ise düzelt-
me yapılmalıdır. 
c) 2521 sayılı Soyadı Kanunu'ndan önce tesis edilmiş tapu kayıtlarındaki noksan 
olan soyadlarını tamamlama işlemleri, alınacak nüfus kaydı ve muhtarlık il müha- 
berlerine dayanılarak yerine getirilmelidir. 
3.3.3. Diğer Kamu Kuruluşlarından Kaynaklanan Hatalar 
Tapu sicilinde yapılan işlemlere dayanak olan ve diğer kamu kuruluşları ile yargı or-
ganlarınca düzenlenmiş olan belgelerden (nüfus kaydı, veraset belgesi, yargı kararı 
vb.) kaynaklanan hatalar, yine aynı kamu kuruluşunun ya da yargı organının, doğru 
durumu gösteren resmi belgelerine dayanılarak, tapu kaydında düzeltme yapılır. 
4. TEKNİK HATALAR VE DÜZELTÎLMELERl 

Burada "Teknik Hatalar" kavramı ile, sadece kadastro planlarının oluşturulması sıra-
sında yapılan hatalar anlatılmak istenmiştir. Kadastronun kesinleşmesinden sonra 
görülen ve yanılma sınırı dışında kalan hatalar, 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsa-
mında özel olarak ele alınmış ve düzeltmenin nasıl yapılacağını açıklayan bir madde 
getirilmiştir. 
"Madde 41 - Kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişkili-
ği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar, ilgilinin mü-
racaatı üzerine veya resen düzeltilir. Düzeltme, taşınmaz mal malikleri ile diğer mal 
sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden başlayan 30 gün içinde düzeltmenin kal-
dırılması yolunda sulh mahkemesinde dava açılmadığı taktirde, yapılan düzeltme 
kesinleşir." 
Teknik hata sonuçlarının tapu sicilindeki yansıması, daha çok, yüzölçümlerinde ol-
maktadır. 
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Hataların düzeltilmesi ile ilgili olarak, gerekirse arazide inceleme yapılır. Düzeltil-
mesi gerekli konu ve nedenleri bir raporda açıklanır ve bu rapor, ilgili kadastro mü-
dürlüğünün bir yazısı ile taşınmaz mal maliklerine ve diğer ilgililere gönderilir. Ka-
dastro müdürlüğü yazısında, "düzeltmenin kaldırılması için tebliğ tarihinden itibaren 
30 gün içinde dava açılmadığı taktirde işlemin kesinleşeceği", belirtilmelidir. Süresi 
içinde dava açılmadığı taktirde, işlem kesinleşir ve tapu kütüğünde gerekli düzelt-
meler, kesinleşen duruma göre yapılır. 
Yüzölçümü hesaplama hataları, parselin kadastro planındaki sınırlarında değişme ol-
maması, kadastro planı ile planın dayandığı belgelerin birbirlerine uyması ve kadastro 
planının da ariziye uygunluğunun belirlenmesi halinde ve bu durumu açıklayan bir 
rapora dayanılarak yapılır. 

5. SONUÇ VE ÖZET 

Tapu kayıtlan, taşınmaz mal mülkiyetini devlet adına güven altına alan ve devlet 
adına tapu sicil müdürlüklerince tutulan kamusal kayıtlardır. Tapu kayıtlarına olan 
"güven"in hiçbir zaman zedelenmemesi gereklidir. Bu temel yaklaşım içinde, tapu 
kayıtlarında herhangi bir biçimde ortaya çıkan noksanların giderilmesine ve hatala-
rın düzeltilmesine yönelmek doğru olur. 
Tapu işlemleri, zaman zaman kamuoyunda yakmıldığı gibi, çok ince eleyen sık do-
kuyan, kırtasiyeye boğulmuş işlemler gibi değerlendirilebilir. Ancak, Ticari yaşamın 
güven ve düzen içinde sürdürülebilmesi için, gösterilmekte olan titizliğin gerekli ve 
yerinde olduğu, kolayca kabul edilir. 
Buna karşın da, önüne geçilemeyen ve mal sahiplerinin kusuru olmaksızın ortaya çı-
kan hata ve noksanlar bulunmaktadır. Bu tür noksanların tamamlanması, hataların 
giderilmesi, kötü niyetli kişilere ortam hazırlamayacak ve iyi niyetli hak sahiplerine 
büyük güçlük ve külfetler yaratmayacak bir düzenleme içinde olmalıdır. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulmuş kuralların, açıklanan te-
mel yaklaşıma ters olmadığı, kolayca belirtilebilir. 



HARİTA - TAPU - KADASTRO SEKTÖRÜNDE 

YÖNETİM VE KURUMSAL YAPI 

tÇÎN BÎR TASARIM 

1- ÖRGÜTSEL - KURUMSAL YAPI TASARIMINA YAKLAŞIM 

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek ortaya çıkan ana eğilimleri 
saptamak ve bunların Harita - Tapu - Kadastro sektörüne olan etkilerini "toprak in-
san ilişkileri" ile "ülke ve toplum gereksinmelerinin karşılanması" açısından irdele-
mek, bunlardan uygun görülenleri değerlendirilebilir ve gerçekleştirilebilir kılmak 
ülkemiz haritacılığının temel sorunları arasındadır. 

Günümüzde böylesi sorunların çözümünü de amaçlayan ve etkinliklerin ülke gene-
linde düzenli, eksiksiz ve doğru yürütülmesini sağlayacak örgütsel - kurumsal yapı 
tasarımı büyük önem taşımaktadır. 

Örgütsel yapının, işlerin boyutu, niteliği ve öngörülen hedeflerin kapsamlı ele alın-
dığı planlamalar gözetilerek tasarımı ve oluşturulması anlamlıdır. Tasarım ve oluş-
turma çabalarında, eldeki kaynakların tanımlanan ve hedeflenen ödevlerin çözümün-
de nasıl tahsis edileceğinin kapsamlı olarak ele alınması çalışmalarının ürünü olan 
planın, dünyadaki ana eğilimlerin ülkemiz çıkarma nasıl kullanılabileceğini konu 
eden strateji ile bütünleştirilebileceği ölçüde başarılı olabileceği unutulmamalıdır. 

Tasarımlanacak örgütsel yapının: 

• Yönetimde kolaylığı, 

• Denetimde etkinliği sağlaması, yerel birimleri yetkilendirecek bir şekilde, 

• Varolan işgücü olanaklarından, 

• Varolan araç - gereç olanaklarından, 

yararlanarak merkez, bölge ve yerel birimler şeklinde oluşturulması temel ilkeler 
arasındadır. 

Kurum (kamu kuruluşları), toplumdaki başka örgütler gibi öncelikle kişisel çabalarla 
çözülemeyen sorunlara çözüm bulmak amacıyla, birtakım kişilerin, istenen bir 
amacın gerçekleştirilebilmesi için yeni bir kurumun gerekli olduğunu düşünmeleri 
üzerine ortaya çıkar, Kurumlan doğuran sorunlar kişilerin gereksinmeleri gibi çeşit-
lidir; ancak bunların kurumların kurulmasına nasıl yol açtığını anlayabilmek için ba-
zı konuların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 
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Bunlar; 

• Sorunun kişisel çabayla değil de örgütlenmiş çabayla çözülmesi gerektiği, 
• Sorunu çözmek için bir kamu kuruluşuna gereksinme duyulduğu, 
• Kurumun devlet yapısı içindeki yeri, 
• Kurumun aldığı biçim, 

olarak sayılabilir. 

Kişi ve toplulukların ortaya çıkan sorunları çözecek önlemleri kendiliğinden alıver-
meleri sözkonusu değildir. Örgütsel - kurumsal yapı için etkinliklere girişilmeden 
önce, bir sorunun yalnız uygulama da değil, bireylerin düşüncesinde de var olması 
gerekmektedir. Üstelik bu varoluş, bir sorunun çözümünde devlet örgütünden yarar-
lanma düşüncesinin doğabilmesi içinde zorunluluktur. 

1.1. Bir kurumsal yapı tasarımının gelişimi birkaç örneksel evreye ayrılabilir; Bunlar 

1.1. 1- Sorunun Onanması: Az sayıda kişiler sorunu ilk belirleme evrelerinde gö-
rür, o konuda yazmaya ya da konuşmaya başlarlar. Bunların çabalan yıllarca ürün 
vermeyebilir; ancak sorun devam eder. Çabalar yoğunluk kazandıkça toplumun de-
ğişik kesimlerinin artan bir bölümü onun bilincine ermeye başlarlar. Sorunun be-
nimsendiği ilk evrelerde önerilerin geliştirilmesi işi varolan kurum yapılan içinde de 
yer alabilir. 

1.1. 2- Sorunun Çözülmesi İçin Önerilerde Bulunulması: Sorunun onanmasıyla 
çeşitli çözüm yollan üzerinde geçici öğütler verilmeye başlanır. Bunların bir bölü-
mü, o konunun devletçe yeniden düzenlenmesine ilişkin olabilir. Örgütlenmiş insan 
kümelerinin, soruna bir çözüm bulunması yolundaki istekleri güç kazandıkça birkaç 
çözüm yolu üzerinde durulmaya başlanılır. 

1.1. 3- Yasama Ve Yürütme Organının Önerileri Bir Karara Bağlaması : Çö-
züm yollan üzerindeki tartışmalar, karmaşık bir nitelik taşıyan çeşitli yasama çalış-
malanyla kendini göstermeye başlar. Bir sorun, düzenli bir biçimde tartışılıp gerekli 
eylemler düşünülmeye başlanınca, çözülmesi için bazı öneriler ortaya atılabilir. Söz-
konusu öneriler kesinlik kazanınca tartışma daha belirli bir odak üzerinde toplanır 
ve yasama çalışmalanna konu olabilecek bir düzeye ulaşır. Çeşitli somut önerilerin 
ortaya çıkışı, genellikle, sorunla ilgilenen eyleme geçilmesi gerektiğinde birleşen 
kümelerin, girişilecek kesin eylemin biçimi üzerinde daha bir anlaşmaya varamadık-
lannı da gösterir. Bunu genellikle, çeşitli kümelerin ilgisini toplayabilecek böylece 
olumlu bir yasama yandaşlığı sağlayacak karmaşık bir uzlaştırma çabası izler. 

Kimi kez çıkanlan yasa, gerek amaç gerekse yapı bakımından savunuculara ortaya 
attığı ilk düşünceden oldukça uzaklaşmış da olabilir. Düşünceyi ortaya atanlann, di-
renmelerin gelebileceği alanlan önceden kestirerek gerekli önlemleri almaları önem-
lidir. 
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Amaçların açıkça bilinmesi de, ileride ana amaçları çekinceye düşürmeyecek ödün-
lerin kolayca verilebilmesi açısından önem taşır. 

1.1. 4- Kurumun Oluşturulması: Yeni bir kurumun oluşturulmasında, önemsiz bazı 
değişiklikler bile çoğu kez amacın gerçekleştirilmesine yöneltilmiş bir karışma gibi 
görülür. îlk girişimcilerin düşüncesine göre tasarı eksiksiz bir düşünce bütünlüğü 
gösterdiği için, önemsiz tutarsızlıklar bile iyi karşılanmaz. 

Kurumsal yapıda bölümlere ayırma işi, sorunların ortaya çıkışına, ilgililerin bu so-
runlara karşı tepki gösterme biçimine, bir başka deyişle onların benimsemiş bulun-
dukları değerlerle becerilerine bağlıdır. Dolayısıyla kurum yapısına istenen biçimin 
verilmesi genellikle halen varolan kurumların yeniden düzenlenmesi sırasında söz-
konusu olabilir. Bununla birlikte, yeni kurumsal yapıların oluşturulması sırasında en 
azından bir ölçüde etki yapmanın olanak dışı olmadığı da bilinmelidir. 

Önerilen herhangibir örgütsel - kurumsal yapı tasarımının sonuçlan, ulaşılmak iste-
nen belirli amaçlar gözönünde bulundurularak kestirilmeli, verimlilik bu amaçlar 
açısından değerlendirilmelidir. 

Belirli işlerin ya da amaçların kurumun birimlerine görev olarak verilmesi öncesin-
de, kurumun birimlerinin işlerin dört biçimde bir araya getirilerek kurulması düşü-
nülebilir; 

1.1.4.1. Ortak bir amaca yönelmiş işlerin bir araya getirilmesi, 

1.1.4.2. Ortak süreçlerden (işlemler dizisinden) yararlanan işlerin bir küme içine so 
kulması, 

1.1.4.3. Belirli bir kullanıcılar kümesinin yararlandığı işlerin bir araya getirilmesi, 

1.1.4.4. Kurumun etkinlik çevresi içinde belirli bir alanda yapılan işlerin bir araya 
getirilmesi. 

Böylesi bölümlendirme düşüncesi, işlerin kümelendirilmesinin birbiriyle çelişen öl-
çütler öne sürmesi açısından, açıklıktan uzak oluşu yaraşıra yararım da azaltmakta-
dır. Yalnızca buradan, bir kuram çalışmalarının çeşitli biçimlerde kümelendirilebile-
ceği, onu belirli bir biçimde kümelendirmenin başka bir tür kümelendirmeye göre 
değişik birtakım sonuçlar doğurabileceği sonucuna ulaşılabilmektedir. 

Kurum yapısına ilişkin kararlar, başka kararlar gibi, istenen bir sonucu gerçekleştir-
meye elverişli çözüm yolları arasında bir seçme yapma anlamını taşır. Kişiler bir ku- . 
ramda belirli bir değişikliğin onların istedikleri ya da iyi saydıkları bir yenilik geti-
receğine inanırlar. Bu değişikliğe karşı duranlarda, değişikliği yapmamakla 
istedikleri bir durumun gerçekleşeceğine inandıkları için direnirler. Burada, yanların 
birbirine karşıt sonuçlar istedikleri görülmektedir. Kazanan kesim; 

• Politik dayanaklarının güçlü olması, 

• Daha duyarlı bir yerde bulunmaları, 
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• Sayıca daha kalabalık olmaları ya da salt seslerini öbür kesimden daha çok etki bı 
rakıcı biçimde duyurabilmeleri, anlamında daha "güçlü"dür. 

1.2. Çoğu kez* belirli bir kurum yapısının ne gibi sonuçlar doğuracağını kanıtlamak 
da (ispat etmek) oldukça güçtür. Kurumlaşma konusunda kişilerin kendine özgü dü-
şünceleri vardır. Deneylere dayanan kanıtların bulunmaması yüzünden kurumsal ya-
pıya ilişkin bir çok Öneri, kuramsal bir düşüncenin etkisi altında, düşgücüne daya-
nan sözcük oyunları olmaktan ileri geçemezler. Bunları aşmak için en azından, 
kurumsal düzenleme sırasında etki yapması olası etmenlerin betimlenmesi, "sağlam 
kurum ilkeleri"nin oluşumu için önemlidir. Bunları şöylece saymak olanaklıdır; 

1.2.1. Denetim Ve Sorumluluk: 

Çeşitli denetim birimlerinin kurulması, gerçekte sorumluluğu belirlemede bir uz-
manlaşma anlamına gelir. Kurum yapısında ki denetim ve sorumluluk çizgisinde bu-
lunanların; kurumun çeşitli birimlerindeki yöneticilerin o alanlardaki sorumluluğu 
saptamada uzmanlaşmış kişilerden seçilmesine özen gösterilmelidir. 

Özellikle kurumun üst düzey yönetici çizgisinde bulunanlar, kurum çalışmalarının 
çeşitli alanlarını, bu çalışmaların kurumun üst katlarında bulunanların belirtilmiş is-
teklerine uygun olarak yürütülmekte olup, olmadığını kendi başlarına anlayacak öl-
çüde tanımazlar. Denetim ve Sorumluluk çizgisinin, kurumun alt birimlerine yayıl-
ması bu açıdan önem kazanmaktadır. 

1.2.2. Uzmanlaşma: 

Bireyler arasındaki işbölümü sonucunda gerçekleştirilen uygun bir uzmanlaşma be-
lirli bir amaca varmada verimliliği artırmaktadır. Bu durum, kurum birimleri arasın-
daki işbölümü içinde geçerlidir. Kurum birimlerindeki uzmanlaşma, verimliliği çe-
şitli açılardan etkiler; 

• Görevliler arasındaki işbölümünü bir ölçüde belirleyerek, 
• Yönetici durumunda bulunan görevliler arasındaki işbölümünü belirleyerek, 
8 Görevliler arasındaki iletişimlerde kullandıkları süreyi çoğaltarak ya da azaltarak. 
Verimliliğin, uzmanlaşmanın ölçütlerinden yalnızca biri olduğu, işleri görevlilerin 
araç - gereçlerden daha verimli bir biçimde yararlanmak üzere kümelendirmenin 
başka sonuçlar doğurabileceği de unutulmamalıdır. 
Verimlilik, ancak amaçlar üzerinde anlaşıldıktan sonra kurum birimleri arasında bir 
seçme yapılması sözkonusu olan durumlarda anlam taşıyabilir, tartışmanın ana ko-
nusu, kurumun amaçlanmn ne olacağı ya da çeşitli amaçlara hangi ağırlıkların veri-
leceği ise, bu durumda seçim yapılırken verimlilik bir ölçüt olarak kullanılmamalı-
dır. 
işlerin belirli bir biçimde bir araya getirilmesi çoğu kez sözkonusu işlerde de geniş-
lemeye yol açacaktır. Burada önemli bir nokta, bir kurum biriminin, başka bir biri-
min yapüğı işi ikinci kez yapmamasının sağlanmasıdır. 
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1.2.3. Anlaşmazlıkların Alt Düzeylerde Çözülmesi: 

Kuram birimlerinin; ikincil birimler arasında ortaya çıkacak anlaşmazlıklar, çeşitli 
kişi ya da kurumların sözkonusu kurumdan olan çeşitli istemlerinin olabildiği ölçü-
de alt bir düzeyde çözümünü sağlayacak bir biçimde kurulması, verimlilik konusuyla 
yakından ilgilidir. 

Uyuşmazlıkların, karşı çıkışların ya da çeşitli istemlerin alt düzeyde çözülmesinin 
çeşitli yararlan vardır; 

• Karar vermek için gelecek konuların sayısı azaltılarak üst düzeydeki yöneticilerin 
çalışma süresi boşa giderilmemiş olur. 

• Yukarıya doğru iletişim çizgisi kısalacağı için, uyuşmazlıkların, karşı çıkışların ya 
da çeşitli istemlerin daha hızlı bir şekilde karşılanması ve çözülmesi sağlanır. 

• Sorunların yüzyüze ilişkiler sonucu çözümünü olanaklı kılar. Böylece anlaşmazlık 
ların ve istemlerin biçimsellikten daha uzak bir yaklaşımla, karşılıklı anlaşmayla gi 
derilmesi olasılığı artır. 

• Uyuşmazlıkların ortaya çıktıkları yere yakın bir düzeyde çözülmesine olanak sağ 
lar. 

1.2.4. Kurum Politikasını Belirlemenin Yöntemi: 

Kurumun etkinlikleri içinde yöneticiler ya da çalışanlar arasında anlaşmazlıkların, 
görüş ve yaklaşım farklılıklarının ortaya çıkması doğaldır. Bu durumu özünde olum-
suz değerlendirmemek gerekir. Kurumlaşmadan amaç, kurum politikasının belirlen-
mesinde görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak değildir. Çünkü anlaşmazlık ortadan 
silinince düşünce de durur. Gerçek sorun, anlaşmazlıkların hangi düzeyde çözülece-
ğidir. 

Değişik görüşlerin ortaya konulması, birçok yönetim sorunlarının tüm olarak incele-
nebilmesi için gereklidir. 

Kurum yapısını belirgin bir biçimde kurmanın açık olarak belirtileraeyen başka bir-
çok nedenleri de vardır, kimi kez bunların tümden sözü edilmez ya da birçokları ay-
rıntı kabul edilerek üzerinde fazlaca durulmaz. Belirtilmesi gereken önemli bir konu 
kuruluş çizenekleri - çizelgeleri ile görev tanımlan gibi biçimsel kurum tasanmlann-
ca öngörülen işbölümünün kurumun günlük yaşamında olup, bitenlerle ne denli 
uyumlu olabileceği ya da onlara aykın düşebileceği gerçeğidir. Bu durumda, tasa-
nmlann, ortaya çıkardıkları eylemli davranışlar açısından değerlendirilmelerinin ge-
rekeceği önem taşımaktadır. 

1.2.5. Kurumun Yönetimi Ve Yöneticiler: 
Bir kurumun yasayla kurulmasından önceki dönemle sonraki döneminin birbirinden 
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ayrılması bir bakıma yapaydır. Bununla birlikte, bir görevin kurumun belirli bir biri-
mine sözkonusu kurallara uygun olarak davranışlarda bulunabilme yeteneği kazanı-
lıp, uygulanmadıkça yarar sağlamamaktadır. 
• Uygulamada karşılaşılabilecek çok çeşitli durumların tümünü kapsamasına olanak 
bulunmayan belirli kuralların öğrenilmesinden çok, sözkonusu kuralların arkasında 
saklanan nedenlerin anlaşılmasına önem verilmesinin, yönetimle ilgili becerilerin 
kazanılmasına daha çok katkıda bulunabilmesidir. 
Bir kurum ya da kuruma bağlı birim yöneticisinin, ya genellikle paylaşılan bir takım 
değerleri amaçlamış olduğunu ya da bu değerlerin salt bir anlamda doğru olduğunu 
varsayması gerekmektedir. Bu kişilerin, yönetimin sürekli, uyumlu bir davranışlar 
düzeni niteliği kazanabilmesi için, bilinçli çabalar harcamaları yanısıra, görülen iş-
ten yararlananlarla kurumun tüm üyelerinin gösterdikleri tepkilerinde etkisini taşı-
maları gerekmektedir. Çalışanların kararlara katılmasına geniş ölçüde olanak sağla-
yan yönetimin daha verimli olduğu düşüncesinde gerçek payı olduğu 
unutulmamalıdır. 
Bu nedenle oluşturulacak bir kurumda yönetim, demokrasiye ters düşülmeden, ye-
terlik ilkesine göre seçilmiş, "yan tutmayan" görevlilerce sürdürülmeli ya da bunlara 
bırakılmalıdır. Bu görevliler, politikanın oluşturulmasından değil, yalnız onun sa-
vurganlığa gidilmeden -olabildiğince verimli bir biçimde- uygulanmasından sorumlu 
olmalıdırlar. 
Kurumun amaçlan üzerinde değişik düşünceleri olan yöneticilerin gelmesi, varolan 
kurumun genel yönetiminde bir değişikliğe yol açabilir. Özellikle yeni atamalar, ye-
ni bir yönetsel erkin, kurum çalışmalarını etkileme yollarından biri kabul edilir. Yeni 
görüşleri olan yeni kişiler yeni amaçlarla, onlara varmak için kullanılacak yeni 
yöntemlerin onanmasını bütün durumlarda sağlamamakla birlikte, bunda başarılı da 
olabilirler. 
Yeni bir kurumun, yürütme organına karşı sorumlu; 
• Atamayla gelen bir yöneticiye mi ya da kurula mı, 
• Seçimle gelen bir yöneticiye mi ya da kurula mı, 
bağlı olması gerektiği sürekli olarak tartışılmaktadır. 
Günümüzde, seçimle gelen kişilerce yönetilecek kurumlar kurulması düşüncesinin 
güçlü bir dayanak bulması çok seyrek görülmektedir. Doğrudan doğruya, yürütme 
organına karşı sorumlu tek yönetici atanması yolu daha çok, devletin iyi işler duru-
ma getirilmesi görünüşü savunanlarca yeğlenmektedir. Bağımsız kurullarca yöne-
timden yana olan düşünceler, kamu etkinliklerinin "politikadan kurtarıldığı" kanısm-
dadırlar. Bu düşünce, özellikle belirli kamu görevlerinin genişletilmesinden yana 
olanlarca benimsenmektedir (Simon - Smithburg - Thompson 1980: 32). 
Devlet aygıtının giderek genişleyip görevlerinin artması, kamu kuruluşlarının daha 
verimli bir biçimde çalışması, bir başka deyişle en az çabayla en çok iş başarılması 
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yolundaki istekleri de artırmıştır. Bu istekleri karşılamak üzere, devletin kendi yapısı 
ayrıca bununla etkileşim içerisindeki kamu kurumlarının görev tanımlarının ve örgüt 
tasarımlarının da gözden geçirilmesi sürekli dile getirilmekte ve gündeme gel-
mektedir. 

Harita - Tapu - Kadastro (HTK) sektörü ve devletin bu alanla ilgili kurumsal yapısı-, 
nın bu çerçevede yeniden tasarımı büyük önem taşımaktadır. Çalışmada, kadastro 
etkinliklerini kesinlikle içerecek bir kurumsal yapının Kadastro = Parsel bazında 
arazi bilgi sisteminin oluşturulması göreviyle bağlantılı yeniden tasarımına ilişkin 
öngörülerde bulunulması öncelik taşımaktadır. 

2- TÜRKİYE'DE ÖRGÜTSEL - KURUMSAL YAPI TASARIMINDA 
ÇEŞÎTLÎ DENEYİMLER VE UYGULAMA 

Ülkemizde Beş Yıllık kalkınma planlan (BYKP) dönemlerinde, Harita - Tapu - Ka-
dastro sektörünün yeniden düzenlenmesi ilk olarak 1963 Yılı îcra Programı'nda yer 
almıştır. 

1963 yılı için icra programında; 

"Taşınmazların iyelik durumlarının saptanamamış olması, bazı Devlet gelirlerinin 
kontrol olanağını, ortadan kaldırmakta, bu yüzden hazine büyük kayıplara uğramak-
tadır. 

Ayrıca, vatandaşların taşınmaz iyeliği açısından çözülmesi oldukça güç ve uzun sü-
ren sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Bu sakıncaların giderilmesi için, Tapu - Kadastro sektörünün ekonomik ve yönetsel 
açıdan yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

1963 bütçesiyle sağlanacak olanaklarla teknik açıdan yapılan yeniden düzenlemenin 
yanısıra, Tapu - Kadastro ve Harita sektörünün yönetsel ve tüzel açıdan da yeniden 
düzenlenmesi gerçekleştirilecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün iç bünyesi bu kurumca hazırlanmış olup 
Teşkilat Kanunu tasarısı çerçevesinde yeniden düzenlenecektir" denilmektedir. 

Bu hedef, çeşitli yıllardaki BYKP yıllık icra programlarında da yer almıştır. Ancak, 
dile getirilen yeniden düzenlemenin kapsamının ne olduğu ya da olması gerektiği ile 
sistemin hangi amaç ve hedefler öngörülerek düzenleneceği belirtilmemiştir. 

Ülkemizde çeşitü BYKP dönemlerinde, Harita - Tapu - Kadastro sektörünün yeni-
den düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. 

Bunlar; 

• Türkiye Kadastrosu Hakkında Rapor, 

" 1964 yılında yayınlanan "Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hak-
kındaki Rapor (MEHTAP), 
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• Türk Mahalli idarelerinin Yeniden Düzenlenmesi, 

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Rapor, 

• Belediyelerin Şehir Haritasını Yapma Görevi Araştırması, 

• Harita ve Kadastro Reform Projesi (HAKAR) 

v.d. olarak sayılabilir. Bu çalışmalarla hizmetlerin yeniden düzenlenmesi gündeme 
getirilmiş, çeşitli öngörülerde bulunulmuş ve tasarımlar yapılmıştır (Ünal 1989 : 
753, HKMO 1985 : 5-25, HKMO 1962). 

Bunların içinde en kapsamlı olanı HAKAR projesidir. Türkiye'deki sivil Harita -
Kadastro etkinliklerinin reformu amacıyla, dönemin Devlet Bakanının direktifi ve 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında 28 Mart 1985 tarihinde düzenlenen protokole 
göre gerçekleştirilen "Harita Kadastro Reform Projesi (HAKAR)", beş aşama olarak 
planlanmış, ancak "Görev Tanımı ve Ön Etüd Raporu -1. Aşama"sı ile "Çerçeve Ta-
sarım Raporu- 2. Aşama"sı, icra organına sunulabilmiştir. 

HAKAR projesinin içeriği; 

"Harita - kadastro hizmetlerinden beklenen, içeriği gereksinmelere göre seçilecek 
bir Harita Kadastro Bilgi Sisteminin (HKBS) gereği olan Harita Kadastro Faaliyetle-
rinin (HKF) düzenle yürütülmesidir. Oysa, mevcut durumda ne bir sistem ne de hiz-
metleri gerçekleştirecek bir faaliyetler bütünü olmadığı görülmektedir. Öyleyse hiz-
metlerin görüleceği bir Harita - Kadastro Faaliyetleri bütününün ve bunları 
yürütecek kuruluşların yeniden organize edilmesi" şeklinde belirtilmiştir (TÜBİ-
TAK 1986 a, 1986 b). 

HAKAR projesinde, harita kadastro etkinliklerinden sorumlu "Harita Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü", tapu hizmetlerinden sorumlu "Tapu Genel Müdürlüğü" gibi iki ay-
rı kurumun oluşturulması öngörülmüştür. 

Harita - Kadastro etkinliklerinin yürütülmesinden yetkili ve sorumlu kurum olan 
"Harita Kadastro Genel Müdürlüğü" tapu etkinlikleri dışındaki; 

• Mevcut TKGM'nin yetki ve sorumluluklarının tümünü, 

• Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Orman Kadastrosu, 

• iller Bankası Genel Müdürlüğü'nün (IBGM) halihazır harita yapımı, 

• Belediyelerin, 

•• Halihazır harita yapımı, 

•• imar parselasyon planlarının yapımı ve zemine uygulanması etkinliklerini kapsa-
yacak şekilde görev, yetki ve sorumluluklar ile örgüt yapısı tasanmlanmıştır. 
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2.1. Beş Yıllık kalkınma planları, yıllık programlar ve planlarda, Harita - Tapu - Ka-
dastro sektörü incelendiğinde; 

2.1. 1- Sektörün ana kuruluşu olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün ön 
plana çıktığı göze çarpmaktadır. 

2.1. 2- Çeşitli dönemlerdeki BYKP hedefler de "Toprak ve Tarım Reformu", "imar 
affı", "Gecekondu" vb. gibi uygulamaların gündeme geldiği ve bunların Sektörle içi-
ce değerlendirildiği ve sektörle özdeşleştirildiği görülmektedir. 

2.1. 3- Sektör içinde yer alan kurumların hizmet bütünlüğünün emek - zaman - kay-
nak gözetilerek hizmette ölçünleşmelerin ve bütünleşmelerin öngörüldüğü, ancak bu 
konuda somut adımların anlamadığı, yalnızca işbirliğinin dile getirildiği bununda 
gerçekleştirilemediği anlaşılmaktadır. 

Çeşitli rapor, araştırma, proje ve bildirgelerde sektörün temel etkinlikleri; 

«Harita, 

• Kadastro, 

• Kırsal alan düzenlemeleri, 

• Kentsel arsa ve arazi düzenlemeleri, 

• Tapu işleri, 
olarak tanımlanırken bunların tamamım, herbirini ya da çeşitli bileşimlerini içerecek 
kurumsal yapı tasarımları öngörülmüştür. BYKP dönemlerinde Harita - Tapu - Ka-
dastro sektöründe yeniden düzenlemeye ilişkin yapılan tüm öngörü ve tasarımlara 
karşın icra organınca, bugüne kadar devlet yapısı içinde köktenci kurumsal yapı dü-
zenlemelerine gidilmemiş, varolan yapının korunması yeğlenmiştir. 

26.04.1984 gün ve 3045 sayılı "TKGM Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun" ile yalnızca 
TKGM'nin örgütsel yapısının yeniden düzenlenmesi öngörülmüş ancak varolan ya-
pıda önemli değişikliklere gidilmemiştir. 

Merkeziyetçi bir örgütsel yapının öngörüldüğü yasada Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü örgütünün "Merkez ve Taşra" birimlerinden oluşacağının belirtilmesine kar-
şın (Madde: 3), taşra birimlerinin ne şekilde oluşturulacağı ile görev tanımları, yetki 
ve sorumlulukları tanımlanmamıştır. Yasada yalnızca "Genel Müdürlük genel hü-
kümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir". (Madde: 2) denilmektedir. 
TKGM'nin kadastro ile ilgili etkinlikleri için, 16.03.1950 gün ve 6602 sayılı 
28.06.1966 gün ve 766 sayılı Tapulama Yasaları ile 15.12.1934 gün ve 2613 sayılı 
Kadastro ve Tapu Tahriri yasalarının organik olarak birleştirildiği 21.06.1987 gün 
ve 3402 sayılı Kadastro Yasasının çıkarılmasıyla yetinilm iştir. 

Ayrıca kadastro yasasının "amaç" bölümünde, değişen koşul, istek ve beklentilere 
karşın taşınmaz mallara tapu verilmesi dışında herhangibir etkinlik yer almamıştır. 



30 

TKGM'nin etkinlikleriyle etkileşim içerisindeki diğer yasalarda da "Örn: Türk Me-
deni Kanunu, Tapu Kanunu, Tapu Sicil Tüzüğü vb.) bir değişikliğe gidilmemiştir. 

TKGM'nin genel amaçlarını, hedeflerini ve örgütsel yapısını önemli ölçüde etkile-
mediği görülen bu değişikliklerin HAKAR projesinin bir sonucu olarak yapıldığı be-
lirtilmiştir (DPT 1988:265). 

Günümüzde; 

• Her kurum ve kuruluşun özel gereksinimlerine uygun harita üretimi ve bu alanla il 
gili hizmet anlayışı yerine, çok amaçlı gereksinmelerin karşılanmasını amaçlayan ül 
ke genelinde ölçünleşmenin sağlandığı harita ve harita bilgilerinin üretilmesi süreci 
ön plana çıkmaktadır. 

« amacı, içeriği ve değişik kesimlerin gereksinme ve beklentilerine alabildiğince ya-
nıt vermesi olası baz harita serilerinin üretilmesi genel amaca ve hedefe dönüşmek-
tedir. 

• Haritaların farklı kullanıcılar tarafından ek bilgilerle donatılması sürecinde ortaya 
çıkacak ölçünleşme, eşgüdüm, seçilen yöntemler ve kurallar bütününün oluşturul 
masından, izlenmesinden ve geliştirilmesinden sorumlu ve yetkili bir kurumun ol 
ması genel ve yaygm istekler arasındadır. 

Kadastro etkinliklerini kesinlikle içerecek bir kurumsal yapının, ürettiği harita ve 
harita bilgileriyle, ülke ve sektör içinde önemli rol oynayabilecek devingen işlevlerle 
yüklenmesinin yeterli ve kaçınılmaz olması gerçeği, tasarımda önemli ölçütlerden 
biridir. 

3- KURUMSAL YAPI TASARIMINDA TEMEL İLKELER 

Harita - Kadastro etkinlikleri ve bu güne kadar ki üretim, sonuçlarının değerlendiril-
mesi gözönünde bulundurulduğunda, ülke genelinde aynı anda ve farklı kurumlarca 
sürdürülen etkinlikler bütününde bir bilgi sistemi tasarımına yönelmenin ve bunu 
gerçekleştirmenin zorluğu görülmektedir. 

Sağlıklı bir örgütsel yapı ile uzun süreli bir planlamaya dayanan ve eldeki verilerin 
bir bilgi sistemi sürecinde ilk planda değerlendirilebileceği alanlarda proje yaklaşı-
mı çerçevesindeki çözümler daha gerçekçidir. 

Türkiye'de Harita - Tapu - Kadastro (HTK) sektörü ile ilgili gelişmeler irdelendiğin-
de, kurumsal yapı tasarımının gelişme evrelerinden, "sorunun onanması" ile "soru-
nun çözülmesi için önerilerde bulunulması" evreleri arasında sıkışıp kalındığı görül-
mektedir. Kaldı ki, çözüm yolları üzerindeki önerilerde de bir uzlaşmanın sağlandığı 
ya da sağlanması için yoğun çabaların harcandığı da söylenememektedir. 

Ülkemizde tapu ve kadastro çalışmalarından yetkili ve sorumlu olan Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlüğü'nün günümüzdeki varolan yapısı ile Kadastro = PB ABS 
tasarımına yönelmenin, sonuca ulaşma açısından bir yarar getirmesi de olası görün- 
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memektedir. Bu durumda, yeni bir kurumsal yapının oluşturulmasına yönelmek, bir 
bilgi sistemi tasarımı kadar önemli ve kaçınılmaz olmaktadır. 

Örgütlerin çeşitli bölümlerinin genellikle benimsenmiş adlarının bulunması önemli 
kolaylıklar sağlamaktadır. Örgütün en geniş bölümü, yürütme organına bağlı kurum 
olarak adlandırılabilir. Bunun bölümlerine ana hizmet birimleri olarak ana bölüm; 
onların bölümlerine alt bölüm; onların bölümlerine çeşitli ekiplerden oluşan kol adı 
verilecektir. Birim, bu bölümlerin tümünü anlatan genel bir söz olarak kullanılacak-
tır. 

Ülkemiz koşullarında, kadastro etkinliklerini içerecek kurumsal yapı tasarımı; 

- Taşınmazların hukuksal özelliklerini belirten düzenli bir tapu sicilinin içerdiği bil 
gilerle, ölçme ve harita tekniğine ilişkin bilgilerin bütünleşmesini, bunlar arasında 
bilgi değişimini ve doğrudan bağlantıların kurulmasını amaçlamalıdır. 

Taşınmazlar haritasının otomasyonu ve diğer tüm veri/bilgilerin buna bağlı olarak 
yada bununla etkileşim içerisinde oluşturulmasını hedeflemelidir. 

Dolayısıyla, taşınmazlar haritası ve taşınmazlar kütüğünün aynı kurumsal yapı ve 
birim içinde bulunması gerekmektedir. 

- İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün topoğrafik harita yapımı etkinliklerini kapsa 
malıdır. 

Belediyelerin halen iBGM'den olan istemlerini karşılamalı, Belediyelerce yapılan ya 
da yaptırılan topoğrafik harita yapımı, imar parselasyon planlarının yapımı ve zemi-
ne uygulanmasının kontrolünü üstlenmelidir, istem durumunda bu etkinliklerin ya-
pımını ya da yaptmlmasımda gerçekleştirmelidir. Bu konuda hiçbir kuruma sorum-
luluk, gerektiğinde yetki verilmemelidir. 

- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) ve Tarım Reformu Genel Müdürlü- 
ğü'nce (TRGM) yapılan ya da yaptırılan arazi düzenleme çalışmalarının kontrol ve 
denetimini üstlenmelidir, istem durumunda, bu etkinliklerin yapımını ya da yaptırıl 
masını da gerçekleştirmelidir. Bu konuda hiçbir kuruma sorumluluk, gerektiğinde 
yetki verilmemelidir. 

Kurumsal yapının yüklenmesi gereken ödevler şunlardır; 

- Ülke temel jeodezik ağlarının sıklaştırılması, bu güne kadar tesis edilen noktaların 
türü, doğruluk derecelerinin belirlenmesi, ölçü - hesap - röperleriyle ilgili arşiv dü 
zeninin kurulması, 

- Taşınmazlar haritasının ülke genelinde Standart - Topoğrafik - Kadastral (STK) 
üretimi, bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemleri yardımıyla otomasyonu, 

- Taşınmazlar kütüğünün otomasyonu için öncelikle tapu sicilinin bilgisayar destekli 
yüriitümünün sağlanması, 
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- Taşınmazların kullanım bilgileri ve karşılıklarının (Değerlerinin) saptanması, 

- Yenileme, yaşatma - güncelleştirme, değişiklik işlemlerinin düzenli sürdürülmesi 
ve bilgilerin güncel tutulmalarının sağlanması, 

- Teknik ve hukuksal ölçünlerin ve kuralların (yasa, tüzük ve yönetmeliklerin) hazır 
lanması, bunlara ilişkin uygulamaların izlenmesi ve değişen koşullara göre geliştiril 
melerinin sağlanması, 

- Kurumun ana hizmet birimleri olan ana bölümlerde (merkez ve bölge müdürlükler 
de), alt bölümlerde (il ve ilçe yerel birimlerde), kadastro = PB ABS'nin oluşturulma 
sına yönelik düzenli veri/bilgi akışı ve değişimlerinin sağlanması, düzenli arşiv sis 
temlerinin kurulması. 

Kurumsal yapıda çok değişkenli çerçeveler önerilebilir. Ancak, örgütlenme üzerin-
deki düşünme yöntemlerinde temel değerlerin gözönünde bulundurulması gerek-
mektedir. 

 



v.:ftv.: 

YAPI :   Kurum çizencğinin tanımlanmasıclır. 

STRATEJİ :   Zaman içinde belirlenmiş amaçlara ulaşabilmek için 
ana eğilimlerin ve gelişmelerin nasıl kullanılabileceği ya 
da değerlendirilebileceği konusudur. 

GÖREV TANIMI YETKİLER 

SORUMLULUKLAR : Yapının üstleneceği ödevler topluluğu, kurumun yöne-
tici ya da diğer görevlilerinin nasıl davranacakları ya 
da çalışma anlayışı içinde bulunacakları konusudur. 

Bu anlamda kurumsal yapı; 
- Belirginleştirilmiş yetki sınırları, 

- Uzmanlaşma ve beceri, 
- Belirgin işbölümü, 
- Güven ve açıklık, 
- Bireylerarası dinamiklik, 
- Çalışanları bir bütün olarak algılayıp, ilgi duymak, 
- Yetki değişimleri, 
v.b. özelliklere dayalı olarak da tanımlanabilmelidir. 
Kurum yapısında temel ölçünler şunlardır; 
- Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde, 
• Kurumun, ana bölümlerinin, alt bölümlerinin, kol birimlerinin örgüt çizenekleri 
belirlenmelidir, 
• Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça tanımlanmalıdır. 

 

- En küçük birim ilçelerde oluşturulacak alt bölüm ve bunlara bağlı çeşitli ekipler 
den oluşan kol birimleridir. Bu birimlerde kolay, hızlı ve güvenilir bir hizmet anlayı 
şı temelinde yürütülecek etkinlikler için uygun sayıda ekipler kurulmalıdır. 
- Harita Tapu ve Kadastro etkinliklerinde, merkezde birlik yerel birimlerde ayrı olan 
örgüt yapılan yerine ülke genelinde tek bir birim öngörülmelidir. Bu nedenle Tapu 
Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinin tek bir çatı altında toplanması sağlanmalıdır. 

- Hizmetlerde bütünlüğü sağlayacak, gereksinmelerin karşılanmasında emek - za 
man - ekonomi israfına yol açmayacak bir şekilde yerel ana bölümlerin (Bölge Mü 
dürlüklerinin) diğer kurumların örgütlenmeleri de dikkate alınarak, aynı fiziki sınır 
içinde oluşturulmasında yarar bulunmaktadır. 

Ancak, özel uzmanlık gerektiren ya da ekonominin gerekli kıldığı hizmetler ile gö-
revlerin zorunluluk gösterdiği durumlarda, özel çözüm ve yaklaşımlardan kaçınıl-
mamalıdır. Uygun sayıda yerel ana ve alt bölümler kurulmalıdır. 
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- Çalışmaların sürdürülmesi ve gerçekleşmelerde yerel ana ve alt bölümlere olabildi 
ğince yetki ve sorumluluk verilmelidir. Merkez ana bölümlerin (Daire Başkanlıkları 
vb.) Kontrol ve denetim ağırlıklı çalışması, ülke genelinde koordinasyonu sağlaya 
cak bir yapıda oluşturulmaları gerekmektedir. 
- Kurumun ürettiği bilgi ve belgelerin, gereksinen kişi ya da kurumlara, bir ücret 
karşılığında verilmesi, elde edilecek gelirle yeni çalışmalar için kaynak yaratılması 
nın da önkoşullarından birini oluşturmaktadır. Merkez birimden yerel birimlere ka 
dar döner sermaye anlayışının yerleşik kılınmasında yarar bulunmaktadır. 
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